
PAGAMOSBONSPRE~OS 
POR 

S~RIES - ISOLADOS - MISTURAS - PACOTES - AO QUILO 
Como somos a maior casa filatilica da America, estamos cons

tantemente a c:omprar grandes quantidades de selos de todas as 
partes do mundo. Actualmente, estamos particularmente interessados 
em comprar: 

• SELOS EM sERIU I De valor baixo e mMlo. Completas ou 
Incompleta~. novas ou I1sadas. 

• SELOS ISOLADOS I Varledade!l baratas e atractlvas. 
• PACOTES I Feltos culdado~amente. com selos per!eltos. 

• GRANDES QUANTIDADES E RESTOS DE _STOCkS» de todos os g4!neros. 
• MISTURA (AO QUILOj sobre papel. 
• PARA 0 NOSSO HEGOCIO DE RETALHO. tamb 6 m desejamos comprar quantiJade 

mals pequenas de selo~ em s4!rles. de pre~o m4!dlo e mhl~ elevado. 

Queira mandar-nos a sua /isfa de o/erias, que merecera a nossa pron
fa e cuidadosa afen~ao. 

GRATIS, A PEDIDOI A nossil nOYIl Ilstll de comprilsi 
-Os melhores precos por selos doe Estados Unldos e Canada-

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

H. [. HARRIS & C.o 
BOSTON 17, Mass. U.S.A. Telegramss: HARRISCO BOSTON ~ ______________________________________________________ --J 

r-----------------------------------------------------.------------~. 

A SEVERA 
RUA DhS GAVEAS, 55-57 * LIS BOA 
TELEF. 34006 * BAIRRO ALTO - PORTUGAL 

R£STAURANTE TIPleO 

RESTAURANT TYPIQUE 

TYPICAL RESTAURANT 

Fados e Guitarradas 
ABERTO TODA A NOlTE 

OUVERT TOUTE LA NUIT 
OPEN ALL NIGHT 

.1 

J.UCld 30 O.L1l 

ANGOLA-BELA QUADRA COM FALTA DE DENTEADO 

r ANO XIV l 

R E v I 

N.oa 103/ 104 

s T 

"' 

Ver artigo no interior. 

JANEIRO/ FEVEREIRO DE 1960 1 
A M E N s A L 

I l TIRAGEM 3.500 EXEMPLARES ) 
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OISPENSAOA DE CENSURA 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
FILIADO NA FEOERA<;AO PORTUGUESA DE FILATELIA (F. P. F.) 

o CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 
SEOE: AV. ALMIRANTE REIS, 70-3."-Ot." - LlSBOA - Telef. 54936 
CORRESPONO~NCIA: APARTADO 2869 - LlSnOA - PORTUGAL 

EXPEDIENTE- Ter'ias e Serias-feires , des 21 as 24 horas, II Silbedos, das 16 as 20 horas 

CATEGORIA DE SdCIOS E RESPECTIVA COTIZA<;AO: 

Cont1nente (excepto Lisboa) Dhas e Provincdas Ultramarinas 

Efe~tivos .... ......... 60$00, por ano } ou equivalente em moeda local 
JUOlores . .. .. ..... .... . 30$00, por ano 

Brasil .......... ... . .. ...... .. .......... ... .. Cr. $30, por ano 
LISBOA - Efectivos .. ... .. .. 10$00, por mes; )uniores . ... .... . 2$50, por mes 

PAGAMENTO ADIANTAOO, POR CHEQUE, VALE, OINHEIRO OU SELOS NOVOS EM CURSO 
SAO SdCIOS JUNIORES OS MENORES DE 21 ANOS 

~QENTES DO CLUBE FILATELICO DE PORTUQAL 

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

MADEIRA - FunchaI - M. M. Lourenco 
de Gouveia - Rua das Dificuldades, 
28-30. 

S TOMf. - Henrique-Vidal de L. A. Corle 
Real. 

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

U. S. A. - Manuel L. Gouveia - 5436, 
14 th Avenue - San'amento 20-
California. 

FABRICA DE ARTEFACTOS DE BORRACHA 

[r.dere~o te legrOfico: LUSITANA Telefone n.· 10 - V ALE N <; ." 

-DE-

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

(PORTUGAL) 

Especializada em cal<;ado vulcanizado e todos os artigos de 
borracha em geral 

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

hlp6lltO 
, , 

-----
ARTIGOS DE ALTA QUALIDADE 

FOGOES -- LANTERNAS -- PULVERI
ZADORES -- CALDE!RAS DE DESTI
LA(JAO -- PRENSAS <d\lARMONIElh 
PRENSAS HIDRAULICAS, ETC .• ETC. 

ETC. 

CASA HIPOLITO, I DA 
J. 

TORRES VEDRAS TELEF- 3 E 53 PORTUQAL 

) 
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REPIIBUCA POIITUGUESA 

ANG OLA 

REPUIIUCA PORTUGUESA 

ANGOLA • 

CENTRO fiLA JeLleO DE ANGOLA 
Caixa Postal 2688 - LUANDA 

r I l~ __ A_N __ O __ X_I_V __________ N_~_'_l_ro_/_l~ __________ J_A_N_E_IR_O_/_F_E_V_E_R_E_IR_O __ D_E __ 1_96_0 __ , 

Apesar de inumeras difiiculd·ades 
vindas do passado ja a;fastado, a Di
r€:cc;ao do Clube Filatelico. de Por
tugal nao se tern poupado a es~or
~03' no sentido de ()Tganizar conve
nienternente a escriturac;ao do Clu
be, e pode desde j a a:ssegu.rar a sua 
massa associatilVa qu.e tal problema 
se encontra quase oompletamente 
resolvido. 

EsperMnos, portantO', que na 
proxima Assembleia Geral, que se 
reallzara 0 rnais cedo possivel, pos
sarn03 rnostrar 0 tJraballho realiZ'ado. 

Mas esperamos tambern, e assirn 
o pedimos, que todos estej am pre
seIlItes, ou que, na impossibi.Jidade de 
cornparecerern, se fac;am represen
tar .. 0 pes ado s'acrificio de alguns, 
na luta em prol da Filatelia e do 

prestigio do Clube, mereee, julga
rno-lo, 0 pequeno sacrificio da com
parencia dos restantes. 

o labor desta direcc;ao esta pa
. tente em numel'losas realiz'ac;5es. 

Fiea po~r rea.J.izar a «I Expl()si
~w FHatelica Para Jovens», que 
rnotivos ponderosos obrigaram a 
adiall", embora constitua urn dos me
lhores desejos desta Direcc;ao, carta, 
ClDmO' esta, de que sera mais 'lima jor
nad'a de decisiv·a propaganda do co
leccionamento de s'el08, e que rnar
cara frisantemEmte 0 lema que tern 
norteado a actual Direcc;ao do Clube 
Filaoolico de Portugall: - P-ropa
ganda e prestigio da FilateHa, do 
Selo e do Clube. 

Pl()rtanto, aqui fica 0 nosso· ape-
10: Todos deverao estar presentes 
na proxima Assembleia GeraL 



Os selos, a Alfandega 

e 0 Secretariado Nacional de Informa~ao 
A prop6sito do eco que, sobre «Os se10s e 

a Alffuldega.», publicamos no wtirno numero 
deste Boletim, recebernos do sr. Dr. Cesar 
Moreira Baptista, ilustre Secretano Nacio
nal de Infol'IIla~ao, 0 seguinte e muito pe
nhorante offcio: 

«Ex.mo Senhor 
Director do Boletim do 
Clube Filatelico de Portugal 
Apartado 2869 

LISBOA 
Tendo 0 boletim do Clube Filat/Uico de 

Portugal publicado a local «Os Selos e a AI
fiindega ... », na qual este Secretariado era vi
sado, lamentamos que niio nos tivesse sido 
dado conhecimento da participa~iio portu
guesa a Exposi~iio da Sicilia, e dos exitos 
obtidos, para, e com muito gosto, termos 

promovido a sua divulga~iio na bnprensa. 
Teriamos ainda, desde que fossemos co

nhecedores das dificuldades com a Alfiinde
ga, recomendado a estes Servi~os, sempre 
tiio amavelmente dispostos a concederem as 
facilidades justas que lhes pedimos, para 
considerarem a entrada das c;olec~iies filate
licas a luz do seu habitual criterio de justi~a 
e de facilidades. 

A BEM DA NA9AO 
Secretariado Nacional da Informa~iio, 17 

de Fevereiro de 1960. 
o SECRET ARIO-N ACION AL, 

(C. H. Moreira Baptista)>> 

Ao Sr. Dr. cesar Moreira Baptista, ilustre 
Secretario Nacional de Infol'IIla~ao, reitera
mos aqui os nossos melhores agradecimen
tos. 

Gra.ndes Figuras da Filatelia Mundial 
DR. A. J. DE VASCONCELOS CARVALHO 

Com estes tituIos, e acompanhaqo de 
uma grande gravura, publicou 0 n.· 13 do 
Boletim do I Congresso Internacional de Fi
latelia, Barc;dona-196O, ° seguinte artigo, que 
gostosamente arquivamos: 

«E advogado com esorit6rio em Lisboa, e 
dos mais distintos, tendo exercido du.rante 
seis anos 0 alto cargo de membro do Con
selho Distrital de Lisboa da Ol'dem dos Ad
vogados. 

Presidente do Clube FiJatelico de PoI'tu
gal, de Lisboa, a maior e mais poderosa or
ganiza~ao filatelica pontuguesa, ele e tam
bern s6oio honorario do Clube Lntemacional 
de Filatelia, do Porto, e do Clube Filat61ico 
de Mo~arnbique, de I,ouren~o Marques. 

No Clube FHat6lico de Portugal, cuja 

presidencia exerce ha oito anos, 0 Dr. Vas
concelos Carvalho tem realizado uma obra 
verdadeiramente grandjosa, qu.er fazendo 
que a massa associativa doseu Clube ultra
passe 0 nlimero de 3.500 s6cios, quer dirigin
do a sua bela revista anerusal e tonnandO:a 
uma das maiores e me1hores de todo 0 mun
do, quer ainda organizando ou dando 0 seu 
patrocinio a dezenas de exposi~5es filateli
cas regionais, quer, finalmente, dirigindo 
uma sec~ao flatel\ca no grande jornal «Dia
rio de Lisboa», e contribuindo para a cria
~ao de dezenas de outras sec~5es filateIicas, 
na Imprensa e na Radio. 

Foi medaJhado corn bronze, bronze pra
teado e prata, nas Exposi~5es Filatelicas In
ternaoionais de Lisboa-53, Norwex, Finlan
dia, I5rael e Interposta-58». 

FILATELISTAS. Deseo Portugal y Ultra
mar. Tarnbien flores, peces, mariposas, de
portes, aves, insectos y faunas. Doy Espana, 
Francia y suas Colonias. C. Escudero. Sier
pes, 15 _ . Sevilla - Espanha. 

ANTONIO GOMES PAULO - Av. Dias 
da Silva, 125 - Coimbra - Compra e troca. 
VENDE COM GRANDES DESCONTOS, se
los novos e usados de Portugal, Ultramar e 
Estrangeiros. 

Deseo canje de sellos con PoI'tugal. Doy 
Espana y Colonias . Espero envios. Seriedad 
ubsolu.ta. PizalITo - Apartado, 22 - Bejar 
-l Salamanca) - Espanha. 

SBLLOS TEMATICOS, animales, flores, 
deportes, motivos religiosos, etc., nuevos y 
usados, de todo el mundo, me interesan; en 
canje doy 10% mas en sellos aereos y con
memorativos de America Latina, base Yvert 
1960, envios certiffcados a Eduardo Urbano 
Robles, Apartado N.· 4741, Lima - PERU. 

Operaria corn 20 anos, deseja estabelecer 
correspondencia com todo 0 mundo, para 
troca de postais, selos de correia (especial
mente novos, desportivos, animais, peixes e 
aves, etc.) discos, etc. Correspondencia ern 
Espanhol, esperanto, russo, alemao ou in
gles L. MATULOVA - Srazna 8-JIHLAVA 
- Checoslovaquia. Resposta rapida. 

ESCRIToRIO FILATELICO 

Fundado ern 1920 

F ~ CASTEL·BRANCO 
& FILHO, L. DA 

Rll.ridades de Portugal e Ultrarnar 
- Selos Estrangeiros - Novidades, 
tematicos. Remessas a ·escolha e 

por mancolista 

Avenida Rocha Paris, 54-I." 

A;Jartado n." 44 

VIANA DO CASTELO 

Portugal 

Telefone n." 2202(}-

End. Telegrafico: REPERFlLA 

SOLICITAM 

TROCAS 

Escrevem-nos vanos coleccionadores que 
pretendem relacionar-se corn coleccionado
res portugueses, entre eles: 

MICHAL PACHA - Skalka 2-Jabloncc 
nl Nisou - Checoslovaquia. 

DARIO DE MELLO - Caixa Postal, 23-
Piurnhy - Oeste de Minas Gerais - Brasil. 

VLADIMoR RAMPUL~ - Stal. sady 61/63 
- Brno - Ohecoslovaquia. 

SPIROS C. SPICAS - P.O. Box, 267 .
Khartoum - Sudao. 

NEMESKERY ALEXANDER - Szovetseg 
u N. 36-Budapeste VII-Hungria. 

TOMASZ PRZYZYLOWICZ - ul. Krasi
ckiego 6 m 2 - Sopot - Pol6nia. 

JERoNIMO GUILABERT - Lista de Cor
reos - Talavera de La Reina - Espanha. 

JAROSLAV CALBK - n~ Met. 4 - Teplice 
- Checoslovaquia. 

DELNEUVILLE - 62, Rue Cesar Franck 
- Liege - Belgica. 

CARLO BIZZOCCHI - Serravalle - S. 
Marino. 

TOMAS DE OSMA GARCIA - Valderri
bas, 8 - Madrid - Espanha. 

CONSTANTIN ST. TSIRIMONIS - P. O. 
Box, 1194 - 7, Sinan Pasha - Alexandria
Egipto. 

POMPEYO SERRET - Mallorca 468 
Barcelona - Espanha. 

A. Y. BHARUCHA - Botawala Pole 
Rander - Dist: Su.rat - India. 

K. Z. NIZAMI - Chiniot Bazar - Lyall
pur - Paquistao. 

DR. JAN JIRASEK - Hradesinska 47-
Praga 12 - Checoslovaquia. 

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

Thiss addresses are given withouth enga
gement nor responsability our part. 

Ces adresses sont donnees sans engage
ment ni responsabilite de notre part. 
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Deseo canje de sellos con Portugal. Doy 
Espana y Colonias. Espero envios. Seriedad 
absoluta. Pizarro - Apartado, 22 - Bejar
(Salamanca) - Espanha. 

Send me 300 to 500 well assorted stamps 
of your country (not of Germany) and I 
will send you same number of Austria. 
Franz Maringer, Scharding/Inn, Oberoster
reich, Austria. 

Ctr 300/500 Franc Col. bon melange, don
ne id. Austria. Franz Maringer, Scharding/ 
/Inn, Oberosterreich, Austria. 

Contro 300/500 francobolli bene assorti 
del vostra Paese imro altrettanti francobolli 
austraci. Franz Maringer, Schiirding/Inn, 
Oberosterreich, Austria. 

UMA COLECCAO COMi'LETA das Na
~6es Unidas, num total de 78 selos e urn 
raro bloco, somente por esc. 1350$00, ou 
seja a cerca de 3$00 cada novo franco! En
via-se 11 cobranc;a sem mais despesas. Esta 
e outras ofertas sensacionais, constam. do 
meu cata!ogo-prer;:ario para 1960, ja em dis
tribuic;ao ,gratuita. Solidte, quanto antes, 
para S~RGIO W. DE SOUSA SIMOES -
CALDAS DA RAINHA. 

Envie 100-200 selos de seu pais, e rece
bera 130-240 bons selos da Alemanha. ER
NST MATEJOEK - Kr. Gelnhausen-Hessen 
- Meeholz - Alemanha. 

ANTONIO GOMES PAULO-Avo Dias da 
Silva, 125 - Coimbra - Compra, troca e 
vende selos novos e usados de Portugal, Ul
tramar e Estrangeiro. 

COMPLETE A SUA COLECCAO DE IS
RAEL. Tenho em distribuic;ao 0 meu prer;:a
rio 1960, que inc1u.i , entre muitas outras coi
sas, ISRAEL completo, a prec;os verdadeira
mente sensacionais. Eis alguns exemplos : 
1/6-154$00; 16-25$00; 34-75$00; 36-15$00; 
37/42B-15$OO; 53-182$00; 67-8$50; 76/77-
12$50; 124/27-24$00; 133-14$50; Servir;:o 1/4 
-17$50; Taxa 6/11-60$00; entre estas des· 
portivos, flores e outros tematicos. Algumas 
series sao apresentadas a menos de 3$00 
cada franco Yvert 196O! S~RGIO W. DE 
SOUSA SIMOES - CALDAS DA RAINHA. 

Je change naveautes motives en quantite, 
fleurs, animaux, sport, avec tout Ie monde. 
M. Soto - Av. General Sanjurj0, 190-3.° La 
Coruna - Espanha. 

Envie 150 selos grande formato (maximo 
5 de carla) do seu pais ou vizinho, e enVliarei 
em troca 150 grande formato da BeJgica e 
Europa. Leon Moyar - Rue de la Calandre, 
11 - Gand - Belgica. 

UMA VERDADEIRA JOIA FILATELICA: 
GHANA. Colecr;:ao completa dos 80 selos e 
urn bloco, apenas esc. 1200$00. Envia-se 11 
cobranc;a para Portugal e Ultramar. Esta 
oferta, bern como centenas de muitas outras, 
pode ser vista no meu cata!ogo-prer;:ario 
para 1960, de distribuir;:ao gratuita, por quem 
o solicitar para SERGIO W. DE SOUSA SI
MOES - CALDAS DA RAINHA. 

I want the exchange of stamps with 
collectors of Portugal, Angola, Timor, Port. 
Guinee, Mozambique, Macao, St. Tome, Port. 
India. Professor Dr. Bela Genda, EthnolOgI
cal Institute of the' University, Debrecen, 10, 
Hungary. 

ESCRITORIO FILAT~LICO 
de loiio M. da Cunha 

Material Filatelico - Selos para Colecc;oes 
C. P. 510-BElRA - Af. Oriental Portuguesa. 

S~RGIO W. DE SOUSA SIMOES - CAL
DAS DA RAINHA, inform a que acaba de 
editar 0 seu catalogo-prec;ario para 1960, 
apresentando,' entre outros, Ghana, Republi
ca Arabe Unida, Laos, Israel, Nac;6es Uni
das, Guine Independente, tudo completo, 
muitas series tematicas, hem como todo 0 
material ,filatelico. A simples pedido, este 
interessante cata!ogo-prec;ario sera enviado 
gratt:itamente e com todo.o prazer. 

Luis Alberto Contreras - Villegas 545-
Santa Rosa - La Pampa - Argentina. De
sea mantener correspondencia con Portugal 
y Ultramar. 

Deseo series completas nuevas de Por
tugal, ItaIia, Francia, Holanda, Alemania, 
Austria, Checoslovaquia, Pol6nia, Hungria, 
Suiza, Finlandia, Belgica. Doy series comple
tas de Espana, Ifni, Sahara, Guinea y Eu
ropa, base Yvert 1960, por mancolista .• NI
COLAS MIRANDA - Amparo, 88 - Madrid 
12 - Espana. 

COLECCAO DE ISABEL II - ColecC;ao 
completa, num total de 106 selos, da Ingla
terra, Col6nias e Dominios Ingleses, esc. 
750$00. Urn conjunto de beleza excepcional. 
SeRGIO W. DE SOUSA SIMOES-CALDAS 
DA RAINHA. 

r 

fJ"oleose das E1("OS~" F~as 
de q ll1ncipUudes, ck Lenttilicas e ck 

C O'l/l eio flbteo 

Teve larga concorremcia e excepcional 
brilhantismo, a sessao solene efectuada nas 
beIas salas da Uniao de Gremios de Lojis
tas de Lisboa, paradistribuir;:ao dos premios 
da 1.' Exposic;ao Filatelica de Principiantes, 
da Exposic;ao Portuguesa de Filatelia Temit
tica e da 1." Exposic;ao Filatelica de Correio 
Aereo. 

Presidiu 0 Sr. Godofiredo Ferreira, fWl
cionano superior dos C.T.T. e membro da 
Comissao Filatelica Nacional, em represen
tac;ao do Sr. Eng. Couto dos Santos, ilustre 
Correio-Mor e presidente daque1a Comissao, 
que ·sentava, a direHa, os Srs. Ant6nio Joa
quim Correa JUnior, presidente da Federa
r;:ao Portuguesa de Filatelia, e Eduaroo 
Cohen, eminente fiilatelista, e, 11 sua esquer
da, os Srs. Dr. A. J. de Vasconcelos Carva
lho, presidente do Clube Filatelico de Por
tugal e membro da Comissao Filatelica Na
cional, e Virgilio Fonseca, presidente da 
Uniao de Gremios de Lojistas de Lisboa. 

Usaram da palawa os srs. Godofredo 
Ferreira, Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho 
e Virgilio Fonseca, que elogiaram as tres 
wtimas exposic;5es filat6Iicas, realizadas , 
com grande brilhantismo, pelo Clube Fila
telico de Portu.gal, tendo 0 nosso presidente 
acentuado tambem as colaborar;:5es que, 
mesmo no aspecto econ6mico, .!he foram 
dadas pela Uniao de Gr6mios de Lojistas de 
Lisboa e ;pelo Aero Olube de Portugal, e 0 

valioso subsfdio que the foi entregue pelo 
eminente filatelista e grande benemerito sr. 
Eduardo Cohen, iIustre Administrador da 
Sacor. 

A meio da cerim6nia, procedeu-se a en
trega dos premios, cerca de duzentos, entre 
03 quais mais de setenta meda1has de ver
meil, prata e cobre. 

As principais medalhas entregues foram 
as seguintes : 

Um trecho da assistencia, quando discursava 
o Sr. Virgilio Fonseca 

Dutro trecho da assistencia 
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A entrega da medalha ao Sr. Dr. Antonio 
de Almeida Figueiredo 

A entrega da medalha ao Sr. Miguel 
Pimentel Saraiva 

«1." Exposi~iio FilaUlica de Principian
tes»: Medalhas de prata aos srs. Dr. Monte
n egro Carneiro e Carlos Mendes Seixas. 

«1 ." Exposi~iio Portuguesa de Filatelia Te
mdtica»: Medalha de veImeil com felicita
~Oes (1." premio). ao sr. Capitao F. Lemos 
da Silveira, e medalhas de vermeil aos srs. 
Eng. Ant6nio dos Santos Furtado e Arribal 
da Assun~ao Machado. 

«I ." Exposi~iio Filatelica de Correio Ae
reo» : Medalha de veImeil com felicita~5es 
(I." premia) ao sr. Dr. Mar~ Correia Nu
nes, e medalhas de vermeil aos srs. Jose Hi
p6lito, Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho e 
CapiUio Sid6nio Bessa Paes. 

As restantes medalhas e outros premios, 
em referencia as tres belas' exposi~5es, to
ram as i.ndicadas no nUmero anterior deste 
Boletim. 

Receberam tambem medalhas de veI1IDeil 
os membros dos Juris das duas Ultimas ex
posic;:5es, srs. Dr. A. J. de Vasconcelos Car
valho, Ant6nio Carvalho Mal'ques e Dr. An
t6nio de Almeida Figueiredo, e Eduardo 
Cohen, Hennque Mantero e Dr. Jorge de 
Melo Vieira, e de prata os do Juri da primei
ra, srs . Dr. A. J . de Vasconcelos Carvalho, 
Dr. Ant6nio de Almeida Figueiredo e Dr. 
Jorge Melo Vieira. 

No final, 0 sr. Dr. Vasconcelos Carvalho, 
fez a oferta de iguais medalhas de veImeil 
aos srs. Eng. Couto dos Santos, Uniao de 
Gremios de Lojistas de Lisboa, Aero Clube 
de Portugal e Virgilio Fonseca, tendo side 
tambem entregues tres, urna de cada urna 
das referidas exposi~Oes, pan-a a colecc;:ao do 
Clube Filatelico de Portugal, que tao ex
traoI'dinanamente, com tanto entusiasmo, 
tanta inteligencia e tanta permanencia, esta 
contribuindo para 0 desenvolvimento e para 
o prestigio da Filatelia no nosso Pais. 

PROPONHA NOVOS s6cIOS PARA 0 SEU 

(I u be Filatelico de Portugal 

ANONCIOS 

SELDS 
e Ultramar. ColeccOes, dernos. Bons descon-
Pago bem. Portugal I Vendo antigos e mo-

pacotes, stocks e ao tos. Llsta pre COS 
qullo. G RAT I 8 

Ferreira da Silva - Praga do Municipio, 
32-5." (Elevador) LISBOA 
Telefones 366496 e 845759 

L . M . DE NORONHA, Ucassaim, Bar
dez, Goa, India Portuguesa. S6clo APS, 
CFP, CIF, NPS. Fornece selos portugue
sea, especiaJrnente India; Envelopes de 
1." Dia; M!x1mos e Intelros. PreliArlo a 
pedido. 

Vendo selos de Portugal e Ultramar, 
com desconto de 50%+20%, e estrangel
ros a $03 cada franco. Jose Pinto Duarte 
- Rua de Mogambique, 56-3."-Esq.- L1s
boa - Telelfone 842083. 

Grandes e pequenas quantidades de 
selos de Portugal ou Ultramar Portu
gu~s. troco por selos para a sua colec
~ao, medlante- mancol1sta. 

SANCHO OSORio 
Rua da Madalena, 80-3." - LlSBOA 

COLECCIONADORES TEMATICOS 

Caminhos de Ferro 
S6cio n." 2486. 

Centendrio do Selo Postal 
S6cio n." 1942. 

Dia do Selo 
S6cio n.· 1942. 

Fauna 
S6cio n.· 2902 da 3. 

Mapas 
S6cios n." 2902 da 3; 3253. 

Sputniks 
S6cio n." 3253. 

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

ECONOMICOS 
Walter Bercht - Caixa Postal 72 - Porto 

Alegre - Rio Grande do Sui - Brasil. De
sejo receber selos usados de todo 0 mundo, 
comemorativos. Alem disso, tematicos de 
animais, flores e crian~as, novos. Dou Bra
sil, Argentina, revistas, moedas ou selos em 
gera!. Corr. port., ing!., esp . e alemao. 

Troco selos da Po16nia, comemorativos, 
novidades, tematicos, em especial desporti
vos, fauna e flora, e aviao, por selos de Por
tugal e provincias ultramarinas portuguesas. 
Ofere~o todos os paises novas e usados, 
emiss5es recentes e antigas. Maximos e So
brescritos de I." dia. Tambem troco base 
Yvert, Michel e Scott. Correspondencia em 
ingles, alemao, frances e latim . Garanto 
pronta resposta. Por favor, franquear 0 so
brescrito com muitos selo$ comemorativos 
diferentes, e enviar por via aerea, Dr. M. A. 
Lipinski. Jelenia Gora - Skr. 14 - Kowary 
- Pol6nia - S6cio CFP n ." 2843. 

Interessado em toroca de selos novos e 
usados, sobre Desportos e Fauna de Hun
gria, Italia e S. Marino. Correspondencia em 
Frances, Ingles e Portugues - Antonio Ser
ras de Oliveira - Rt:oa do Prior Coutinho, 
254." - Lisboa 2. -

Compro selos usados, pagando os me
lhores prec;:os. Silva Raposo - R. Almada, 
366, 3." - Telef. 34428 - Porto. 

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

AND~ KOZMA 
Budapest XIV. - Bauki Donath -- ucca 24 

HUNGARY 

Desejo trocar com todo 0 mundo. Mo
tivos: desportos, flores, aviac;:ao, crianc;:as, 
Cruz Vernnelha, U.P.U. "e F.D.C. Dou seIos 
hungaros, quase todos, novos ou usados. 
NEMESKeRI SANDOR - Szovetseg u 36-
Budapest VII - Hungria. 

Senden Sie mir 300/500 gut somert Brief
marken von Ihrem Lande ohne Deutschland, 
ich sende Ihnen gleiche Anzah! von Oster
reich. Franz Maringer, Schiirding/Inn, Obe
rosterreic, Austria. 



repetir 0 feito na exposir;iio numismatica de 
1958, no campo da Numismatica e sem Ii
mitar epocas ou paises, restringir-se-ia a 
exposir;iio a moedas rnetalicas de prata, com 
vista a dar maiores facilidades aos p ·rinci
piantes, que e born acaPinhar, e para maior 
brilhantismo do conjunto. 

A Medalhistica e a Tesserologia deveri m 
ser dadas certas directrizes, para o·seu con
jUnto nao desrnerecer do da Numisrnatica. 

Ponderadas estas razoes pel os competen
tes daquela tertUlia, parece-me haver tempo 
para concretizar esta realizar;ao, desde que 
haja vontade e confianr;a. 

Ja foi dada a primeira prova, tiramos 
dela boa lic;ao, tudo ira de vencida, e urna 
exposir;iio nurnismatica henri quina sera a 
mais fulgurante das aotividades da Secr;ao 
de Numismatica do Clube Filatelico de Por
tugal, se para isto houver vontade, mas 
Tontade de veneer. 

• 

Uullo Portuguesa 
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«5. GABRIEb 

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

Quota anual: Esc. 50$00 
Boletim peri6tiico, gratis. 

For Dealers Only 
Monthly Illustrated Whole
sale Price list of attractive 
sets & special offers Whole 

World 

Write for free . copy to 

o. WI LEMPERT 
19 Gerrard Street, Picca

dilly, London W. 1 England. 

CO •• UPOMDEMCE , ENGLISH
-FRENCH-GERMAN & N1!lTHER
LANDES. 

maRcof11la 

I clenlifcat;ao do ca",int'o 

"C ong"'esso a 

Por 

·1 J. R. DIAS FERREIRA 

«Chapa 3», pseud6nimo dum ilustre cola
borador do «Mercado Filatelico. , publicou 
no nUrnero lOS, de Marr;o de 1958, urn artigo 
que tinha por titulo «As obliterar;5es.. . A 
filatelia .. . e ... eu", e no qt.:·al interrogava os 
marcofilistas sobre 0 que era 0 carimbo 
«CONGRESSO., 14.JUN. 51/LISBOA. 

Ao seu artigo, cheio de concIusoes e de 
elementos uteis, creio que ninguem respon
deu ou esteve para se incomodar. 0 que 
alias e nomnal em marcofilia, salvo nos 
casas especiais dos Srs. Drs. Ant6nio Fra
goso e Vasconcelos Carvalho, sernpre dis
postos a ensinar e a escIarecer. 

Antes de mais nada, devernos dizer que 0 

carimbo . CONGRESSO. tanto tern servido 
para congresS9S como para reunioes, e e 
usado nos postos de correios criados de ur
gencia, e a falta de outro. 0 seu uso tern 
sido tiiogrande e variado, que ja chegou 
a estau quase inutilizado, num dos ultirnos 
congressos. 

Tendo side usado tanta vez, hoje e quase 
impossivel detemninar as vezes sem conto 
que tern sido aplicado, e onde .. . 

:£ claro que , no Museu dos C.T.T. (Sector 
Postal) nao pode estar guardado urn carim
bo que ainda se usa, e estranhamos que 
os C.T.T ., sernpre amaveis e soiicitos, nao 
tivessern oado uma resposta 11 consulta de 
«Chapa 3», quando afinal ·sao esses mesmos 
C.T.T. (S.I.R.) que, ern carta de 4 de Feve
reiro, mas esclarecem «que a marca do dia 
corn a legenda «CONGRESSO. foi utilizada 
no dia 14 de Junho de 1951, no Congresso 
da Camara de Comercic;> Intemacional» . . 

Corn esta resposta ficamos todos esclare
cidos, e «Chapa 3» corn possibilidades de 
apresentar novos trabaIhos corn as quais, 
agitando 0 nosso pequeno meio, presta 6pti
rna servi~o a nossa marcofilia. 
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o Sr. Capitiio Lemos da Silveira recebendo 
a sua medalha 

o presidente do nosso Clube no uso da palavra 

o Sr. Eduardo Cohen recebendo a sua 
medalha 

A entrega da medalha aD Sr. AntOnio Joaquim 
Correa Junior 

A entrega da medalha ao Sr. Capitiio Sidonio Pais 

A entrega da medalha ao Sr. Dr. Mar9ai 
Correia Nunes 



FILATELISTAS 
X.eme ANNIVERSAIRE 

«CARTES PIDLATltLIQUES» 

O.T.A.N.-N.A.T.O. -1949-1959 

Exclusivite O'TAN-NATO 
Dil a une deference speciale envers nos philatelistes, et en hommage all 

TIMBRE PORTUGAIS. 

L'EMPIRE PHILATeUQUE DE PARIS 
11 qui 1'OTAN a accorde l'exolusivite des souvenirs philateliques lors de la 
recente emission fran.;ruse, est d'accord it consacrer a notre emission, la plus 
interessante de ces exc1usivites (carte en couleurs et relief representant 1'em
bleme de l'OTAN entoure des drapeaux des pays ses membres) sur laquelle 
nos timbres, portugais, seront apposes, portant Ie cachet respectif du 
«I.er jour". 

11 s'agit seulementde 2.000 exemplaires, mais, philateliquement, Us seront 
tres apprecies par leur nouveaute, rarete et projection. 

LE PREPOSE DE CES SERVICES AU PORTUGAL: 

HEITOR C. FERREIRA 
170, Rua S. Jose, 5.", Dt.o - Lisboa. - PORTUGAL 

n6tutas numlsmatlcas 

Exposi~ao Numismatica Henriquina 
No numero 81 do nos so Boletim, refe

rente a Mar!;O de 1958, lan!;avamos a ideia 
de uma exposi!;ao numismatica a promover 
pel a r~spectiva sec!;ao do Clube Filatelico 
de Portugal, para assim ser feita justa e 
simpatica homenagem ao grande mestre Dr. 
Leite de Vasconcelos, por aqueles princi
pi antes no coleccionamento de moedas que 
constituiam aquela tertwia, e se reuniam, 
as quintas-feiras, para troca de impressoes 
c, muitas vezes, de moedas. 

A ideia caiu em born terreno, germinou, 
escolheu-se a comissao organizadora, ela· 
borou-se 0 regulamento, ftzeram-se convites 
varios, publicou-se urn catalogo, aparece
ram premios, arranjaram-se as vitrines-mos
truarios, cunharam-se medalhas para pre
mios e a comemorativa da homenagem ao 
mestre insigne, bouve muito trabalho, muito 
entusiasmo, muita vontade de vencer, e, sete 
meses passados, a exposi!;ao era uma reali
dade. 

Ia se fez a reportagem deste aconteci
mento, que todavia e born sempre recordar, 
e por nos tennos side um dos relatores, nao 
demoramos mais este descritivo; no entan
to, convidamos os leitores destas notulas a 
folhearem 0 Boletim n." 81. 

A ideia dos organizadores foi alcan~da, 
homer.agem ao mestre e movimenta!;ao de 
numofilacios dos principiantes, nesta cir
cunsti'mcia amparados por coleccionadores 
consagrados. 

E para que nao houvesse receios ou dift
culdades para aqueles que tentavam os pri
meiros passos neste sector do saber buma-

, no, restringiu-se a certa epoca os exempla· 
res destinados it exposi!;ao. E tudo se curn
priu, efectivando-se 1.:ma vontade: vontade 
de homenagear e de aprender. 

Tudo 0 que acima ficou dito e simples 
introito para 0 que passamos a expor. 

No corrente anp festeja-se 0 5." centena
rio da morte do Infante D. Henrique, figura 
irtcomensuravel de portugues medievo, alma 
mater da grande epopeia maritima que Por
tugal doou ao Mundo, e tao materialmente 
aproveitada mais tarde, por ot.:-tras gentes. 

----- Pelo ---------,

DR. ARNALDO BRAZAO 

A consagra!;ao henriquina ficara nos anais 
da Historia a iluminar novo capitulo, recor
dando urn passado, marcando 0 presente, 
iluminando 0 futuro. 

Em Portugal, metropolitano e ultrama
rino, no Brasil, e em divers os outros paises, 
as comemora!;Oes serno condignas da ftgura 
do Infante e da sua ac!;ao. Vao ter projec
.;ao universal. 

o plano festivo esta delineado, oficial
mente aprovado, e ja em execu!;ao. 

Vao reviver-se t.:-ma vida, urna obra, urna 
ideia, uma ac!;ao, urna -epopeia. 

E 0 saber de urn homem, e a gloria dun{a 
gera!;ao, e 0 triunfo durn povo, erguidos 
no grande altar do Mundo para' que outros 
povos, outras gera!;Oes e outros homens, de 
joelhos, contemplem e rezem, estudem e 
aprendam, respeitem e p·rossigam. 

Lidas com a maxima aten~iio as palavras 
dirigidas a imprensa pelo ilustre Presidente 
das comemora!;Ocs, Sr. Prof. Dou.tor Caeiro 
da Mata, constata-se haver para os portu
gueses, no ana de 1960, urn imperativo,- im
perativo de honra, urn imperativo patrioti
co! Todos os portugueses, os milhoes de 
portugueses espalhados pelas sete partidas 
do Mundo, tern de colaborar, de estar pre
sentes em todos os actas festivos e come
morativos da consagra!;ao de urn homem 
e de exalta!;ao de urn povo. 

Nesta ordem de ideias, a Sec!;ao de Nu
mismatica do Clube Filatelico de Portugal 
deveria responder a chamada, e, de sua ini
ciativa, promover nova exposi.;ao numisma
tica, entre os seus associados, para movi
men tar as colec.;oes, mostrar os progressos 
havidos, interessar 0 publico pelo coleccio
namento, exaltar uma excelsa figura de por
tugues, acompanhar 0 movimento nacional 
em redor do grande Infante. 

Nilo se fara, neste momento, 0 esbo.;o 
do que se deveria realizar, mas para nao 
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em 1956, alem de ter side a primeira expo
si!;ao tematica portuguesa, - foi a primeira 
do tema dos Caminhos de Ferro. Do mesma 
modo que a nunca desprezada de Famalicao 
roi - e aqui reside outro lapso do articulista 
- a segunda exposic;ao tematica portuguesa, 
~, aMm disso, a primeira da tematica da 
Musica. Como amanha havera a primeir-a 
dos Desportos, ~ primeira das Flores, a pri
meira dos Centenarios, etc., etc .. 

Esta «l ExposiC;ao Portuguesa de Filatelia 
Tematica», qUe foi muito grande, imprevis
tamente grande, mas nao deve fazer som
bra a ninguem, e tanto que a nao fez ao 
signata-rio, que nela nao expos, nem, como 
todos sabem, e coleccionador da especiali
dade, - foi de filatelia tematica, de toda 
ela, isto e, de todas as tematicas, ou pelo 
menDs das principais, como Flores, Despor
tos, Telecomunicac;oes, Edificios, Medicos e 
Medicina, Centemirios, etc., etc., e a qual, 
tanto por esta circunstancia primordial de 
todas as tematicas numa (mica exposic;ao, 
como, adjuvantemente, pela quantidade de 
expos~tores, quase todos eles de categoria 
excepcionai, com revela!;ao de profundos co
nhecimentos filatelicos e dos temas respec
tivos, a par do inusitado progresso na apre
senta!;ao de verdadeiras coleq;6es de selos, 
foi e sera, no consenso unfmime de todos, 
como tambem, decerto, no do distinto arti
culista, depois de ler estas singelas explica
!;oes, - a «I Exposi!;ao Portuguesa de Fila
telia Tematica». 

A necessidade de esc1arecer completa
mente 0 assunto, em ordem a desfazer ma
lenten didos que nao queremos com nin
guem, e menos ainda com os dhitintos fila-

telistas famaiicenses, obrigou-me a ser urn 
pouco mais Ion go do que espcrava e dese
java. V. desculpara 0 que e, com toda a 
considerac;ao Me V. etc. 

Dr. A. 1. de Vasconcelos Carvalho 

A esta carta do nosso Presidente, 0 Sr. 
Rodrigo da Silva respondeu pela forma se
guinte: 

Do nosso amigo sr. Rodrigo F. da Silva, 
recebemos a seguinte carta: 

Sr. Director do jornal «Noticias de Fa
malicao» : 

Depois de ler 0 esc1arecimento que 0 

Ex.mo Sr. Presidente do Clube Filatelico de 
Portu.gal teve a amabilidade de lhe enviar, 
concordo plenamente com as razoes expos
tas por tao distinto Filatelista, que inteli
gentemente desenvolveu 0 tema das expos i
!;Oes realizadas, distinguindo-as nos seus di
ferentes aspectos. 

No entanto, salvo 0 devido respeito por 
Hio elevada autoridade em materia filate
lica, parece-me que seria mais elucidativo 
chamar-se a uma exposic;ao que abarca va
rios temas, multitematica. Assim, ja nao ha
veria confus6es que dessem motivo a repa
ros, como aconteceu connosco. 

Esc1arecido este assunto, resta-me feli
citar os organizadores e expositores da I 
Exposi!;ao Portuguesa de Filatelia Tematica, 
realizada em Lisboa, que se revestiu de 
grande brilho. 

Agradecendo a V., Sr. Director, as aten
c;oes dispensadas, com a maior estima c 
considera!;ao me subscrevo, de V., etc. 

Rodrigo F. da Silva 

• 

CRONICA DO 

VI 

BARCELONA 1960 
A filatelia brasileira esta-se mobilizando 

para comparecer em massa na exposi!;ao 
filatelica internacional que se reaiizara em 
Barcelona, de. 26 de Macr-c;o a 5 de Abril 
de 1960. 

A Comissao Organizadora desta exposi
c;ao tem demonstrado grande interesse na 
pa.rticipa!;ao ·da nossa filatelia, e tern tornado 
diversas providencias interessantes que aju
dam eauxiliam a remessa de colec!;Oes do 
Brasil. Elas serao entregues a Embaixada 
da Espanha no Rio de Janeiro. Esta se en
carrega de transporta-Ias pbr via diploma
tica para a exposic;ao, e depois fara a devo
luc;ao pela mesma via, entrcgando-as aos 
seus donos. Como se ve, nada mais facil 
e simples. 

Esta oferta da Comissao o rganizadora , 
naturalmente animou e entusiasmou os 
que pretendiam expor as suas colecc;oes, e 
assim se conseguiu reunir um numeroso 
grupo de. filatelistas para mandar as suas 
colecc;oes para Barcelona. 

Quase todos que expuseram em Lisboa 
em 1953 e em Nova Iorque em 1956, aderi
ram, e diversos novos, com 6ptimos conjun
tos, resolveram tambem inscrever-se. 

Pela primeira vez vamos concorrer com 
colecc;oes tematicas. Sera a nossa estreia 
neste sector. Teremos 0 nosso mui conhe
cido Silva Cravo, 0 jornaiista desportivo 
Wilton Liguori e 0 Engenheiro Garcez. Vao 
ver 0 que eles conseguiram e organizaram 

Por 

HUGO FRACCAROLI 

neste sector. Dutro despontista, 0 Eng. Ra
paport, vai apresentar «raridades desporti
vas», outra agradavel surpresa para os es
peciaiizados deste sector, e, finaimente, 0 

Coronel Euc1ideii Pontes resolveu expor a 
sua magnifica colecc;ao especializada «Pan
-americana». 
• £ de lamentar que um dos nossos cam

peoes, que centamente disputaria um dos 
mais altos premios, enfermou gravemente. 
Era uma das nossas grandes esperanc;as. 
Tinha resolvido apresentar 0 que tern de 
mais interessante dos seus 66 volumes. Feliz
mente, as ultimas noticias recehidas foram 
boas, as suas melhoras estao-se acentuando, 
e resta ainda uma esperanc;a de que na 
Ultima hora se podera contar com esta ma
gnifica colecc;ao geral de selos do Brasil. 

Acredito e espero que a participac;ao da 
filatelia lusa sera tao ou mesmo mais im
portante do que aquela que compareceu na 
exposic;iio SICILIA 59, onde tao brilhante 
ffigura fez. Havendo algumas dificuldades 
de participac;ao na exposic;ao de Londres, 
em vista da pequena quantidade de quadros 
i::lisponiveis, pense que Barcelona sera 0 

ponto visado pela filatelia portuguesa. 
Em Barcelona, aiem de maiores facili

dades da remessa e transporte de colecc;6es, 
temos a quantidade de quadros desejados. 
A exposic;ao e oficial, e tern 0 patlrocinio da 
Federa<;ao Internacional de Filatelia, assim 
tern todos os requisitos para atrair 0 expo
sitor. 

Sera, assim, uma magnifica opol1tunidade 
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para a apresenta~ao da filatelia lusb-brasi
leira em urn certame internacional. Temos 
a certeza de que 0 suresso sera brilhante. 

ocasiao da exposi~ao. Espero encontrar os 
meus bons amigos e filatelistas de Portugal, 
e e com grande satisfa~ao que vejo ehegar 
o momenta de abra~a-Ios, matando as sau
dades, que ja sao muitas. 

Fui convidado e aceitei, para ser urn dos 
membros do Juri, assim la deverei estar por 

SCA'NDIN AVIA IS 
CALLING YOU! 

Would you like to get contacts with Scandinavian collectors? Our paper 
has every Sunday a big stampsection and plenty of ads. Circulation: 208.000! 
Advertising rates are 4 US cents per word (or equal). Mint eommemoratives 

accepted as peyment. 

GOTEBORGS-POSTEN 
Annonskontoret 

P. 0, BOX 241 

SE'lJOS DE PORTUGAL 

E ULTRAMAR 

SWEDEN 

SOBRESCRITOS DE 1.0 DIA 

E POSTAIS MAXIMO'S 

NACIONAIS E ESTRANGEIROS 

MATERIAL FILATI:L1CO 

BARATA DAS NEVES 
Av, da Liberdade, 1644.0 

- Sala 12 
LISBOA 2 

(Par correspond~ncia) 

GOTHENBURG 1 

UNIPEX 

1 960 

(nHRftllIO nil 
PHILATELl[ 
EIHIBlTlOn 
Johannesb.urg 

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

1910 - 31 st May-1960 

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

Comiuario em Portugal: 

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

LIS BOA 

?Para a hicSloria ex pO cSir;&ecS 

Ii LaleLicacS em geraL 

e darS temalicacc; em e8 peciaL 

Esclarecendo urn artigo do Sr. Rodrigo 
da Silva, publicado no «Noticias de Fama
lieao», 0 presidente do nosso Olube enviou 
aquele jornal uma carta que «Noticias de 
Famalicao», importante semanario regiona
lista dkigido rpelo Sr. Padre Antonio Jose 
Carvalho, publicou no seu nlimero de 25 de 
Dezembro passado, com 0 titulo e 0 introito 
seguintes: 

ES ICLLARECENDO 
Do ilustre Presidente do Clube Filatelico 

de Portugal, recebemos urn gentil oficio em 
resposta ao a·rtigo do nosso amigo e dedi
eado filatelista sr. Rodrigo Silva, que com 
muito prazer pUbIicamos. :£ do teor se
guinte: 

... Sr. Director do «Noticias de Famalicao» 

... Sr. Director, da minha muita considc
ra~ao : 

Foi com grande sUl'presa que Ii 0 artigo 
in~itulado «A Cesar 0 que e de Cesar ... A 
primeira exposi~ao filatelica tematica foi 
organizada pelo Ol'feao Famalicense», assi
nado pe10 denodado filatelista sr. Rodrigo 
F. da Silva, e publicado na La pagina do n.· 
248 (1.011) desse conceituado jomal. 

Tal artigo enferma de uma serie de pe
queninos lapsos, pelo que me vejo obrigado 
a, em aten~ao tanto ao jornal como aos 
muitos e valiosos filatelistas de FamaIicao, 
vir prestar, como rpresidente do Clube Fi
latelico de Portugal, e sem necessidade de 
invocar outra circunstancia que nao seja a 
gentileza ,de V" os esclareoimentos seguin
tes : 

A «I Exposi~ao Portuguesa de Filatelia 
Terriatica», ha poucos dias encerrada em 
Lisboa, foi de organiza~ao e responsabili
dade, totais, do Clube Bilatelico de Portu
gal e do signatario. 

Ora se 0 mesmo Clube Filatelico de Por
tugal, pela l2ena do mesmo signatario, deu 

o seu pallrocinio oficial a «l Exposi~ao Fi-, 
latelica de Motivos Musicais», realizada em 
Famalicao, em 1958, ese, depois, 0 seu 
«Boletim» publicou, sobre ela, larga e elo
giosa referencia, - e claro que 0 Clube Fila
telico de Portugal a nao pode ignorar nem 
ignora, antes presta a melbor justi!;a ao 
trabalho dos seus organizadores e exposi
tores, e ao brilho, efeetivamente grande, de 
que ela se revestiu, como promete e gamnte 
igual patrocinio, e ainda maior colabora
~ao, a todas as exposi~6es que os bons e 
queridos filatelistas famalicenses venham a 
realizar. 

Simplesmente - e eis urn dos lapsos im
perdoaveis - nao e veI'dadeira a afirma~ao, 
quanto a exposi~6es tematicas, «quando e 
eerto que 'a primeira organizada em Portu
gal foi nesta vila e promovida pelo nosso 
OFfeao Famalicense». 

:£ que 0 bairrismo do sr. Rodrigo F. 
Silva contrapos-se ao seu inegave1 filatelis
mo, e fe-lo olvidar, completamente, que a 
primeka exposi~ao tematica portuguesa roi 
organizada "em Lisboa, no anD de 1956, por 
este Olube Filatelico de Portugal, da tema
tica dos Caminhos de Ferro, integrada of i
cialmente nas comemora~oes do centenario 
do primeiro comboio portugues, exposi~ao 
tematica, essa, oficialmente consagrada num 
carimbo postal com a sua designa~ao d,e 
«primeira exposi~ao tematica», e com varias 
edi~6es de sobreseritos especiais, alguns de
les na posse, com certeza, dos filatelistas 
de Famalicao. 

Por conseguinte, esta, da tematica dos 
Caminhos de Ferro, e fora de qualquer 
duvida. e que foi a primeira exposic;ao te
matica portuguesa. 

Mas se foi essa, e organizada pelo Clube 
Filatelico de Portugal, comigo entao na· sua 
presidl!ncia, a primeira, porque e que 0 

mesmo Clube, e com 0 mesmo presidente, 
organizou agora a «l Exposi~ao Portuguesa 
de Filatelia Tematica»? 

:£ que aquela dos Caminhos de Ferro, 



t € Cj I s 
Mimisteri()l das Comwnicagoes 

ADMINISTRACAO-GERAL DOS CORREIOS, 
TELEGRAFOS E TELEFONES 

Direc(;iio dos Servir;:os Illdustriais 
PORTARIA N." 17.547 

Manda fazer e par em circula~ao cumu
lativamente com os que estao em vigor, 
uma emissao extraordimiria de selos postais 
comemorativos do Aero Glube de Portugal, 
com as dimensoes de 35 x 27 mm. denteado 
13,5, nas taxas, cores e quantidades seguin
tes: 
l$OO--voo sem motor-Fun do ama

relo; desenho azul em tres 
tons; letras cinzento-escuro 7.000.000 

1$50-voo com motor - fundo vio
leta; aviao verde em tres tons 
e aZul; letras negras; taxa a 
branco ...... ........................... 1.000.000 

2$OO-para-quedismo - fundo tur
quesa; aviao azul; para-que
das amare10 em varios tons; 
letras pretas ........................ 1.000.000 

2$SO-aeromodelismo-fundo azul ; 
modele amarelo e vermelho; 
letras brancas ..................... 1.000.000 

Ministeri01 dais ComunicCL9oes 
PORTARIA N.o 17.567 
1 de Fevereiro de 1960 

Determina: 
a) Que sejam retirados da circula~ao os 

selos postais das seguintes emissOes e ta
xas: 

Almeida Garret: 1$00, 2$30, 3$50 e 5$00. 

em 2 de Janeiro de 1960, 0 novo regime 
monetario aprovadQ pelo mesmo decreto. 

Ministerio do Ultramar, 15 de Dezem
bro de 1959. - ~ Ministro do Ultramar, Vas
co Lopes Alves. 

Para ser rpubJicado no Boletim Ojicial de 
Timor.- Vasco Lopes Alves. 

Por estes dois diplomas, a nova moeda 
em Timor e 0 escudo, 0 que motivou 0 en
riquecimento da filatelia timorense com no
vos selos. 

Os primeiros destes foram os de uma 

l o 
Cesario Verde: 1$00 e 3$50. 
b) Que os selos indicados na presente 

portaria deixem de ter validade a partir de 
1 de Setembro do corrente ano; 

c) Que os mesmos selos ·pos!!am ser tro
cados por outros que estejam em vigor, des
de que nao apresentem qualquer dos impe
dimentos considerados no § 2.° do art. 40." 
do Estatuto. 

As trocas poderao ser efectuadas nas es
ta~oes dos C.T.T. do Terreiro do Pa~o, em 
Lisboa, e BataJha, no POl1to, ou nas tesoura
rias da Fazenda Publica das outras localida
des, ate 31 de Dezernbro de 1960, inclusive. 

Ministeriol dOl Ultrammr 
DIRECCAO-GERAL DAS OBRAS POBLICAS 

E COMUNICACOES 
Servi(;o de Valores Postais 

PORTARIA N.o 17.508 
29 de Dezembro de 1959 

Manda sobretaxar, na moeda em escudos, 
para circularem na provincia de Timor, a 
partir de 2 de Janeiro de 1960, os seguintes 
selos de fran quia postal da emissao apro
vada pela Portaria n.O 15.841, de 28 de Abril 
de 1956 (emissao dos mapas): 
$05 sobre 1 avo ............ .. ............ .. 
$10 » 3 avos ........................ .. 
$20 » 8 » .......... . .... .... .... .. 
$30 » 24 » .......... ............ .. 
$50 »32» ....................... .. 

1$00 » 40 » .......... ...... ....... .. 
2$00 »40" ............ .... .... .... . 
5$00 » 1 pataca ........ ...... ..... .. .. 
10$00 » 3 patacas ...... ............ .. . 
15$00 » 3 » ........ ... ......... .. 

750.000 
500.000 
500.000 
500.000 
500.000 
400.000 
350.000 
100.000 
75.000 
75.000 

sene de sobretaxas, de que muitos dos 
nossos filate1istas nao gostarao. Mas a ver
dade e que tambem tern apreciadores e ~s
pecialistas. Como verdade e tambem que 0 

pequeno espa~o entre a pub~ica~ao e a j!n
trada ern vigor do decreto, nao permitia 
outra solu~ao. 

Mas de esperar e que esta solu~ao das 
sobretaxas seja muito transit6ria, para 0 

que confiamos na competencia e na dina
mica do ilustre Director dos C.T.T.U., !or. 
Luis Candido Taveira, que aos filatelist.ls 
portugueses e estrangeiros tern proporoio
nado muitos dos mais belos selos do mundo. 

2 CRONICAS 

Arvore de Natal filat6lica 
Este ano foi excepcionalmente gI'ande, e 

muito bem ornamentada, a nossa arvore de 
Natal filatelica, cheia de prendas as mais 
interessantes, raras e valiosas. 

De Aveiro, de urn dos mais distintos 
membros da comissao organizadora da sua 
recente e brilhantissima exposi~ao filatelica, 
recebemos nada menos do que urn baca
lhau... Claro que, qualquer que ele fosse, 
seria sempre, numa altura destas, urna pe~a 
rara. Mas com 0 tamanho, a grossura e 0 

denteado deste, podemos garantir tratar-se 
de pe~a absolutamente Unica, digna do 
mais avan~ado dos colecciortadores ... 

Como nos anos transactos, Alberto Ar
mando Pereira enviou-nos, em volume bela
mente encadernado, a colec~ao do terceiro 
ana do set;, «Jornal Filatelico», edi~ao espe
cial de muito poucos exemplares. Ocupa lu
gar de honra na nossa biblioteca filatelica, 
a aumentar tanto, de dia para dia, que nos 
poe 0 problema gravissimo de uma proxima 
mudan~a de casa ... 

E passando por sobre dezenas de outras 
ofertas que se nos torn a impossivel referir 
aqui, como, por exemplo, cinco sobrescritos 
portugueses com selos c1assicos e belos ca
rimbos prefilatelicos, postos na arvore pelo 
dr. Carlos Jose da Cruz e Fran~a, do Bar
reiro, - queremos fazer referencia especial 
a ofeI1ta valiosa e requintada do capitao F. 
Lemos da Silveira: a «epreuve d'etat» do 
selo frances n.O 1060. 

Trata-se de urna pe~a extraordinariamen
te rara, pois que estas provas nunca tem'
como diria 0 nos so prezadissimo Anastacio 
- «ciffre de tirage» de mais do que urn, 
dois, maximo tres exemplares, e nao existem 
de todos os selos, visto que muitos grava
dores trabalham sem exigir provas de es
tado. 

Cheia, fulgurante e preciosa, temos aqui 
a nosso lado esta arvore de Natal que nao 
esperavamos, e sobre a qual gostariamos 
de eserever alguns comentarios, designada
mente sobre 0 pvazer de receber e 0 de dar, 
assunto ja por nos abordado em algumas 

DO 

cr6nicas anteriores, mas nunca em demasia, 
ja que temos para nos que solidariedade e 
generosidade tern que andar sempre a par 
da Fila telia. 

Nos temo-Ia aqtri mesmo a mao, e olha
mo-Ia com 'I1ao escondida satisfa~ao, ate 
porque, junto da arvore, se eneontra urn 
cheque importante que, para 0 nosso c1ube, 
nos enviou urn dos mais eminentes filatelis
tas pomugueses, com uma carta, pequena e 
simpJes, que e a mais bela que poderia am
bicionar 0 presidente do Clube Filatelieo de 
Portugal. 

Mas, sem querermos, de mistura com a 
satisfa~ao surgiu a saudade. E que verifica
mos que, entre tantas ofertas filatelieas, 
cujo valor material e secundario - quantas 
vezes urna pe~a menDs valiosa nos da muito 
maior prazer do que urna mais valiosa, mas 
que, por qualquer motivo, interessa menDs 
a nossa colec~ao !-, nos faltava a que, du
rante tantos anos, nos acosturnamos a rece
ber de Augusto Molder. Alternadamente, ele 
enviava-nos urn quadro ou uma pe~a filate
liea. A oferta do ano passado - pareee que 
foi ha dias! - so a nao referimos aqui, por
que merece todo urn artigo, e bern interes
sante, que noutra altura escreveremos. 

Voltamos a olhar a nossa arvore de Na
tal. Desapareceu a saudade, e agora resta 
apenas a satisfa~ao. Porque a nossa awore 
e tao grande, tao bela e tao rica, - que ate 
nela existe e existira a presen~a desse ho
mem, desse filatelista e desse amigo extraor
dinariamente generoso e requintadamente 
gentil, que se ehamou Augusto Molder.
V. C. 

Eduardo Coheu & C.o 
Eduardo Cohen, urn dos maiores e mais 

eminentes filatelistas portugueses, possui
dor da melhor colee~ao de selos da Rome
nia, de todo 0 Mundo, e medalha de DurO 

de quase todas as exposi~5es filatelicas in
ternacionais realizadas de ha mais de quinze 
anos a esta parte, nao e homem nem fila
telista para parar. 

Com efeito, ele comprou recentemente 



ERROS E VARIEDADES 

. 8E£OS DE ANGOLA 

Urn nosso querido cons6cio, 0 Sr. Jose 
Magalhaes Coelho, enviou-nos a fotografia 
de urn quarto de folha do selo de 10$00 da 
serle "Welwitschia Mirabilis", de Angola, de 
wna folba adquirida em que me tade se 
apresenta sem quaJquer denteado. 

Tambem outro .nosso cons6cio, 0 Sr. Joa
quim F. Matias, de Lisboa, nos enviou foto
grafia de outros selos iguais, da mesIlla ta
xa, com defeitos de impressao, especialmen
te na legenda «Republica Portuguesa». 

. dois preciosos conjuntos de selos romenos: 
unidades e grandes blocos, novos e carirn
bados, verdadeiros e falsos. E com tao rico 
material esta completando e valorizando 
extraordinariamente a sua colec9ao, que 
dentro de tres meses apresentara na Expo
si9ao Filatelica 1nternacional de Barcelona, 
agora novamente nas classes de competi9ao, 
e, poucos meses depois, na Exposi9aO Fila
telica Internacional de Londres, para a qual 
recebeu, em Paler.mo, convite especial e mui
to honroso. 

Mas Eduardo Cohen nao fica ainda por 
aqui: Ele e dos poucos filatelistas que tern 
a satisfa9ao de possuir urn filho filate1ista. 

A ambos, os nossos melhores agn-adeci
mentos. 

SELOS DE TIMOR 

Do noso prezado cons6cio sr. capitao 
Helder Jose Fran90is Sarmento, aetualmente 
em lDili, Timor, recebemos urn belo selo 
novo da serie Motivos Inrugenas, daquela 
nossa provincia ultramarina, 3 patacas, com 
nitida impressao retro-verso. 

Deste selo apareceu uma folha inteira na 
esta9ao dos CONeiOS de Dili, parte da qual 
franqueou encomendas para 0 estrangeiro, 
sendo a outra parte adquirida por filatelis
tas loeais, entre eles aquele nosso amigo. 

o sobreserito do sr. Capitao Helder Sar
mento vinha franqueado com selos da serie 
dos Mapas, de Timor, entre eles dois do 
de 24 avos, sendo urn na cor natural, e ou
tro considenivelmente mais ·claro. 

Mas 0 sobreserito do sr. Capitao Helder 
Sarmento contem outra particularidade 
digna de regis to : dois carirnbos datados de 
Dili, 31/12/59. Foi nem mais do que 0 Ultimo 
dia de circula9ao dos selos com taxas em 
patacas, pois que no dia seguinte come9a
ram a cIrcular as sobretaxas em escudos ... 

Ao distinto filatelista e querido amigo, 
sinceros agradecimentos. 

Com efeito, seu filho Jose Cohen, que colec
ciona ha alguns anos, especialmente selos 
da Inglaterra, {vai agora entrar verdadeira
mente na fila elia, expondo pela primeira 
vez na proxima Exposi9ao Filatelica Nacio
nal, Lisboa-1960. 

E nao e tudo: 0 neto de Ed,:.ardo Cohen 
(e e este 0 motivo da presente cronica) tam
bem ja e filatelista. Na verdade, na noite de 
Fim de Ano, ° Eduardito, pequeno e vivo, 
iniciou urna colec9ao de selos novos de Is
rael. Ou nos nos enganamos muito, ou 
Eduardo Cohen, alem de uma famosa colec-
9ao, iniciou tambem urna familia de grandes 
filatelistas. - V. C. 
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§ 1.· A moeda divisiomiria sera assim re
presentada: 

De 
De 
De 

' De 
De 
De 

Velo r 1aclal 

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

Emlssllo 

Quantldad e/ 

'

I 1000000 ! 
1.000 000 I 
1200000 I 

I 1000000 I 
2000000 

I 1000000 I 

Valor 

6 :000.000$00 
3 :000.000$00 
1 :200.000$00 

600.000$00 
600.000$00 
100.000$00 

I 111 :500.000$00 

§ 2.· As notas do banco emissor serno 
do valor nominal 'de 300$00, 60$00 e 30$00 
e do tipo ou eh,apa que, sob proposta jo 
banco, forem aprovados pelo Ministro. 

Art. 12.· Todos os elementos de receita 
e taxas do Estado relativamente aos quais 
os diplomas que os estabelecem nao dispo
nham ja os sen; quantitativos na nova moe
da serao convertidos e liquidados a base 
do cambio de 6$25, fixado pe10 artigo 38.· 
do Decreto n." 39.958, de 7 de Dezembro 
de 1954, corn arrendondamento para a de
zena de centavos superior. 

Art. B.· Todas as transaC9Oes, contratos 
e opera<;6es eomerciais de qualquer natu
reza feitos entre si, pelos bancos e casas 
bancarias, entre estes e particu1ares, entre 
pa.l11:iculares ou entre esta90es oficiais e 
qualquer daquelas entidades, e que tiverem 
sido ajustados ern patacas de Timor, serao 
eonvertidos e liquidados na nova moeda, 
adoptando-se para a eonversao a re1a9ao 
estabelecida no artigo 6.·. 

§ Unico. Para a liquida9ao das transac-
90es, contratos e opera90es eomerciais de 
qualquer natureza ajustados em outras moe
das ·aplicar-se-ao as disposi9Oes gerais vi
gentes e em especial as dos artigos 724.· a 
727." do C6digo Civil. 

Art. 14.· Na Reparti9iiO Provincial dos 
Servi9Qs de Fazenda e Contabilidade da pro
vincia de Timor sera aberta uma conta de 
opera<;6es de tesoUParia, sob a epigrafe «Re
forma monetaria», pela qual serno satisfei
tos todos os encargos resultantes: do custo, 
fretes, despachos, seguros e mais despesas 
efectuadas com a amoeda9ao; do valor da 
recolha de moeda e cedulas da responsabi
lidade do Bstado, de conformidade com a 

cliiusda 44." do contrato entre 0 Estado 
e 0 banco emissor; das despesas corn a ~o
bretaxa9ao de valores selados e corn a pri
meira ernissao destes nas novas taxas. 

§ 1.. Constituira receita ·da conta a que 
se refere 0 corpo deste artigo: 

a) 0 contravalor em notas entregue 
pelo banco emissor em pagamento 
da nova moeda divisionaria que 
lhe for entregue nos termos da 
clausula 43." do seu contrato COlU 
o Estado; 

b) 0 lucro eventual da ernissao. 
§ 2.· 0 encerramento da eonta de que 

trata 0 COI1pO deste artigo far-se-a ou pela 
abertt:ora de cr6dito bastante para solver 0 

sal do negativoque a mesma venha a acusar, 
ou pela entrega, como receita do Estado 
- «Lueros de amoeda9ao» -, do saldo posi
tivo da conta, havendo-o. 

Art. 15.~ Sem prejuizo de se iniciarem 
desde ja as opera90es a que se refere I) 

artigo anterior, .fica 0 Ministro do Ultra
mar autorizado a determinar em portaria 
a data em que 0 novo sistema monetano 
ha-de iniciar-se, pela entrada em circu1a9ao 
da nova moeda, e 0 Governo da provincia 
a fixar 0 .prazo durante 0 qu~ se podera 
proeeder a tl'oca de .notas e a rec01ha de 
moedas e cedulas .no banco emissor. 

Publiqt.:e-se e curnpra-se como nele se 
contem. 

Pa90S do Governo da RepUblica, 6 de De
zembro de 1957. - Francisco Higino Cravei
ro Lopes - Antonio de Oliveira Salazar -
Raul Jorge Rodrigues Ventura. 

Para ser publicado no Boletim Olicial da 
provincia de Timor. -R. Ventura . 

Neste Decreto nao se faz qualquer alusiio 
aos selos ou outros valores postais, mas 
apenas a notas, moedas e c6dulas. 

Para dar curnprimento ao art. 15.·, ~o 
ern 15 de Dezembro de 1959 0 Ministerio do 
Ultramar pl.:lblicou a Portaria que mou a 
data de 2 de JaneLro passado para a entrada 
ern vigor do novo regime monetario. Essa 
portaria diz 0 seguinte: 

MINISTERIO DO bLTRAMAR 
Direc9ao-Geral de Economia 

Reparti~iio de Neg6cios Econ6micos 
PORTARIA N." 17.464 

Manda 0 Governo da Republica Portu
guesa, pelo Mimstro do Ultramar, ao abrigo 
do antigo IS.· do Decreto n.~ 41.428, de 6 de 
Dezembro de 1957, que seja posto ern exe
cu9iio na provincia de Timor, com inicio 
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tro do Ultramar decreta e eu promulgo 0 

seguinte: 

Artigo 1.0 A unidade monetaria da pro
vincia de Timor e 0 escudo, trocavel ao par 
pelo escudo da metr6pole, nas condi!;oes 
constantes da base LXXIII da Lei Ol'ganica 
do Ultramar. 

Art. 2.· 0 escudo sera indicado simbO
Iicamente pOI' Esc., fazendo-se uso do sinal 
$ para separar a parte inteira da -parte deci
mal nas expressoes numericas de qu.alquer 
soma de escudos. . 

Art. 3.· A unidade ou padriio do novo 
sistema sera, tal como na metr6pole, 0 valor 

DI~metro Titulo 
Valor -
legal Ml1Ime-

tros Legal 

6$00 25 6500/00 

3$00 20 650°/00 

definido no Decretp n.· 19.869, de 9 de Junho 
de 1931. 

Art. 4.· 0 escudo subdividir-se-a em 100 
partes, denominando-se centavo cada uma 
dessas partes ou submUltiplos. A unidade de 
conta, 0 conto, correspondera a 1000 escu
dos. 

. § tinico. Nos actos oficiais e extra-ofi
ciais podera ser empregado 0 escudo ou (\ 
conto para indica!;iio dos valores. 

Art. 5.· 0 escudo em Timor sera repre
sentado materialmente pOI' notas do banco 
emissor e pOI' moedas, da responsabilidade 
do Estado, com os valores faciais de 6$, 3$, 
1$, $60, $30 e $10 e as seguintes caracteristi
cas: 

Peso 

Legal 
Toler~ncla - TolerMcla 

Gramas 

+5°100 2 +20
/"0 

=t= 5°/00 3,5 +2°1'0 
1$00 26,8 610 '0 Cu - 190/0 NI-20'/n Zn =F 1,5"/o I 8 +1,5% 
$60 22,8 61010 Cu-19~/o NI-200 / 0 Zn +1,5°10 4,5 1,5"10 

$30 22 9510 Cu- 30 1o Zri- 20/0 Sn +2°1. 

I 
4 ±20/0 

$10 18 950
/0 Cu - 3010 Zn - 2°1o Sn +20

/ 0 2 +2/0 

§ 1.. As moedas de prata de 6$ e 3$ e as 
de alpaca de 1$ e $60 seriio serrilhadas e 
teriio: de urn lado, os distintiyos aprovados 
para a Ordem do lmperio, com a legenda 
«Republica Portuguesa» e a era; do outro, 
as amlas da provincia de Timor, com a 1(>
genda «Timor» e a designa!;iio do valor. 

§ 2.· As moedas de bronze de $30 e $10 
teriio no anverso as armas da provincia de 
Timor, com a legenda «Timor» e a designa
!;iio da era, no anvel'SO a legenda «Republica 
Portuguesa», com a designa!;iio do valor. 

Art. 6.'" A equivalencia entre a nova uni
dade monetana - 0 escudo - e a actual pa
taca -sera feita a base do ci.mbio de 6$25 pOI' 
pataca, fixado pelo artigo 38.0 00 Decreto 
n." 39.958, de 7 de Dezembro de 1954. 

Am. 7.· As moedas a que se ~efere 0 ar
tigo 5.· rt:eriio cu.rso legal e for!;ado em todo 
o territ6rio da provincia e 56 nele, sendo 
proibida a sua e2q)0rta!;iio da provincia. 

Art. 8.· Ninguem podera set" obrigado a 
receber em qualquer pagamento mais de 

200$00 em moeda de prata, 20S em moeda 
de alpaca e 5$ em moedas de bronze. 

Apt. 9.0" 0 banco emissor, nos termos das 
c1ausulas 43." e 44.' do seu contrato com 0 
Estado, procedenl a recolha das cedulas e 
moeda division aria em circula!;iio illll provin
cia, fazendo simultaneamente a distribui!;ao 
da nova moeda que a substitui. 

Art. 10:- 0 banco emissor procedera a 
substitui!;iio das notas do sistema monetario 
actwcl POI' notas do novo sistema moneta
rio. 

§ tinico. 0 Ministro do Ultramar podera 
autorizar 0 banco emissor, se este assim 0 

desejar, -a carimbar em escudos as notas 
. da sua actual emissiio, por forma que seja 
facH distingui-Ias do valor representativo 
das actuais patacas. 

Art. 11.· :£ fixado em 45.000 con1os 0 

limite da circula!;iio fiduciaria da provincia 
de Timor, sendo 33500 contos em notas do 
referido banco emissor e 11500 contos em 
moeda ,divisionana da responsabilidade do 
Estado. 

«JORNAL DO FUNDXO» 

Entrou no seu 15.0 ano de publica!;iio 
o grande semanario regionalist a «Jomal do 
Fundiio», de que e director 0 nosso prezado 
amigo sr. Ant6nio Paulouro. 

Portal motivo, aqui the deixamos since
ras felicita!;Oes, com votos de longa vida. 

ESTE NuMERO DO NOSSO 
BOLETIM 

o nosso Boletim tem estado, desde hd 
anos, a ser publicado mensalmente, e com 
uma pontualidade que nos obriga a esforcos 
e a canseiris tanto mais de salientar, quan
to Ii certo que se trata da unica publicllfiio 
filatelica portuguesa nao ~omercial. 

Acresce que todos os ultimos numeros 
tem tido mais do que trinta e duas paginas, 
e ainda a anterior teve nada menos do que 
quarenta e oito paginas, com cerca de cin
coenta gravuras ... 

o presente numera, excepcionalmente, 
retere-se a dois meses, Janeiro e Feve
reiro. 0 que fazemos tanto para darmos 
publicidade a parte dos originais que nos 
ultimos meses se foram acumulando, coma 
para aVan9Q1·mos wn mes, e consequente
mente evitannos intervalos entre as aconte
cimentos filatelicos e as suas respectivas re
portagens. 

Nao havera, assim, prejuizo algum para 
os nossos leitores, - e procuraremos que 
haja vantagens. 

ARTIGOS DO DR. ALEXANDER-
-KATZ . 

o nosso cons6cio e querido amigo D;. 
Alexander-Katz publicou recentemente dois 
artigos com 0 titl,lo «New Deal For Portu
gal», na revista «Philatelic Magazine», n.q 2 

0-159), de 15 de Janeiro, e lIit «The Phila
telic Trader», n.· 2, volume 6, de 22 de Ja
neiro, ambas editadas pOI' Harris Publica
tions Ltd., de Londres, e das quais aquele 
nosso amigo e distinto filatelista e represen
tante em Portugal. 

Aqueles artigos contem um resumo do 
recente Estatuto do Selo, e Dutro artigo 
sobre 0 mesmo assunto, mas mais desen
volvido, foi publica do pelo mesmo Dr. Ale
xander-Katz no n.· 2, de 20 de Janeiro, da 
revista alema «Deutsche Zeitung Fuel' Brief
markenkunde», onde foi inserto na primeira 
pagina, com 0 titulo «Das Neue Briefmar
ken-Statut in Portugal». 

De esperar e que semelhantes artigos se 
repitam, para propaganda e prestigio 'CIo selo 
portugues no estrangeiro. 

LUiS MON'DEIRO GUlMARXES 

Deste nosso prezado amigo, do porto, 
recebemos um grande lote de carimbos me
ciinicos, que, com inumeros outros que jd 
possuimos, ficam na secreta ria do Clube, 
inteiramente ao dispor de todos os colec
cionatfores da especialidade. A Luis Montei
ro Guil1laraes, deixamos aqui os nossos me
Ihores agradecimentos. 

«MERCADO FILATELICO» 

POI' lapso dactilografico, ficou de fora 0 

«Mercado Filatelico», do Porto, na indi~ao 
dos ofeI1tantes de material fi.!atelico para ser 
distribuido no dia do encevramento da «La 
Exposi!;iio Filatelica de CO.l'reio Aereo», pu
blicada no ultimo numero desta revista. 

Pedindo desculpa de tal lapso, aqui ex
press amos os nos 50S agradecimentos ao 
«Mercado FHatelico», do Porto, pela cola
bora!;ao mais uma vez prestada a este «Clu
be Filatelico de Portugal». 



, . 
necessarlo intensificar a reoliza,ao de 

Exposio.oes Filatelicas 
o potroc'n;o que Ihes dora ° 

Clube Filatelico de Portugal 
E necess'arlo, eaJbsolutamente 

indiSipensasvel e urgente intensificar 
a realiza~ao de exposi~Oes fil-ateli
c'as" designadamenoo as de caraoter 
regionail ou locaL 

Elm bola verdade, e indiapensa
vel e urrgente levar a FHatelia a to
<los os pontos do Pais, aJ todas 'as ci
dades e Vlilas de Portugal contimm
tall, J.1has e Provincias Ultramarinas. 

E, para tanto, nada ha como a 
realiza~o de exposi~oes fHatelicas, 
quel' paJra reve}oa~ao de 'IlIlS filaJte. 
listas, quer para apel'fei~oameID.to 
de outros, quer para propaganda .; 
prestigio da Filatelia, quer para a 
cO!llquista de oo;vos adeptos do cha.
mado coleccionismo dos Reis, e Rei 
dog coleccionismlO's! 

Irrcontestavel e inoontestado cam
peao d'a FilateHaJ, no nosso Pais .• 0 

Clube FHaMlico de POl'ltuwa1, no 
prosseguimento da poUtica: filatelic'a 
a que entu:siastiCtamente se vem de
votando, oferece, a tOO·as 'as explO
si~oes filatelicas que venham a rea
liz·ar-se: 
1)-0 seu patrocinio oficiail e efec

tivo. 
2)-A ofertaJ de regulameilitos-mo

delo. 
3)-A .indica~ao de nQmes para os 

Juris. 
4)-A propaganda IlJO'B jornads e nas 

radios. 
5)-A insc.ri~ de filateUstas na 

«CI'asse de Honra». 

6)-A ofarta de premios ·a todos os 
expositores. 

7)-A indic~o de fabricantle de 
medaJlhas em boas condi~oes de 
pr~os. 

8)-A presenlia dos seus dirigentes 
na.s res,pecm<vas inaugura~oes. 

9)-As maia completas reportagens 
ilulSltradas nas paginas desta re
vista. 

Gom todas estas facilidades e 00-
laJbora~oes, entusiasticamente pres
tadas pelo Clube Filatelico de Por
tugal, - quem e que se nao abal1an
~a a organ.iz'aJr uma· expos.i~ao fila
telica? ! 

- Espera lti! Mas isto e unz autentico 
selo da idade da pedra! ... 

A refo rma monetaria de Timor 

Timor foi a prOVInCIa que mais tarde 
teve selos pr6pJjos. A sua primeira emissao, 
em Fevereiro de 1886, constou de sobrecar
gas ern selos de Macau, do tipo «Coroa», 
emitidos em 1884-85, e com valores em reis. 

A 1 de Novernbro de 1894, segundo 0 Ca
truogo S. Ferreil'a, ou 1895, pelo Catruogo E. 
Santos, os selos apareceram com valores em 
moeda local, isto e, em avos. Em1 1914, a 
emissao Ceres, com 0 celebre desenho de 
Constantino Fernandes, sW'ge com a novi
dade das tax as altas de 1 e 3 patacas. E 
ainda dentro das Ceres que, em 1923, e posta 
a circular a taxa de 5 patacas, a mais eleva
da que ate aos nossos dias se usou em ri
mor. 

Com estes pOUcoS elementos sobre os 
divel'Sos faciais dos selos de Timor, para
mos a sua hist6ria para entrar na seguinte 
refonna monetciria. 

Em 6 de Dezembro de 1957, 0 «Diario do 
Governo» publicou a refor.ma monetciria da 
provincia de Timor, num Decreto que .dizia 
o seguinte: 

MINIST£RIO DO ULTRAMAR 
Gabinete do Ministro 

Decreto n." 41.428 
1. 0 Decreto n.O 19.869, de 9 de Junho de 

1931, que promulgou a reforma monetaria 
da metr6pole, previa ja, no seu artigo 24.°, 
que jgual regime de moeda viesse a ser apli
cado as provincias .ultramarinas. 

Dentro de tal prop6sito, varios estudos, 
sobre os quais se pronunciou 0 Conselho 
Ultramarino, se ocuparam 'da refol'ma mo
netaria da provincia de Timor, que, no en
tanto, nao ohegou a efectuar-se. 

Pu.blicada a Lei Orgaruca do Ultramar, 
de 27 de lunho de 1955, e dado 0 disposto 
no n.O II da base LXXIII, voltou a encarar
-se a IY~fonna monetaria ldaquela provincia, 
que, no parecer da comissao adrede no
meada, nenhuns inconvenientes de monta 
apresentava. 

Sugeria ainda a referida comissao que 
na convel'sao viesse a adoptar-se urn cambio 
fixo. 

No artigo ~8.0 do Decreto n." 39.958, de 7 
de Dezernbro de 1954, fixou 0 Governo 0 

cambio de 6$25 por pataca, tanto nas rela
C6es entre a provincia de Timor e as demais 
provincias e metr6pole, como para as ope
rac5es de contabilidade e apresentacao das 
contas publicas. 

Por 

'LI _______ J._ R_._D_I_A_S_F_E_RR_E_IR_A __ ___ 

Sem qualquer reparo, vern vigorando 
des de entiio tal relacao, que apresenta a 
vantagem de pel'mitir uma convel'sao facil 
dos escudos em patacas, pois basta multipli
car os p'rimeiros por 16 por cento. 

A cotacao comercial da pataca pode di
zer-se que quase nao .difere do cambio fixe 
que vern sendo adoptado pelo Governo. 

2. 0 presente diploma efectiva a subst.i
tulcao da pataca de Timor pelo escudo e, 
com 0 intuito de fucilitar a transicao para 0 

novo sistema, manda cunhar moedas do va
lor aproximado a pataca actual (6$), a me
tade da pataca (3$), awn decimo da pataca 
($60) e a urn vigesimo da pataca ($30), po
dendo dizer-se que as moedas de 1$ e $10 
sao para preencher espacos nos trocos. 

Com a mesma ideia se estabelecem notas 
do valor de 300$, 60$ e 30$, que se aproxi
mam das actuais expressOes de 50, 10 e 5 
patacas. 

Presentemente circulam na provincia no
tas de 25, 20, 10, 5 e 1 patacas. Em razao do 
contrato com 0 Banco Nacional Ultramari
no, nao poderiam manter-se notas de valor 
aproximado a 1 pataca. Mantem-se, pois, va
lores aproximados a 10 e 5 patacas e, em 
vez de lValores aproximados a 25 e 20 pata
cas, teve-se por melhor criar urn valor apro
ximado a 50 patacas, uma vez que para as 
grandes quantias as notas de 25 e 20 patacas 
ja se reconheciam inc6modas. 

Contra 0 novo agrupamento do escudo 
em notas se podeni apontar 0 d efeito ou 
inconveniente de nao permitir a disposicao 
das notas em macos de 1 conto. Preferiu-se, 
porem, sacrificar essa ofacilidade a aproxi
macao indicada, tanto roais que nada impe
de que as notas se reunam em macos de 3 
contos, 0 que, com 0 habto, representara a 
mesma tfacilidade que reuni-Ias a conto por 
conto. 

Nestes tel'mOs: 
Ouvido 0 Conselho Ultramarino e dado 

cumprimento aodisposto nas c1ausulas 33.' 
e 42." do contrato entre 0 Estado e 0 Banco 
Nacional Ultramarino; 

Usando da faculdade conferida pelo 11.· 
3.· do artigo 150.· da Constituicao, 0 Minis-



FABRICAS DE PAPEL, 
CARTAO E SACOS DE PAPEL 

-em -

Ovar - Argoncilhe - Serzedo 
O/eiros - Porlo 

Manuel Francisco do 
Couto & FiIhol 

92 
Tel_ranes PA~OS DE BRAMDl0 

234 

F.brlco de carlollnas e todos os 
papels fracclonados em resmas 

e boblnes 

Fabrico manllal • 
meeCinieo de saeo. 

Escrlt6rlo e Sede em 
S. PAlO DE OLEIROS 

FOLHAS DE ALBUM 

TORRES 

AS MELHORES E MAIS BELAS, 

EM EXCELENTE CARTOLINA, 

QUADRICULADAS, CORES CIN-

ZENTA E SEPIA, TAMANHO 

INTERNACIONAL 

PE(:A, EM QUALQUER COMER

CIANTE, FOLHAS DE ALBUM 

TORRES 

PORTUGAL 

Carimbo comemorativo da Exposil;ao Fi
latelica do Clube Arte e Sport. 

Lisboa - 9 de Janeiro de 1960 - Posto de 
correia no local da Exposi!;ao, Rua de Coe
lho da Rocha, 69 (Atelier 9) . 

Carimbo comemorativo da viagem inau
gural com 0 novo aviiio Comet 4, da B. O. 
A. C., para a America do SuI. 

Lisboa, 25 de Janeiro de 1960- Esta!;ao 
de correio do Aeroporto de Lisboa. 

BRASIL 

Carimbo comemorativo do voo inaugural 
S. Paulo-Londres-pelo Comet 4 da B.OAC. 

S. Paulo-26 de Janeiro de 1960. 

JOSE GONZALEZ GARCIA 
- «Esrtud() sobre lL cowpo,si
f}iio' tip()IgrMica. dlL sorbrecarga 
na f1mJissiio cormemwrmtivOJ d() 
7. 0 centen1l!rio· do' nascimento 
de Swnt().. Antonio> de M o~wm
biqU6», Valen~a, 1959. 

Com gentilissima dedicat6ria do seu au
tor, recebemos oportunamente urn dos ra
rissimos exemplares deste trabalho, apre
sentado na Exposi!;ao Filatelica Internacio
nal de Hamburgo, cInterposta 59., como 
complemento e ilustra!;ao da participa!;ao 
deste eminente filatelista e nosso querido 
Amigo. 

Aconteceu com 0 livro de Jose Gonzalez 
Garcia aquilo que, frequentemente, nos 
acontece com outros livros, e ate com cor
respondencia; Uma avalanche de revistas e 
catalogos filatelicos, a uma media de mais 
do que dois por dia, de praticamente todo 
o mundo, escondeu e fez-nos esquecer tao 
precioso volume. 

Mas mais vale tarde do que nunca. E 
nunca e tarde demais para registar e acen
tuar 0 valor do notavel trabalho de Gonza
lez Garcia, que na parte literaria chega a 
concJusao de existirem, nos selos em refe. 
rencia, «dois tip os de sobrecarga principais; 
uma que se produz em sentido vertical, e 
outra no sentido horizontal; a primeira 
composi!;ao assinalo-a com a letra «A», e a 
segunda no tipo horizontal, formando tres 
variantes, assinalo-a com as letras «B», «C» 
e «D •. 

Seguem-se 38 fotografias de pagina, a 
primeira com urn esquema das composi!;Oes 
tipograficas, A, B, C e D, e as restantes de 
folhas inteiras dos selos desta serie, com 
aquelas quatro composi!;Oes, e com raras e 
valiosissimas desloca!;Oes das sobrecargas, 
duplas sobrecargas e sobrecargas inverti
das. 

Belo trabalho produziu Jose Gonzalez 
Garcia, 0 qual, muito valorizando a sua co-

-------- Pelos -.--------.,. 

Dr. V. C. e Dr. Anl6nlo de A/meida 
Figueiredo 

lec!;ao destes selos, indubitavelmente Unica, 
- constitui um volume verdadeiramente Im
par na literatura filatelica portuguesa, pete 
qual aqui reiteramos sauda!;Oes e agrade
cimentos ao eminente filatellsta e querido 
Amigo. 

v. C. 

«0 CORREI!O HOr.DELEJ:RO NA 
SUIQA» 

Os conhecidos Laborat6rios Sandoz S. 
A. , de Basileia, na Sui!;a, que a causa da 
Filatelia, junto dos medicos, por intermi!
dio do seu Departamento Filatelico, tern 
prestado uma ampla, completa e desinteres
sada colabora!;ao, acabam de editar uma 
excelente publica!;iio, da autoria do Dr. H . 
Leemann, sobre . 0 correio hoteleiro na 
Sui!;a». 

A edi!;ao e primorosa, as gravuras excc
lentes, reproduzindo algumas os selos nas 
suas cores. Saliente-se des de ja 0 facto de 
tal publica<;iio provir de urn conhecido La
borat6rio de produtos quimicos e farm a
ceuticos, bern afastado por isso do ramo e 
dos interesses puramente mercantis da Fi
latelia. 

Os selos que ali se referem e estudam 
sao desconhecidos da maior parte dos fila
telistas. Dos catalogos mads corremtes em 
Portugal - Yvert, Stanley Gibbons, Scott, 
Michel, Zumstein, 'apenas este Ultimo Ihes 
dedica algumas linhas, e mostra a reprodu
!;ao de urn selo. 

J uIgamos por isso de interesse transcrc
ver, com a devida venia, da publica!;iio refe
rida, os seguintes dados ; 

Em 1860, 0 incremento do turismo na 
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Suic;a, e as irregularidades da distribuic;ao 
do correio entre as estaC;Oes e os hoteis 
muito afastados, levaram alguns destes a 
organizar, de acordo com os C.T.T., postos 
privativos que utilizavam selos especiais de 
5 ou 10 centimos, destinados a cobrirem as 
despesas supoI'tadas pelos hoteleiros para 0 

transporte da correspondencia dos seus hos
pedes ate 11 estac;ao dos C.T.T. mais proxima, 
onde seria franqueada com os selos habi
tuais, se os nao trouxessem ja. 

Tal facto explica que so se encontrem 
selos em cartas expedidas dos hoteis, e nao 
em cartas enderec;adas a estes, dado que 
nao existiam nas localidades afastadas pos
tos hoteleiros privativos, pelos encargos que 
acarretariam. 

Em 26 de Setembro de 1863, determina
ram os C.T.T. que os selos a utilizar nao 
poderiam assemelhar-se, por qualquer for
ma, aos selos do correio, e nao poderiam 
conter nem algarismos indicando 0 valor, 
nem palavras tais como «franco» e «port», 
que lembrassem os selos ordinarios. Os se
los de Belalp, Rigi-Kaltbad, Rigi-Scheideck, 
Rigi-Stalifel, Kurort Stoos e Engelberg-Son
nenberg, nao foram abrangidos por esta 
disposic;ao, visto as suas gravuras satisfa
zerem as novas determinac;oe!!. 

Os selos do correio hoteleiro deviam ser 
obliterados com carimbos privativos, ou dos 
telegrafos, e nao com os dos correios, como 
por vezes, por erro, sucedeu. 

Houve diferentes emissoes de selos, que 
se distinguem por pequenas diferenc;as. 

Foram os seguintes os hoteis que emiti
ram selos privativos, de qt.:e se indkaun os 
respectivos selos e emissOes: 

Belalp: 
1." emissao 1873 - nao denteado, 5 cts, 

violeta. 
2." emissao 1876 - nao denteado, 5 cts, 

violeta ou castanho amarelo, mesmo dese
nho e algarismos, estrelas em Iugar de crt\
zes, na faixa de inscric;ao. 

3 .. emissao 1880 - nao denteado, 5 cts, 
violeta numa oval. 

Obliterac;ao : - Carimbo octogonal azul 
dos teIegrafos. 

Engelberg-Sonnenberg, 1880 : 
Impressao a negro sobre papel branco ou 

dc' diferentes cores, denteado, sem indica
C;ao de prec;o. 

Obliterac;ao : - Carimbo local de Engel-
berg. 

Glion sur Montreux 
Maderaner Tal: 
1." emissao - 1870, nao denteado, 5 cts. 

ultramar, nfuneros .e «FRANCO" (seguido 
de urn ponto) em caracteres grossos. 

2." emissao 1871 - nao denteado, azul ul
tramar, numeros e «Franco» (seguido de 
ponto) mais finos. 

3." emissao 1872 - nao denteado, 5 cts, 
azt.:J claro, nfuneros e «FRANCO" ainda mais 
finos e pequenos, e sem ponto. 

4." emissao 1874 - denteado ou nao den
teado, 5 cts, azul ultramar, nfuneros cheios, . 
letras finas e mais altas, «FRANCO" sem 
ponto. . 

5." emissao 1885 - denteado, azul ultra
mar, inscric;ao modificada com «EXTRA
DIENST" em lugar de «FR1L~CO", rosetas 
nos cantos em vez de nfuneros. 

6." emissao 1885 - denteado, azul ultra
mar, mesmo desenho, quadro da oval inco
lor e mais estreito. 

7." emissao 1885 - denteado, azul esver· 
deado, figura central modificada; os circu
los dos cantos sao incolores, e nao tern nu
meros nem rosetas. 

Obliterac;ao: - Sem carimbo especial. 
Morren: 

Denteado 1 verde azul 
2 ardosia escuro 
3 ultramar claro 
4 azul 

Obliterac;ao : - Sem carimbo especial. 
Data de utilizac;ao mais antiga que se 

conhece: -9-IX-99. 
Piora-Tal : 

La emissao - formato vertical, denteado 
ou nao denteado, 5 cts, azul. 

Obliterac;ao: - Carimbo negro dos tele
grafos de Saint Gothard. 

2." emisao - formato horizontal, dentea
do, sem algarismos, castanho-negro sobre 
roxo vinoso; existe em tete-beche. 

Obliterac;ao: - Sem carimbo especial. 
Rigi-Kaltbad, 1864 : 

Denteado ou nao denteado, vermelho-pur
pura, ou vel1IIlelho-tijolo. 

ObUterac;ao : - Carimbo octogonal com 
inscric;ao azul Rigi-Kaltbad e data. 

Rigi-Kulm: 
1." emissao 1870 - formato horizontal 

nao denteado, 10 cts, vermelho-tijolo; fun: 
do: - Iinhas em zig-zag (dngulo de 90"), cau
Ie da rosa dirigido para 0 alto. 

2." emissao 1860 - formato horizontal, 
nao denteado, 10 cts, vermelho-carmim; fun
dQ: - linhas em zig-zag (angulo de 90°), 
caule da rosa dirigido para baixo. 

3." emissao 1870 - formato horizontal, 
nao denteado, 10 cts, vermelho; fundo:
linhas em zig-zag (dngulo de 120"), en qua-
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morativa dos «Jogos Pan-Americanos». As 
taxas, cores e motivos sao os seguintes: 
Correio normal - 25 cent., cinzento escuro 
e azul claro (a primeira casa de Chicago, 
tendo como fundo urn aspecto da cidade 
actual); 50 cent., cinzento, encarnado, 'llzul 
e castanho (Jean Baptiste Paul Dessables, 
fundador da cidade de Chicago); 75 cent., 
castanho e azul (,discobolo tendo como fun
do a bandeira do Haiti). 

Correio aereo - 50 cent., castanho aver
melhado e cinzento azulado (0 mesmo de
senho do 25 cent. do correio nOl1IIlal); 1 g., 
malva e cinzento turqueza (0 mesmo dese
nho do 50 cent. do correio normal); 1,50 g., 
cinzento, azul, encarnado 'e castanho (0 
mesmo desenho do 75 cent. do correio nor
mal). 

IFNI (23 de Novembro) - Emissao co
memorativa do «Dia do SeIo»: 10+5 cts., 
tiragem de 901.000 exemplares, desenho de 
D. Teodoro Miciano; 20+5 cts., tiragem fie 
901.000 exemplares, desenho de D. Luis Es
teban; 50+20 cts., tiragem de 901.000 exem
plares, desenho de D. Angel Bot.:e. 

ISRAEL (25 de Novembro) - Serie de 
tres selos comemorativos do 50.° aniversa
rio de Deganya e Marhavya e do 75.0 ani
versario de Yesud Ha-MaaIa. Os tres novos 
valores tern as seguintes caracteristicas: 60 
prutas, cinzento e amare10 (Merhavya); 120 
prutas, encarnado e ocre (Yesud Ha-Maala); 
180 prutas, azul e cinzento (Deganya). Os 
desenhos dos selos foram executados por 
M. & G. Shanis, e impressos em Tel Aviv. 

NOVA GUINe HOLANDESA (16 de No
vembro) - Serie de beneficencia, constitui
da por quatro selos representando outras 
tantas variedades de flores: 5+5 c.-teco
manthe dentrophila - reproduc;ao nas cores 
naturais sobre fundo carmim eSCl.'ro; 10+5 
c. - dendrobiurn attennaturn Lindley - 1;:e· 

. produc;ao nas cores naturais sobre fundo 
cinzento oliva; 25+10 c.-rhododendron 
Zoelleri Warburg - reproduC;ao nas cores 
naturais sobre fundo encarnado-Iaranja es
curo; 30+ 10 c. - boeacf urvillei C. B. Clar
ke"'- reproduc;ao nas cores naturais sobre 
fundo violeta escuro. DimensOes dos selos: 
27 x 33,4 mm. Denteado: 12112 x 131f4' lmpres
sao a cargo de Joh. Enschede & Zonen. 

SAHARA ESPANHOL (15 de Outubro)
Seri~ de nove valores para 0 correio normal 
cujas taxas e tiragens sao as seguintes: 25 
cts. - 250.000 . exempIares; 50 cts. - 250.000 
exemplares; 75 cts. - 250.000 exemplares; 1 
p.-350.ooo exemplares; 1,50 p.-150.000 
exemplares; 2p. -150.000 exemplares; 3p.-
100.000 exemplares; 5 p. -100.000 exempla-

res; 10 p. - 36.000 exemplares. Os desenhos 
representam urna garc;a, urn gaviao e urna 
gaivota, e devern-se, respectivamente, a Ma
nuel Munoz Carrillo, Teodoro Miciano e 
Sanchez Algora. 

(i3 de Novembro) - Emissao comemora
tiva do «Dia do Selo»: 10+5 cts., tiragem 
901.000, desenho de Juan J. de Castro; 20+5 
cts., tiragem 901.000, desenho .de Julio Gar
cia Arroyo; 50+20 cts., tiragem 901.000, de
senho de Angel Botre. 

SURINAME (Novembro) - A inaugura
C;ao da nova estac;ao Central de Correios em 
Paramaribo, capital do Suriname, deu Iugar 
11 emissao de urna serie de quat·ro valores 
ilustrados com motivos de arte indigena: 

8+4 cent. (garfo, colher e duas facas Iiga
dos entre si e talhados de urna tIDiea pec;a 
de madeira); 10+5 cent. (colorido toucado 
de penas destin ada a urn chefe indio); 15 + 7 
cent. (pec;as de ceri'tmica artisticamente pm
tadas); 20+10 cent. (banco de madeira en
talhada). 
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soes de beneficencia com brasoes cantonais, 
comec;:adas em 1956. Nesta serie, as taxas, 
cores e 1ID0tivos sao as seguintes: 3Oc.+lOc., 
azul, encarnado, Duro e prata sobre fundo 
vinhatico claro (Brazao de Clervaux); 1 
fr.+25c., azul, encarnado, ouro e prata so
bre fundo amarelo esverdeado (Brazao de 
Remich); 1,50fr.+25c., preto, encarnado e 
Duro sobre fundo verde claro (Brazao de 
Wiltz); 2,50fr.+5Oc., azul, encarnado, DurO 
e prata sobre fundo castanho claro (Bra
ziio de Clervaux); 5fr.+50c., azul, encarna
do, ouro e prata sobre fundo azul esver
deado (Brazao de Remich); 8,50fr+4,60fr., 
preto, encarnado e ouro sobre .fundo liIas. 
o montante das. sobretaxas desta emissao 
destina-se a auxiliar varias obras de carac
ter social. Estes selos, c\.:Jjos desenhos se 
devem ao artista Robert Louis, de Paris, 
foram impressos na casa Helio CoU11Voisier 
S. A. 

SUICA (1 de Dezembro) - Serie "Pro-Ju
ventute .. , constituida por cinco selos com 
sobretaxa. 0 primeiro valor da serie e con
sagrado a Karl Hilty (1833-1909), eminente 
professor de direito publico; os restantes 
valores continuam a serie «Flores de campo 
e flores de jal'dim". As taxas, cores e mo
tivos sao os seguintes: 5+5 c., carmim acas
tanhado (Karl Hilty); 10+10 c., veroe, ama
relo e castanho (Calltha palustris); 20+10 
C., carmim acastanhado, encarnado, laranja 
e verde (Papaver rhoeas); 30+ 10 c., oliva, 
amarelo, laranja e verde (Tropaeolum ma
jus); 50+10 c., azul, encarnado claro, ama
relo esverdeado e cinzento (Lathyl'US odo
ratus). 

The fndonlilaB Philatelic Exchange 
SerrlEe 

(I. P. E. S.) 

TEROMOLPOS 922/DAK. - DJA
KARTA-KOTA 

INDON~SIA 

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

Formato dos selos: 24 x 29 mm. Gravuras 
de: Karl Bickel e Hans Schwarzenbach. Im
pressao: em roto-heliogravura, por Courvoi
sier SA. 

TURQUIA (2 de Novembro) -A serie 
"Capitais de distrito da Turquia» foi au
mentada com mais vinte val ores alusiv!)s 
as seguintes cidades: Izmit, Karakose, Karz, 
Kastamonu, Kaysesi, Kiiklareli, Kirschir, 
Konya, Kutahya e Malatya. Estes selos, cuja 
tiragem e de urn milhao de series comple
tas, foram impressos pela Casa Courvoisier. 

(10 de Novembro) - Serie de selos com 
a efigie de Ataturk em relevo. Di.mensOes: 
24,S x 29,2 mm. Tiragem: 300.000 exemplares. 
Foi tambem emitido lUll bloco com as di
mensoes de 53 x 73 mm. Os selos fomm im
pressos na Republica, Federal Alema. 

OUTROS PAtSES 
CHINA, Republica da (12 de Novembro) 

- dois novos valores para a serie base: 0,40, 
multicolor, denteado 13112. tiragem 2.000.000 
de exemplares; 3,00, multicolor, denteado 
13112, tiragem 1.000.000 de exemplares. 

(7 de Dezembro) - Serie de t~ selos
NT$ 0,40, 1,60 e 3,00-, comemorativ05 do 
10.· aniversario da «International Confede
ration of Free Trade Unions" (ICFTU). 

CUBA (17 de Outubro) - Selo de 12 c., 
comemorativo da convenc;:lio anual da cArne
ri.can Society of Travel Agents ... Para esta 
emissiio, foram sobrecarregados 100.000 selos 
da taxa de 1 Peso, da actual serie base do 
correio aereo. 

GHANA (24 de Novembro) - Selo de 3 d., 
preto e magenta, comemorativo da recente 
visita de S.A.R. 0 Principe Filipe, Duque 
de Edimburgo. 0 selo, cujo desenho re
presenta 0 retrato do real visitante e 0 

braziio da Republica de Ghana, foi im
presso em fotogravura, pela casa Harrison 
and Sons, Ltd. de Londres. 

(10 de Dezembro) - Emissao alusiva ao 
Conselho de Curadoria das Nac;:c3es Unidas: 
3 d.; 6 d.; 1/3 d. e 2/6 d. Estes selos foram 
impress os em folhas de '3D exemplares, pela 
casa Harrison and Sons Ltd. 

GUINl? ESPANHOLA (23 de Novembro') 
- Emissao comemomtiva do .Dia do Selo»: 
10+5 cts., tiragem de 1.001.000 eJreIllplares, 
desenho de D. Teodoro Miciano; 20+5 cts., 
tiragem de 1.001.000 exemplares, desenho de 
Manuel Munoz Carrilho; 50+20 o1s., tira
gem de 1.001.000 exemplares, desenho de D. 
Emilio Marin Jimeno. 

HAITI (20 de Outubro) - Emissao come-
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dramento azd da parte central e das rose
tas dos dois lados de «FRANCO .. . 

4.' emissao 1870 - formato horizontal, 
nao denteado, 10 cts, vermelho tijolo; fun
do: - linhas em zig-zag ({mgulo de 120"), 
enquadramento azul apenas das rosetas dos 
lados de «FRANCO ... 

5.' emissao 1870 - formato horizontal, 
nao denteado, 10 cts, rosa; fundo : - linhas 
ondulantes, sem enquadramento, nem da 
parte central nem das rosetas. 

Obliterac;:ao: - Chancela RIGI-Kulm; ca
rimbo redondo de Rigi-Kulm de .5-8-81. 0 
carimbo Rigi-Kaltbad sobre urn selo de Rigi
-Kulm e uma grande raridade. 

6.' emisslio - formato vertical, denteado, 
sem indicac;:lio de valor, 'novo d~senho, ins
cric;:lio: - SchreibeZ"s Rigi-Kulm-Hotels (dois 
tipos). 

Obliterac;:ao : - Hotel Schreiber. 
Rigi-Scheideck : 

1.' emissao 1868/70 - formato vertical, 
nao denteado, verde, rosa ou azul. 

2." emissao - formato horizontal, den-
teado, azul ou rosa. , 

ObIHerac;:ao: - Rigi-Schefdeck enqua!;lra
do por duas linhas de cantos obliquos em 
negro ou azul. 
Rigi-Staftel : 

Niio denteado, forma redonda, sem indi
cac;:ao de valor, violeta. 

Obliterac;:iio : - Sem carimbo especial. 
St. Gothard: 

1." emissao - fOl'ffiato vertical, denteado, 
5 cts, verde. 

Obliterac;:ao : - usado, geralmente, com 
pre-obliterac;:lio com carimbo S. Gottard. 

2.' emissao - formato horizontal, den
tea do, sem indicac;:lio do valor, roxo vinoso 
ou castanho esverdeado. 

Obliterac;:ao: - Carimbo negro S. Got
tard. 
St. Moritz (Neues Stahlbad) : 

1882 - nlio denteado, negro e vermelho, 
sobre papeis de diferentes tons. Este selo, 
impresso em 1892, nao foi, provavelmente, 
utiJizado como selo do correio, visto que, de
pois do deoreto dos C.T.T. de 26 de Setem
bro de 1883, nao era pe~itido figurar a pa
lavra "FRANCO ... 
Kurort Staas: 

La emissao 1872 - formato rectangular 
vertical, nao denteado, violeta, sem indica
c;:ao de valor, com a inscric;ao:, - Hotel-Pen
sion Stoos, Brunnen, Ct Schwyz. 

Obliterac;:iio: - Sem carimbo Iprivativo. 
2.' emissao 1873 - niio denteado, fOl'ffia

to redondo, vermelho, inscri<;:iio entre dois 

circulos, em cima: - Hotel-Pension, em bai
xo : - ob Brunnen, Ct. Schwyz, ao centro: 
-Stoos. 

Obliterac;:iio: - Sem carimbo privativo. 
3.' emissao 1877 - formato rectangular 

horizontal, nao denteado ou denteado, ver
melho-tijolo, azul, ou verde. Inscric;:iio:
Kurort Stoos Carl Millier. 

Obliterac;:iio: - Carimbo azul dos tele
grafos de Stoos; carimbo privativo, duplo 
circwo: Korort Stoos ob Brunnen, Vier
welddtattersee (Schweiz), difunetro de 29 
mm., azul a negro violeta. 

4." emissiio - fOl'ffiato rectangular verti-
' cal, denteado, inscric;:ao: - Kurort Stoos 

Carl Millier, vermelho, verde-azul, azul-ul
tramar, ou amare1o. A emissao amarela e 
muito rara. 

Obliterac;:iio: - Carimbo privativo de 
dois circulos: - Kurort Stoos ob ' Brunnen, 
Vierwaldstattersee (Schweiz), difunetro 38 
mm. negro; 

Carimbo azcl, redondo: - Carl Milller
Camenzind Kurort St005 ob Brunnen. 

Trata-se, como se ve, de um profundo e 
especializado estudo, que se deve ao Dr. H. 
Leemann, de Arlesheim, a quem pertencem 
todos os selos e pec;:as filatelicas, num total 
nt' tJ7, esplendidamente reproduzidas. 

:e. com muito prazer que 0 .Boletim rio 
Uube Filatelico de Portugal.. cumprimenta 
~ casa Sandoz S. A., por esta sua iniciativa, 
e felicita 0 Autor, pelo seu trabalho. 

Os nossos cons6cios encontrariio aqui 
elementos que doutlra forma 56 muito difi
cilmente poderiam obter. Niio sabemos mes
mo se 0 cataIogo especializado Zumstein, 
que neste momento nao podemos consul tar, 
apresentara urn estudo tao detalhado. 

A. de A. F. 

EM 1960 - REALlZA-SE 

EM LlSBOA A EXFllPQ: 

V EXPOSICAO FllATE-

LlCA PORTUGUESA ! 



PORTUQAL 
no 1.a Congresso IntBrnacional de Filatulia 

o boletim It.· 11 do «1 .· Congresso Inter
nacional de Filatelia», que vai realizar-se 
brevemente em Barcelona, conjuntamente 
com uma Exposi~iio Filatelica Internacio
nal, publicou 0 seguinte artigo, do Presi
dellte do nosso Clube : 

Notavel e que a Espanha tenha tornado 
a iniciativa de realizaa- 0 1.. Congresso In
ternacional de Filatelia, e mais notavel ain
da que tal iniciativa tenha partido do Go
verno espanhol, que muito se honrou, re
conhecendo e proclamando a importancia 
da filatelia, nos termos constantes do 
preambulo do decreto n.· 489, de 2 de Abril 
de 1959. 

Portugal estara presente, e nao apenas 
nesse 1.. Congresso Internacional de Filate-

lia, em Barcelona, de 26 de Marc;:o a 5 de 
Abril de 1960, mas igualmente na grande 
Exposic;:ao Filatelica Internacional, que ai 
simultaneamente se realizara, como perfeita 
ilustrac;:ao e documentac;:ao daquele. 

o meu pais possui hoje muitos e ilustres 
filatelistas, e belas e ricas colecc;:5es, como 
ainda recentemente demonstrou, em Israel 
e em Hamburgo. 

E necessario que essas e outras vao a 
Barcelona, e que aqueles congresso e expo
sic;:ao sejam, alem do mais, 0 pretexto para 
urna seria intensificac;:ao do dnterdunbio fi
latelico luso-espanhol. Ha cerca de urna 
dezena de anos que venho publicamente pe
dindo essa intensificac;:ao, e nao resta du
vida de que ela devera ser altamente bene
fica, e nao s6 as nossas filatelias, mas ate 
aos nossos dois paises. 

A Cos a A. Molder 
esta sempre compradora de colee~oes, stoks, varied a
des, eartas, bloeos, pares, provas, reimpressoes, ete. 

Se est a verdadeiramente interessado em adquirir 
alguns sel0s, pe~a a nossa publica~ao "0 SELO", que 
traz uma larga lista de selos, eom os pre~os de venda, 
ou fa~a 0 seu pedido por man('~lh;ta, 0 qual sera pron
tamente exeeutado. 

Hua 1.0 da Dezambro, 101· 3.0 (elevador) 
Telefone 21514 LISBOA 

9f iLat eLica8 

de 
EUROPA 

CHECOSLOVAQUIA (16 de Novembro) 
- Serie de sete valores ilustrados com pas
saros: 20 h . preto, castanho escuro, azul e 
encal;l1ado; 30 h. castanho, veI1de, azul e 
amarelo; 40 h. preto, cinzento azul ado, cas
tanho e ferrugem; 60 h . amarelo laranja, 
castanho e castanho escuro; 80 h. preto, 
ferrugem , encarnado e amarelo; 1 Kcs. 
preto, cinzento azulado e encarnado; 1,20 
Kcs. castanho, verde, azul e brique. Os de
senhos dos selos, da autoria de Karel Svo
linsky, representam, respectivamente, urn 
pica-pau" lim abelharuco, urn picanc;:o, urn 
verdelhao, urn pintassilgo, urn pisco e urn 
pica-peixe. 

FINLANDIA (19 de Dezernbro) - Selo de 
30 m., ~omemoI1ativo do centenario da liber-

tac;:iio do comerClO rural . 0 desenho, de 
Olavi Vepsalainen, representa um candeeiro 
de petr61eo, emblem a do ana jubilar. Gra
vura de B. Ekholm. Tiragem: 2.000.000. 

(2 de Janeiro) - Selo de 30 m., come
morativo da fundac;:iio de Kouvola, Riihima
ki , Rovaniemi, Salo e Seinajori. 0 dese-

todo o mundo 

Por 

REBELO DE SOUSA 

nho, da auto ria de Olavi Vepsalainen, re
presenta as armas das seis novas cidades. 
Gravura de B. Ekholm. Tiragem: 3.000.000. 

HUNGRIA (14 de Novembro) - Serie de 
quatro valores, comemorativos da «Exposi
c;:ao dos selos sovieticos de 1959», inaugu-
rada em Budapest, em 14 de Novembro 1.11-
timo. A serie e constituida por selos com as 
seguintes ta'(as e motivos: 20 ft., encontro 

,~, -

.~,f.* tl(l .. 
. , 

de Lenine com Szamuely; 40 fi., retrato Je 
Pouchkine sobre urn plano em que se .'t! 
uma harpa, urna pena de pata e a assina
tura do paeta; 60 fi. , retrato de Majakovski, 
poeta sovietico, vendo-se no plano de tras 
lima harp a , urn livro, urna plu,ma, uma 
baioneta e a assinatura do poeta; 1 fa ., 
dois brac;:os cam as brac;:ad eiras sovietica e 
hungara, sustentando a bandeira da paz. 
Dimensoes dos se10s sem a perfurac;:aa: 
30 x 35 mm. Tiragem : 400.000 series dentea
das , e 15.000 nao denteadas. 

LUXEMBURGO (2 de Dezembro) - Serie 
«Caritas 1959», que encerra 0 cicIo de emis-



Ainda as comemoraooes do 

«DIA DO SELO) 

. Em continu~ao da grande reportagem 
llustrada do eDia do SelOD, publicada no 
ultimo nUmero deste Boletim, registamos 
ainda hojeas comemorac;;5es de 

ODEMIRA 

Por inidativa do nosso prezado cons6do 
Sr. Paulo Rodrigues da Rocha, realizou-se 
em Odemira, em 1 de Dezembro, uma pe
qt:ellla exposic;;ao filatelica, caracterizada 
pela beleza do material expos to. 

Esta exposic;;ao teve lugar nos salOes- da 
Camara Municipal, pronta e gentilmente ce
didos pelo respectivo Presidente, e nela se 
destacava uma tematica de flores, outra de 
desportos, selos de Portugal e Ultramar, 
selos c1assicos, literatura e material filate
lico. 

Artifices desta bela jomada filatelica de 
Odemira foram, alem de Paulo Rodrigues 
da Rocha, os Srs. Dr. Armando Porfirio 
Guerra, Daniel Coelho Carvalho, Jose Maria 
Sim5es dos Santos e Jorge Nobre Ribeiro 
dos quais muito ha a esperar em futura~ 
exposiC;;Oes. 

ADVERT 
WISH COMPLETE MINT SETS 

AND SHORT MINT SETS OF POR
TUGUESE COLONIES, GIVE IN 
EXCHANGE USED AND MINT 
SETS ROUMANIA, USSR. 

A. RUDICU - Casuta Postala 215 
- BUCHAREST 1-ROUMANIA. 

I 

Alguns dos expositores de Odemira 

Dou selos novos do Brasil por 
identicos de Portugal e UJtramar, 
Ghana e tematicos de escutismo. 

ARTUR SOUSA LOPES 

R. Duvivier, 37 - Apt. 1201 - Rio 
de Janeiro - Copacabana - Brasil 

EsfQ consfituida e em funcionamenfo a 

Comissao Filatelica Nacional 

Eng. Couto dos Santos, ilustre Correia-Mar 

No gabinete do Sr. Eng. Couto dos San
tos, ilustre Correia-Mar dos C.T.T., tomou 
posse e efectl!tOu ja tres sessoes a Comis
sao Filatelica Nacional, criada pelo recente 
Estatuto do Selo, e cujos componentes li
nham sido eleitos uns, e designados outros, 
em fins de Dezembro passado. 

Presiclida por"aquele Sr. Eng. Couto dos 
Santos, a Comissao Filatelica Nacional e 
constituida pelos Srs. Eng. Tavares Fernan
des, chefe dos servic;;os fabris da Casa da 
Maeda; prof. Armando Lu,cena, da Junta 
Nacional de EducaC;;ao ; mestre Leopolda 
de Almeida; prof. Fernando Tavares; mes
tre Martins Barata; dr. Artur Gusmao; Dr. 
A. J. de Vasconcelos Carvalho, em represen
tac;;ao dos alubes filatelicos portugueses; 
gravador Gustavo Almeida Araujo; Eng. Md
nuel Grac;;a, director dos servic;;os industriais 
dos C.T.T.; Godofredo Ferreira, funcionario 
superior dos C.T.T. ; Manuel Pinto Junior, 
representante dos filatelistas independentes ; 
e Armando Lapa, representante dos comer
dantes de selos. 

Durante as tres sessOes ja efectuadas, 
foram trocadas imp,ressOes sobre as pr6xi-

mas vinte e tres emlssoes de selos e sobre 
os problemas ligados a produc;;ao dos selos, 
e tomadas tamb6m importantes resoluc;;Oes, 
uma delas proposta pelo Sr. Dr. Vascon
celos Carvalho, no sentido de que algumas 
das emissoes comemorativas incluam tam
bern selos de $20, e outras selos de $50, 
indispensaveis para fins filatelicos, e desi
gnadamente para os sobrescritos de 1.0 dia 
e comemorativos. 

Outras das resoluc;;Oes tomadas, como as 
referentes as reproduc;;6es de selos, serao 
oportunamente tomadas publicas. 

Os valiosos elementos que formam a Ca
missao Filatelica Nacional, presidida pelo 
ilustre Correia-Mor, que se mostra possuido 
de profundo saber de todo 0 complexo as
sunto, e, simuJtaneamente, da maior e mais 
inteligente boa vontade, - sao garantia absa
luta da proficuidade que todos os filatelis
tas portugueses esperam do novel organis
mo, ao qual este Clube Filatelico de Portu
gal garante a mais entushistica colabora
c;;ao. 

Dr. A. I. de Vasconcelos Carvalho, pres i
dente do CIL/be Filatelico de Portugal, e 
representante das associaf(oes de filatelistas 



BANCO NACIONAL 
ULTRAMARINO 

RECOLHA DE NOTAS 
DE MO(:AMBIQUE ' 

. 0 Banco Nacional Ultramarino informa 
que sao retiradas de circuJa!,:ao, na Pro
vincia de MO!;ambique, as seguintes notas: 

a) Todas as notas da emissao «Ant6nio 
Enes» (efigie de Ant6nio Enes) - Decreto 
n.O 17.154; 

b) Notas de 50$00 e 100$00, emissao «He
rois da Ocupa!,:ao» - datadas de 16-2-50. -
Decreto n.O 17.154, respectivamente com as 
efigies de «Eduardo Cost-a,. e «Aires de Or
nelas». 

A troca destas notas e feita nas nossas 
Dependencias da referida Provincia, termi
nando 0 prazo de recolha em 30 de J unho 
do corrente ano, data em que deixarao de 
ter curso legal. 

Lisboa, 1 de Fevereiro de 1960. 
o ADMINISTRADOR, 

Gabriel Teixeira 

o famoso General GriVBS 
8 a sua colecG80 de sBlos 

Comu-nicou-nos gentilmente 0 nosso pre
zado cons6cio Sr. Emilio Diogo Costa ter 
lido em revistas inglesas que 0 famoso Ge
neral Grivas, segundo se refere na sua bio
grafia «Portrait of a Terrorist», fez-se sem
pre acompanhar da sua colec!,:ao de selos, 
que mantinha em dia merce das novidades 
que os seus agentes secretos the Jevavam 
regularmente de Atenas. Ao fundar-se, ha 
pouco, a «Cyprus Philatelic Society», foi 0 

General Grivas nomeado seu presidente ho
norario, e guardado urn minuto de silencio 
em mem6ria do filatelista cipriota grego 
Philip Jacovon, que, em 26-9-59, quando, 
acompanhado de um filho de 16 anos, se 
encontrava na esta!,:ao de correios da aldeia 
cipriota turca Mansoura, a obter a oblite
ra!,:ao de selos com 0 carimbo daquela esta
c;ao rural, foi 0 seu pedido mal interpretado 
por: 'alguns turcos, que nada percebiam de 
filatelia, mata.rem a tiro aquele filatelista, 
e feriram ,gravemente sell ,filho. 

ESPANHA 

I 

1: CONQRE550 INTERN4C.ION4L DE FIL4TELIA 

Barcelona. de 26 de Marco Q S de Abril de 1960. 

Comi •• Grlo para Portugal: 

HENRIQUE MANTERO 
PRACA DA ALlIJGRIA, 58-2.°-06. 

LISS04 

Selos de Portugal e Ultramar. 
Estrangeiro_ N ovidades. Te
maticos. Sobrescritos de L 0 

dia. Todo 0 material filatelico 

BASTOS & CAMPOS, L.DA 
R. MARIA ANDRADE, 55 

Tele!. 834108 
LISBOA (PORTUGAL) 

HENRIQUE MANTERO 
esla sempra comprador de 

salos classlcos 

Plna MOITO HEM 
P. da Alegria, 58, 2.° - A 

'ala,. 28176 
LISBOA 
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3.° premLO (placa de bronze): Manuel 
Ant6nio Jer6nimo. 

4.°$ prbnios, «ex-eqt:.O» (medalhas): An
t6nio Francisco Gon!,:alves, Artur Jose Pe
reira Barbosa, Carlos Bento, Carlos Gon
!,:alves do Amaral e Ricardo de Castro Go
mes. 

Todos os expositores receberam ainda 
premios oferecidos pelo Glube FiJatelico de 
Portugal e pelo seu presidente, Sr. Dr. Vas
concelos Carvalho, constituidos por folhas 
de album em cartolina e outro material fila
telico. 

o ENCERRAMENTO 

Esta interessante exposi!,:ao do Clune 
Arte e Sport encerrou-se em 16 de Janeiro, 
com uma pequena sessao presidida peto 
Sr. Dr. Vasconcelos Carvalho, que usou 
da palavra para salientar 0 interesse desta 
exposic;ao, e para saudar todos as exposi
tores, a quem seguidamente fez a entrega 
dos premios acima indicados. 

Os C.T.T. autorizaram, e muito bern, 0 

uso de urn carimbo comemorativo da ,,1." 
Exposi!,:ao Filatelica do Arte e Sport_, a 
qual foi aposto nas correspondencias, 110 
dia da inaugurac;ao, no posto dos Correios 
instalado na pr6pria sala da exposic;ao. 

Com tal carimbo, a comissao organiza
dora editou um sobrescrito especial, e se
melhante sobrescrito foi edit ado pelo Clube 
Filatelico de Portugal, cujos ultimos exem
plares ainda podem ser adquiridos na se
cretaria do nosso Clube. 

Ferreiras Malaquias, Ltd.-
-- Exportedora. da vlnhos --

ArmaZIIDS de: VINHOS, AZEITONA, 
MERCEARlA E CEREAlS 

Rua Padre fArrer, 53 - 0 V A R - Portugal 
Teleg. Malaqula. - Telef. 24 

Apartado 4 

use GAZCIDLA 

AZCIDLA UMA CHAMA VIVA 

ONDE QUER QUE VIVA 



Exposi~oes 

Na sede do simpatico Clube AI'te e Sport, 
Rua Coelho da Rocha, n .O 69, atelier n.O 9, 
realizou-se uma interessante exposi~iio fila
telica, feliz iniciativa da sec~iio filatelica 
daquele Clube, e 'Valiosamente patrocinada 
pelo Clube Filatelico de Portugal. 

A respectiva inaugura~ao teve lugar em 
9 de Janeiro, pe10 sr. Dr. Vasconcelos Car
valho, ilustre presidente do Clube FilateJico 
de Portugal, acompanhado pelos dirigentes 
do Clube Arte e Sport, componentes da sua 
referida sec~ao filatelita, expositores, etc., 
etc .. 

OS EXPOSITORES 

Exposito.res foram os Srs. Antol1io Fratt
cisco Gonr;alves (Ghana), Artur Jose Pereira 
Barbosa (Espanha, colonias espanholas, te
mati cas de flores e escuteiros), Carlos Bento 
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Israel, Centemirio do Selo, Holanda, It:Hia 
e Austria), Jose Luis Vaz Henriques (Ultra
mar portugues, Alemanha Oriental e Esta
dos Unidos da America), Manuel Antonio 
Jeronimo (Fran~a e Romenia) e Ricardo 
de Castro Gomes (Portugal e Ultramar por
tugues. 

Participa~6es homogeneas e de certo in
teresse, com grande destaque para as ue 
Jose Augusto Costa da Silva Pinto e Jose 
Luis Vaz Henriques, e, logo :t seguir, a de 
Manuel Antonio Jeronimo. Mas todas bern 
apresentadas, e muitas delas em excelentes 
folhas da marca Torres. 

AS CLASSIFICAQ6ES 

o Juri, constituido pelos Srs. Dr. Vas
concelos Carvalho, presidente do Clube Fi
lateIico de Portugal, Jose Rodrigo Dias F~r
reira, secretario da Federa~ao Portugucsa 
de Filatelia, e mestre Leopoldo de Almeida, 

presidente do Clube Arte e Sport, atribulU 
os premios seguintes : 

1.· premio (placa de veI'\11eil) : Jose Au
gusto Costa da Silva Pinto. 

2.° premio (placa de prata): Jose Luis 
Vaz Henriques. 

UI1l aspecto da exposir;iio, durante a inaugurar;ilo 

o Sr. Dr. Vasconcelos Carvalho presidindo ao encer
ramento da exposir;ilo. A sua dire ita, 0 Sr. Dias Fer
reira, secretdrio da Federar;iio Portuguesa de Filatelia 

3cSraeL 

Acabamos de assistir, no sruao nobre da 
"Casa das BeiJras», a uma notavel manifes· 
ta~ao cultural e filatelica, que nos foi pro
porcionada pelo sr. Arieh Miron, muito ilus
tre Consul Gera! de Israel em Pontugal . 

Foi, a todos os tituJos, uma noite bem 
passada, e em excelente ·convivio, e, a par 
de dois filmes culturais de Israel, pudemos 
admirar, ainda, uma valiosa colec~ao de 
selos daquele Pais. 

Ocioso sera dizer-vos que foi mais uma 
iniciativa do Clube Filatelico de PovtugaJ, 
realizada pelo seu Presidente. 

Em breves mas sugestivas palavras, dis-

o eminente filatelista Sr. Eduardo Cohen 
entrando na .. Casa das Beiras», acompanha

do pe/o presidente do nosso Clube 

da' uma L' ,. I It;aO . ... 

Palo 

DR. JORGE DE MELO VIEIRA 

se-nos 0 Sr. Dr. Vasconcelos Carvalho ser 
sua a colec~ao elCposta, e que falava no fac
to apenas para nos contar como, em grande 
parte, a obtivera, e mostrar, ao mesmo tem
po, uma das facetas do Povo Israelita. 

Recebera, em dado momenta, par volta 
de 1950, vinda de Telavive, dum israelita que 
conhecera no nos so pais, e dominava, com 
certa facilidade, 0 portugues, uma carta, em 

o Sr. Dr. Vasconcelos Carvalho brindando 
pelo Sr. Arieh Miron, ilustre Consul GeraT 

de Israel 
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que este Ihe solicitava alguhs dos bonitos 
selos de Portugal, para dar inicio a urna 
colec~ao de selos para seus filhos, runda 
crian!;8S, e tambem urn pouco do born cafe 
poITtugues, e algurn chocolate, coisas que 
desde ha muito nao provavarn ... 

A rernessa seguira e, passados dias, che
gavam, como agrndecimento, alguns belos 
selos .de Israel. E as remessas, durn e dou
tro lado, passaram a ser rotineiras, e a co
lec~ao do Dr. Vasconcelos Carvalho a au-
mentar... . 

De ceI'ta altura em 'diante, porem, as re
messas de selos foram sendo mrus espa~a
das, e, em dado momento, terminaram. 

Dias depois, vinha a explica~ao ... 
Israel ja possuia cafe, fabricava choco

lates, e 0 correspondente de lelavive in ten
sificara de tal modo a sua faina agricola e 
industrial, que nao tinha urn segundo para 
pensax em selos ... 

Falou-nos runda, aquele i!ustre Advogado 
e querido amigo, da beleza dos selos de 
Israel, e do cuidado que a sua elabora~ao 
merecia, a q1.!al todos me!hor poderiam 
aquilatar atraves do filme que se seguiria. 

E veio, entao, projectar-se na tela, pri
meiro, urn fOl'IIlosissirno filme cultural, de 
excelente colorido, mostrando-nos como, na
quele estado jovem - apenas com dez anos 
- a vontade do Homem obrou 0 prodfgio 
de transformar em humus 0 deserto. 

Excelente li~ao a que nos foi dada, de 

como a for~a de vontade, a uniao e a inte
ligencia, sao capazes de, dando-se as maos, 
desmanchar as montanhas, remover as ter
ras e derreter a neve, transfol'IIlando-a em 
torrente de ,rio caudaloso! 

Mas nao foi ingl6rio 0 esfor~o, pois, a 
to do 0 trabalho correspondia urna valori
za~ao que, em cada rectangulo de filme, 
ia fiicando patente aos olhos de todos . 

Lembrei-me, entao, da hist6ria da for
miga, que todos os dias nos esta a dar uma 
Ii~ao que n6s nao sabemos Oll nao quere
mas aproveitar 1. .. 

o outro filme era, para n6s, filatelistas, 
ainda de maior interesse, e intituJava-se, su
gestivamen te, - «Nasceu urn selo! 

E nao apenas urn, mas urna centena de 
selos foram surgindo aos nossos olhos, que 
puderam, extasiados, ver 0 seu nascirnento 
e desenvolvimento, sempre acarinhado e 
nunca descuidado. 

Vimos a Natureza viva; a for~a criadora 
do Romem, e 0 seu genio inventivo; e a lem
bran~a do que 0 passado legara ao presen
te e ao futuro - desde os paimeiros rabiscos 
e pinceladas, ate a escolha minuciosa da 
pe~a acabada - em todos os meandros da 
arte e desenvolvimento manufactureiro. 

E, devemos dize-Io: Em tudo quanto vi
mos, havia presen~a, havia simbolismo, por 
vezes, mas, acima de tudo, urna ideia certa 
e uti! da realidade. 

E as entidades responsaveis, des de 0 

Um trecho da assistencia, vendo-se, na pril12eira fila, da esquerda para a direita, os Srs. 
Joaquim Esteves Ribeiro da ClInlla, Eduardo Cohen, Senlwra de Eduardo Cohen, SenlwI"a 
de Dr. Vasconcelos Carvalho, Arieh Miron, Conslll Ceral de Israel, Dr. Vasconcelos Car
val1lO, Kit, Dr. Manuel Martins da Cruz, presidente da Direq;ao da «Casa das Beiras», 

e Dr. Francisco Heitor Catarino. 

a culpa 

n€m SempU€ 

€ bo caut€IUO ... 

E frequente otlvir-se dizer que a culpa e 
do carteiro. E, as vezes, e mesmo ... 

Mas a verdade e que rnem sempre a culpa 

e do carteiro. Efectivamente, por vezes, 
como no caso que esta gravura ilustra, a 
culpa e do remetente, que se esqueceu nada 
mais, nada menos, do que de escrever a 

mais infimo obreiro ao Ministro, estavam 
sempre presentes e atentos a essa realidade. 

Chegado 0 fim da projec~ao, scm mrus 
palavras que um agradecimento ao sr. Arieh 
Miron, calei fundo para mim: Enol'IIle 
Pais!... Grande Povo 1. .. Belissima li<;ao! 

Puderamos n6s, etem.os ignorantes, reoo-

terra do destino, nao obstante 0 que a car
ta veio direitinha a Lisboa, e, logo no dia 
seguinte, as maos do seu destinatdrio. 

Temos tanto gosto em registdr aqui este 
facto, - como desgosto quando calha ter
mos de dizer ou escrever 0 contrdrio. 

!her urn a urn tantos ensinamentos, que, de 
todos, muito proveito tirariamos. 

Ja nao diremos que gostanamos de ver 
filmes destes nas escolas, nas fabricas, mes
mo nos nossos cinemas ... Gostariamos, pelo 
menos, que vissem fiImes destes os din
gentes uos C.T.T. e do S.N.I. 
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Exposi~oes 

Na sede do simpatico Clube AI'te e Sport, 
Rua Coelho da Rocha, n .O 69, atelier n.O 9, 
realizou-se uma interessante exposi~iio fila
telica, feliz iniciativa da sec~iio filatelica 
daquele Clube, e 'Valiosamente patrocinada 
pelo Clube Filatelico de Portugal. 

A respectiva inaugura~ao teve lugar em 
9 de Janeiro, pe10 sr. Dr. Vasconcelos Car
valho, ilustre presidente do Clube FilateJico 
de Portugal, acompanhado pelos dirigentes 
do Clube Arte e Sport, componentes da sua 
referida sec~ao filatelita, expositores, etc., 
etc .. 

OS EXPOSITORES 

Exposito.res foram os Srs. Antol1io Fratt
cisco Gonr;alves (Ghana), Artur Jose Pereira 
Barbosa (Espanha, colonias espanholas, te
mati cas de flores e escuteiros), Carlos Bento 
(Exposi~ao de Brux~las), Carlos Gonr;alves 
do Amaral (tematica de religiosos e nuances 
das Ceres), Jose Augusto Costa da Silm 
Pinto (Dias do Selo, exposi<;6es filatelicas , 
Israel, Centemirio do Selo, Holanda, It:Hia 
e Austria), Jose Luis Vaz Henriques (Ultra
mar portugues, Alemanha Oriental e Esta
dos Unidos da America), Manuel Antonio 
Jeronimo (Fran~a e Romenia) e Ricardo 
de Castro Gomes (Portugal e Ultramar por
tugues. 

Participa~6es homogeneas e de certo in
teresse, com grande destaque para as ue 
Jose Augusto Costa da Silva Pinto e Jose 
Luis Vaz Henriques, e, logo :t seguir, a de 
Manuel Antonio Jeronimo. Mas todas bern 
apresentadas, e muitas delas em excelentes 
folhas da marca Torres. 

AS CLASSIFICAQ6ES 

o Juri, constituido pelos Srs. Dr. Vas
concelos Carvalho, presidente do Clube Fi
lateIico de Portugal, Jose Rodrigo Dias F~r
reira, secretario da Federa~ao Portugucsa 
de Filatelia, e mestre Leopoldo de Almeida, 

presidente do Clube Arte e Sport, atribulU 
os premios seguintes : 

1.· premio (placa de veI'\11eil) : Jose Au
gusto Costa da Silva Pinto. 

2.° premio (placa de prata): Jose Luis 
Vaz Henriques. 

UI1l aspecto da exposir;iio, durante a inaugurar;ilo 

o Sr. Dr. Vasconcelos Carvalho presidindo ao encer
ramento da exposir;ilo. A sua dire ita, 0 Sr. Dias Fer
reira, secretdrio da Federar;iio Portuguesa de Filatelia 

3cSraeL 

Acabamos de assistir, no sruao nobre da 
"Casa das BeiJras», a uma notavel manifes· 
ta~ao cultural e filatelica, que nos foi pro
porcionada pelo sr. Arieh Miron, muito ilus
tre Consul Gera! de Israel em Pontugal . 

Foi, a todos os tituJos, uma noite bem 
passada, e em excelente ·convivio, e, a par 
de dois filmes culturais de Israel, pudemos 
admirar, ainda, uma valiosa colec~ao de 
selos daquele Pais. 

Ocioso sera dizer-vos que foi mais uma 
iniciativa do Clube Filatelico de PovtugaJ, 
realizada pelo seu Presidente. 

Em breves mas sugestivas palavras, dis-

o eminente filatelista Sr. Eduardo Cohen 
entrando na .. Casa das Beiras», acompanha

do pe/o presidente do nosso Clube 

da' uma L' ,. I It;aO . ... 

Palo 

DR. JORGE DE MELO VIEIRA 

se-nos 0 Sr. Dr. Vasconcelos Carvalho ser 
sua a colec~ao elCposta, e que falava no fac
to apenas para nos contar como, em grande 
parte, a obtivera, e mostrar, ao mesmo tem
po, uma das facetas do Povo Israelita. 

Recebera, em dado momenta, par volta 
de 1950, vinda de Telavive, dum israelita que 
conhecera no nos so pais, e dominava, com 
certa facilidade, 0 portugues, uma carta, em 

o Sr. Dr. Vasconcelos Carvalho brindando 
pelo Sr. Arieh Miron, ilustre Consul GeraT 

de Israel 



BANCO NACIONAL 
ULTRAMARINO 

RECOLHA DE NOTAS 
DE MO(:AMBIQUE ' 

. 0 Banco Nacional Ultramarino informa 
que sao retiradas de circuJa!,:ao, na Pro
vincia de MO!;ambique, as seguintes notas: 

a) Todas as notas da emissao «Ant6nio 
Enes» (efigie de Ant6nio Enes) - Decreto 
n.O 17.154; 

b) Notas de 50$00 e 100$00, emissao «He
rois da Ocupa!,:ao» - datadas de 16-2-50. -
Decreto n.O 17.154, respectivamente com as 
efigies de «Eduardo Cost-a,. e «Aires de Or
nelas». 

A troca destas notas e feita nas nossas 
Dependencias da referida Provincia, termi
nando 0 prazo de recolha em 30 de J unho 
do corrente ano, data em que deixarao de 
ter curso legal. 

Lisboa, 1 de Fevereiro de 1960. 
o ADMINISTRADOR, 

Gabriel Teixeira 

o famoso General GriVBS 
8 a sua colecG80 de sBlos 

Comu-nicou-nos gentilmente 0 nosso pre
zado cons6cio Sr. Emilio Diogo Costa ter 
lido em revistas inglesas que 0 famoso Ge
neral Grivas, segundo se refere na sua bio
grafia «Portrait of a Terrorist», fez-se sem
pre acompanhar da sua colec!,:ao de selos, 
que mantinha em dia merce das novidades 
que os seus agentes secretos the Jevavam 
regularmente de Atenas. Ao fundar-se, ha 
pouco, a «Cyprus Philatelic Society», foi 0 

General Grivas nomeado seu presidente ho
norario, e guardado urn minuto de silencio 
em mem6ria do filatelista cipriota grego 
Philip Jacovon, que, em 26-9-59, quando, 
acompanhado de um filho de 16 anos, se 
encontrava na esta!,:ao de correios da aldeia 
cipriota turca Mansoura, a obter a oblite
ra!,:ao de selos com 0 carimbo daquela esta
c;ao rural, foi 0 seu pedido mal interpretado 
por: 'alguns turcos, que nada percebiam de 
filatelia, mata.rem a tiro aquele filatelista, 
e feriram ,gravemente sell ,filho. 

ESPANHA 

I 

1: CONQRE550 INTERN4C.ION4L DE FIL4TELIA 

Barcelona. de 26 de Marco Q S de Abril de 1960. 

Comi •• Grlo para Portugal: 

HENRIQUE MANTERO 
PRACA DA ALlIJGRIA, 58-2.°-06. 

LISS04 

Selos de Portugal e Ultramar. 
Estrangeiro_ N ovidades. Te
maticos. Sobrescritos de L 0 

dia. Todo 0 material filatelico 

BASTOS & CAMPOS, L.DA 
R. MARIA ANDRADE, 55 

Tele!. 834108 
LISBOA (PORTUGAL) 

HENRIQUE MANTERO 
esla sempra comprador de 

salos classlcos 

Plna MOITO HEM 
P. da Alegria, 58, 2.° - A 

'ala,. 28176 
LISBOA 
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3.° premLO (placa de bronze): Manuel 
Ant6nio Jer6nimo. 

4.°$ prbnios, «ex-eqt:.O» (medalhas): An
t6nio Francisco Gon!,:alves, Artur Jose Pe
reira Barbosa, Carlos Bento, Carlos Gon
!,:alves do Amaral e Ricardo de Castro Go
mes. 

Todos os expositores receberam ainda 
premios oferecidos pelo Glube FiJatelico de 
Portugal e pelo seu presidente, Sr. Dr. Vas
concelos Carvalho, constituidos por folhas 
de album em cartolina e outro material fila
telico. 

o ENCERRAMENTO 

Esta interessante exposi!,:ao do Clune 
Arte e Sport encerrou-se em 16 de Janeiro, 
com uma pequena sessao presidida peto 
Sr. Dr. Vasconcelos Carvalho, que usou 
da palavra para salientar 0 interesse desta 
exposic;ao, e para saudar todos as exposi
tores, a quem seguidamente fez a entrega 
dos premios acima indicados. 

Os C.T.T. autorizaram, e muito bern, 0 

uso de urn carimbo comemorativo da ,,1." 
Exposi!,:ao Filatelica do Arte e Sport_, a 
qual foi aposto nas correspondencias, 110 
dia da inaugurac;ao, no posto dos Correios 
instalado na pr6pria sala da exposic;ao. 

Com tal carimbo, a comissao organiza
dora editou um sobrescrito especial, e se
melhante sobrescrito foi edit ado pelo Clube 
Filatelico de Portugal, cujos ultimos exem
plares ainda podem ser adquiridos na se
cretaria do nosso Clube. 

Ferreiras Malaquias, Ltd.-
-- Exportedora. da vlnhos --

ArmaZIIDS de: VINHOS, AZEITONA, 
MERCEARlA E CEREAlS 

Rua Padre fArrer, 53 - 0 V A R - Portugal 
Teleg. Malaqula. - Telef. 24 

Apartado 4 

use GAZCIDLA 

AZCIDLA UMA CHAMA VIVA 

ONDE QUER QUE VIVA 



Ainda as comemoraooes do 

«DIA DO SELO) 

. Em continu~ao da grande reportagem 
llustrada do eDia do SelOD, publicada no 
ultimo nUmero deste Boletim, registamos 
ainda hojeas comemorac;;5es de 

ODEMIRA 

Por inidativa do nosso prezado cons6do 
Sr. Paulo Rodrigues da Rocha, realizou-se 
em Odemira, em 1 de Dezembro, uma pe
qt:ellla exposic;;ao filatelica, caracterizada 
pela beleza do material expos to. 

Esta exposic;;ao teve lugar nos salOes- da 
Camara Municipal, pronta e gentilmente ce
didos pelo respectivo Presidente, e nela se 
destacava uma tematica de flores, outra de 
desportos, selos de Portugal e Ultramar, 
selos c1assicos, literatura e material filate
lico. 

Artifices desta bela jomada filatelica de 
Odemira foram, alem de Paulo Rodrigues 
da Rocha, os Srs. Dr. Armando Porfirio 
Guerra, Daniel Coelho Carvalho, Jose Maria 
Sim5es dos Santos e Jorge Nobre Ribeiro 
dos quais muito ha a esperar em futura~ 
exposiC;;Oes. 

ADVERT 
WISH COMPLETE MINT SETS 

AND SHORT MINT SETS OF POR
TUGUESE COLONIES, GIVE IN 
EXCHANGE USED AND MINT 
SETS ROUMANIA, USSR. 

A. RUDICU - Casuta Postala 215 
- BUCHAREST 1-ROUMANIA. 

I 

Alguns dos expositores de Odemira 

Dou selos novos do Brasil por 
identicos de Portugal e UJtramar, 
Ghana e tematicos de escutismo. 

ARTUR SOUSA LOPES 

R. Duvivier, 37 - Apt. 1201 - Rio 
de Janeiro - Copacabana - Brasil 

EsfQ consfituida e em funcionamenfo a 

Comissao Filatelica Nacional 

Eng. Couto dos Santos, ilustre Correia-Mar 

No gabinete do Sr. Eng. Couto dos San
tos, ilustre Correia-Mar dos C.T.T., tomou 
posse e efectl!tOu ja tres sessoes a Comis
sao Filatelica Nacional, criada pelo recente 
Estatuto do Selo, e cujos componentes li
nham sido eleitos uns, e designados outros, 
em fins de Dezembro passado. 

Presiclida por"aquele Sr. Eng. Couto dos 
Santos, a Comissao Filatelica Nacional e 
constituida pelos Srs. Eng. Tavares Fernan
des, chefe dos servic;;os fabris da Casa da 
Maeda; prof. Armando Lu,cena, da Junta 
Nacional de EducaC;;ao ; mestre Leopolda 
de Almeida; prof. Fernando Tavares; mes
tre Martins Barata; dr. Artur Gusmao; Dr. 
A. J. de Vasconcelos Carvalho, em represen
tac;;ao dos alubes filatelicos portugueses; 
gravador Gustavo Almeida Araujo; Eng. Md
nuel Grac;;a, director dos servic;;os industriais 
dos C.T.T.; Godofredo Ferreira, funcionario 
superior dos C.T.T. ; Manuel Pinto Junior, 
representante dos filatelistas independentes ; 
e Armando Lapa, representante dos comer
dantes de selos. 

Durante as tres sessOes ja efectuadas, 
foram trocadas imp,ressOes sobre as pr6xi-

mas vinte e tres emlssoes de selos e sobre 
os problemas ligados a produc;;ao dos selos, 
e tomadas tamb6m importantes resoluc;;Oes, 
uma delas proposta pelo Sr. Dr. Vascon
celos Carvalho, no sentido de que algumas 
das emissoes comemorativas incluam tam
bern selos de $20, e outras selos de $50, 
indispensaveis para fins filatelicos, e desi
gnadamente para os sobrescritos de 1.0 dia 
e comemorativos. 

Outras das resoluc;;Oes tomadas, como as 
referentes as reproduc;;6es de selos, serao 
oportunamente tomadas publicas. 

Os valiosos elementos que formam a Ca
missao Filatelica Nacional, presidida pelo 
ilustre Correia-Mor, que se mostra possuido 
de profundo saber de todo 0 complexo as
sunto, e, simuJtaneamente, da maior e mais 
inteligente boa vontade, - sao garantia absa
luta da proficuidade que todos os filatelis
tas portugueses esperam do novel organis
mo, ao qual este Clube Filatelico de Portu
gal garante a mais entushistica colabora
c;;ao. 

Dr. A. I. de Vasconcelos Carvalho, pres i
dente do CIL/be Filatelico de Portugal, e 
representante das associaf(oes de filatelistas 



PORTUQAL 
no 1.a Congresso IntBrnacional de Filatulia 

o boletim It.· 11 do «1 .· Congresso Inter
nacional de Filatelia», que vai realizar-se 
brevemente em Barcelona, conjuntamente 
com uma Exposi~iio Filatelica Internacio
nal, publicou 0 seguinte artigo, do Presi
dellte do nosso Clube : 

Notavel e que a Espanha tenha tornado 
a iniciativa de realizaa- 0 1.. Congresso In
ternacional de Filatelia, e mais notavel ain
da que tal iniciativa tenha partido do Go
verno espanhol, que muito se honrou, re
conhecendo e proclamando a importancia 
da filatelia, nos termos constantes do 
preambulo do decreto n.· 489, de 2 de Abril 
de 1959. 

Portugal estara presente, e nao apenas 
nesse 1.. Congresso Internacional de Filate-

lia, em Barcelona, de 26 de Marc;:o a 5 de 
Abril de 1960, mas igualmente na grande 
Exposic;:ao Filatelica Internacional, que ai 
simultaneamente se realizara, como perfeita 
ilustrac;:ao e documentac;:ao daquele. 

o meu pais possui hoje muitos e ilustres 
filatelistas, e belas e ricas colecc;:5es, como 
ainda recentemente demonstrou, em Israel 
e em Hamburgo. 

E necessario que essas e outras vao a 
Barcelona, e que aqueles congresso e expo
sic;:ao sejam, alem do mais, 0 pretexto para 
urna seria intensificac;:ao do dnterdunbio fi
latelico luso-espanhol. Ha cerca de urna 
dezena de anos que venho publicamente pe
dindo essa intensificac;:ao, e nao resta du
vida de que ela devera ser altamente bene
fica, e nao s6 as nossas filatelias, mas ate 
aos nossos dois paises. 

A Cos a A. Molder 
esta sempre compradora de colee~oes, stoks, varied a
des, eartas, bloeos, pares, provas, reimpressoes, ete. 

Se est a verdadeiramente interessado em adquirir 
alguns sel0s, pe~a a nossa publica~ao "0 SELO", que 
traz uma larga lista de selos, eom os pre~os de venda, 
ou fa~a 0 seu pedido por man('~lh;ta, 0 qual sera pron
tamente exeeutado. 

Hua 1.0 da Dezambro, 101· 3.0 (elevador) 
Telefone 21514 LISBOA 

9f iLat eLica8 

de 
EUROPA 

CHECOSLOVAQUIA (16 de Novembro) 
- Serie de sete valores ilustrados com pas
saros: 20 h . preto, castanho escuro, azul e 
encal;l1ado; 30 h. castanho, veI1de, azul e 
amarelo; 40 h. preto, cinzento azul ado, cas
tanho e ferrugem; 60 h . amarelo laranja, 
castanho e castanho escuro; 80 h. preto, 
ferrugem , encarnado e amarelo; 1 Kcs. 
preto, cinzento azulado e encarnado; 1,20 
Kcs. castanho, verde, azul e brique. Os de
senhos dos selos, da autoria de Karel Svo
linsky, representam, respectivamente, urn 
pica-pau" lim abelharuco, urn picanc;:o, urn 
verdelhao, urn pintassilgo, urn pisco e urn 
pica-peixe. 

FINLANDIA (19 de Dezernbro) - Selo de 
30 m., ~omemoI1ativo do centenario da liber-

tac;:iio do comerClO rural . 0 desenho, de 
Olavi Vepsalainen, representa um candeeiro 
de petr61eo, emblem a do ana jubilar. Gra
vura de B. Ekholm. Tiragem: 2.000.000. 

(2 de Janeiro) - Selo de 30 m., come
morativo da fundac;:iio de Kouvola, Riihima
ki , Rovaniemi, Salo e Seinajori. 0 dese-

todo o mundo 

Por 

REBELO DE SOUSA 

nho, da auto ria de Olavi Vepsalainen, re
presenta as armas das seis novas cidades. 
Gravura de B. Ekholm. Tiragem: 3.000.000. 

HUNGRIA (14 de Novembro) - Serie de 
quatro valores, comemorativos da «Exposi
c;:ao dos selos sovieticos de 1959», inaugu-
rada em Budapest, em 14 de Novembro 1.11-
timo. A serie e constituida por selos com as 
seguintes ta'(as e motivos: 20 ft., encontro 

,~, -

.~,f.* tl(l .. 
. , 

de Lenine com Szamuely; 40 fi., retrato Je 
Pouchkine sobre urn plano em que se .'t! 
uma harpa, urna pena de pata e a assina
tura do paeta; 60 fi. , retrato de Majakovski, 
poeta sovietico, vendo-se no plano de tras 
lima harp a , urn livro, urna plu,ma, uma 
baioneta e a assinatura do poeta; 1 fa ., 
dois brac;:os cam as brac;:ad eiras sovietica e 
hungara, sustentando a bandeira da paz. 
Dimensoes dos se10s sem a perfurac;:aa: 
30 x 35 mm. Tiragem : 400.000 series dentea
das , e 15.000 nao denteadas. 

LUXEMBURGO (2 de Dezembro) - Serie 
«Caritas 1959», que encerra 0 cicIo de emis-
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soes de beneficencia com brasoes cantonais, 
comec;:adas em 1956. Nesta serie, as taxas, 
cores e 1ID0tivos sao as seguintes: 3Oc.+lOc., 
azul, encarnado, Duro e prata sobre fundo 
vinhatico claro (Brazao de Clervaux); 1 
fr.+25c., azul, encarnado, ouro e prata so
bre fundo amarelo esverdeado (Brazao de 
Remich); 1,50fr.+25c., preto, encarnado e 
Duro sobre fundo verde claro (Brazao de 
Wiltz); 2,50fr.+5Oc., azul, encarnado, DurO 
e prata sobre fundo castanho claro (Bra
ziio de Clervaux); 5fr.+50c., azul, encarna
do, ouro e prata sobre fundo azul esver
deado (Brazao de Remich); 8,50fr+4,60fr., 
preto, encarnado e ouro sobre .fundo liIas. 
o montante das. sobretaxas desta emissao 
destina-se a auxiliar varias obras de carac
ter social. Estes selos, c\.:Jjos desenhos se 
devem ao artista Robert Louis, de Paris, 
foram impressos na casa Helio CoU11Voisier 
S. A. 

SUICA (1 de Dezembro) - Serie "Pro-Ju
ventute .. , constituida por cinco selos com 
sobretaxa. 0 primeiro valor da serie e con
sagrado a Karl Hilty (1833-1909), eminente 
professor de direito publico; os restantes 
valores continuam a serie «Flores de campo 
e flores de jal'dim". As taxas, cores e mo
tivos sao os seguintes: 5+5 c., carmim acas
tanhado (Karl Hilty); 10+10 c., veroe, ama
relo e castanho (Calltha palustris); 20+10 
C., carmim acastanhado, encarnado, laranja 
e verde (Papaver rhoeas); 30+ 10 c., oliva, 
amarelo, laranja e verde (Tropaeolum ma
jus); 50+10 c., azul, encarnado claro, ama
relo esverdeado e cinzento (Lathyl'US odo
ratus). 

The fndonlilaB Philatelic Exchange 
SerrlEe 

(I. P. E. S.) 

TEROMOLPOS 922/DAK. - DJA
KARTA-KOTA 

INDON~SIA 

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

Formato dos selos: 24 x 29 mm. Gravuras 
de: Karl Bickel e Hans Schwarzenbach. Im
pressao: em roto-heliogravura, por Courvoi
sier SA. 

TURQUIA (2 de Novembro) -A serie 
"Capitais de distrito da Turquia» foi au
mentada com mais vinte val ores alusiv!)s 
as seguintes cidades: Izmit, Karakose, Karz, 
Kastamonu, Kaysesi, Kiiklareli, Kirschir, 
Konya, Kutahya e Malatya. Estes selos, cuja 
tiragem e de urn milhao de series comple
tas, foram impressos pela Casa Courvoisier. 

(10 de Novembro) - Serie de selos com 
a efigie de Ataturk em relevo. Di.mensOes: 
24,S x 29,2 mm. Tiragem: 300.000 exemplares. 
Foi tambem emitido lUll bloco com as di
mensoes de 53 x 73 mm. Os selos fomm im
pressos na Republica, Federal Alema. 

OUTROS PAtSES 
CHINA, Republica da (12 de Novembro) 

- dois novos valores para a serie base: 0,40, 
multicolor, denteado 13112. tiragem 2.000.000 
de exemplares; 3,00, multicolor, denteado 
13112, tiragem 1.000.000 de exemplares. 

(7 de Dezembro) - Serie de t~ selos
NT$ 0,40, 1,60 e 3,00-, comemorativ05 do 
10.· aniversario da «International Confede
ration of Free Trade Unions" (ICFTU). 

CUBA (17 de Outubro) - Selo de 12 c., 
comemorativo da convenc;:lio anual da cArne
ri.can Society of Travel Agents ... Para esta 
emissiio, foram sobrecarregados 100.000 selos 
da taxa de 1 Peso, da actual serie base do 
correio aereo. 

GHANA (24 de Novembro) - Selo de 3 d., 
preto e magenta, comemorativo da recente 
visita de S.A.R. 0 Principe Filipe, Duque 
de Edimburgo. 0 selo, cujo desenho re
presenta 0 retrato do real visitante e 0 

braziio da Republica de Ghana, foi im
presso em fotogravura, pela casa Harrison 
and Sons, Ltd. de Londres. 

(10 de Dezembro) - Emissao alusiva ao 
Conselho de Curadoria das Nac;:c3es Unidas: 
3 d.; 6 d.; 1/3 d. e 2/6 d. Estes selos foram 
impress os em folhas de '3D exemplares, pela 
casa Harrison and Sons Ltd. 

GUINl? ESPANHOLA (23 de Novembro') 
- Emissao comemomtiva do .Dia do Selo»: 
10+5 cts., tiragem de 1.001.000 eJreIllplares, 
desenho de D. Teodoro Miciano; 20+5 cts., 
tiragem de 1.001.000 exemplares, desenho de 
Manuel Munoz Carrilho; 50+20 o1s., tira
gem de 1.001.000 exemplares, desenho de D. 
Emilio Marin Jimeno. 

HAITI (20 de Outubro) - Emissao come-
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dramento azd da parte central e das rose
tas dos dois lados de «FRANCO .. . 

4.' emissao 1870 - formato horizontal, 
nao denteado, 10 cts, vermelho tijolo; fun
do: - linhas em zig-zag ({mgulo de 120"), 
enquadramento azul apenas das rosetas dos 
lados de «FRANCO ... 

5.' emissao 1870 - formato horizontal, 
nao denteado, 10 cts, rosa; fundo : - linhas 
ondulantes, sem enquadramento, nem da 
parte central nem das rosetas. 

Obliterac;:ao: - Chancela RIGI-Kulm; ca
rimbo redondo de Rigi-Kulm de .5-8-81. 0 
carimbo Rigi-Kaltbad sobre urn selo de Rigi
-Kulm e uma grande raridade. 

6.' emisslio - formato vertical, denteado, 
sem indicac;:lio de valor, 'novo d~senho, ins
cric;:lio: - SchreibeZ"s Rigi-Kulm-Hotels (dois 
tipos). 

Obliterac;:ao : - Hotel Schreiber. 
Rigi-Scheideck : 

1.' emissao 1868/70 - formato vertical, 
nao denteado, verde, rosa ou azul. 

2." emissao - formato horizontal, den-
teado, azul ou rosa. , 

ObIHerac;:ao: - Rigi-Schefdeck enqua!;lra
do por duas linhas de cantos obliquos em 
negro ou azul. 
Rigi-Staftel : 

Niio denteado, forma redonda, sem indi
cac;:ao de valor, violeta. 

Obliterac;:iio : - Sem carimbo especial. 
St. Gothard: 

1." emissao - fOl'ffiato vertical, denteado, 
5 cts, verde. 

Obliterac;:ao : - usado, geralmente, com 
pre-obliterac;:lio com carimbo S. Gottard. 

2.' emissao - formato horizontal, den
tea do, sem indicac;:lio do valor, roxo vinoso 
ou castanho esverdeado. 

Obliterac;:ao: - Carimbo negro S. Got
tard. 
St. Moritz (Neues Stahlbad) : 

1882 - nlio denteado, negro e vermelho, 
sobre papeis de diferentes tons. Este selo, 
impresso em 1892, nao foi, provavelmente, 
utiJizado como selo do correio, visto que, de
pois do deoreto dos C.T.T. de 26 de Setem
bro de 1883, nao era pe~itido figurar a pa
lavra "FRANCO ... 
Kurort Staas: 

La emissao 1872 - formato rectangular 
vertical, nao denteado, violeta, sem indica
c;:ao de valor, com a inscric;ao:, - Hotel-Pen
sion Stoos, Brunnen, Ct Schwyz. 

Obliterac;:iio: - Sem carimbo Iprivativo. 
2.' emissao 1873 - niio denteado, fOl'ffia

to redondo, vermelho, inscri<;:iio entre dois 

circulos, em cima: - Hotel-Pension, em bai
xo : - ob Brunnen, Ct. Schwyz, ao centro: 
-Stoos. 

Obliterac;:iio: - Sem carimbo privativo. 
3.' emissao 1877 - formato rectangular 

horizontal, nao denteado ou denteado, ver
melho-tijolo, azul, ou verde. Inscric;:iio:
Kurort Stoos Carl Millier. 

Obliterac;:iio: - Carimbo azul dos tele
grafos de Stoos; carimbo privativo, duplo 
circwo: Korort Stoos ob Brunnen, Vier
welddtattersee (Schweiz), difunetro de 29 
mm., azul a negro violeta. 

4." emissiio - fOl'ffiato rectangular verti-
' cal, denteado, inscric;:ao: - Kurort Stoos 

Carl Millier, vermelho, verde-azul, azul-ul
tramar, ou amare1o. A emissao amarela e 
muito rara. 

Obliterac;:iio: - Carimbo privativo de 
dois circulos: - Kurort Stoos ob ' Brunnen, 
Vierwaldstattersee (Schweiz), difunetro 38 
mm. negro; 

Carimbo azcl, redondo: - Carl Milller
Camenzind Kurort St005 ob Brunnen. 

Trata-se, como se ve, de um profundo e 
especializado estudo, que se deve ao Dr. H. 
Leemann, de Arlesheim, a quem pertencem 
todos os selos e pec;:as filatelicas, num total 
nt' tJ7, esplendidamente reproduzidas. 

:e. com muito prazer que 0 .Boletim rio 
Uube Filatelico de Portugal.. cumprimenta 
~ casa Sandoz S. A., por esta sua iniciativa, 
e felicita 0 Autor, pelo seu trabalho. 

Os nossos cons6cios encontrariio aqui 
elementos que doutlra forma 56 muito difi
cilmente poderiam obter. Niio sabemos mes
mo se 0 cataIogo especializado Zumstein, 
que neste momento nao podemos consul tar, 
apresentara urn estudo tao detalhado. 

A. de A. F. 

EM 1960 - REALlZA-SE 

EM LlSBOA A EXFllPQ: 

V EXPOSICAO FllATE-

LlCA PORTUGUESA ! 
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Suic;a, e as irregularidades da distribuic;ao 
do correio entre as estaC;Oes e os hoteis 
muito afastados, levaram alguns destes a 
organizar, de acordo com os C.T.T., postos 
privativos que utilizavam selos especiais de 
5 ou 10 centimos, destinados a cobrirem as 
despesas supoI'tadas pelos hoteleiros para 0 

transporte da correspondencia dos seus hos
pedes ate 11 estac;ao dos C.T.T. mais proxima, 
onde seria franqueada com os selos habi
tuais, se os nao trouxessem ja. 

Tal facto explica que so se encontrem 
selos em cartas expedidas dos hoteis, e nao 
em cartas enderec;adas a estes, dado que 
nao existiam nas localidades afastadas pos
tos hoteleiros privativos, pelos encargos que 
acarretariam. 

Em 26 de Setembro de 1863, determina
ram os C.T.T. que os selos a utilizar nao 
poderiam assemelhar-se, por qualquer for
ma, aos selos do correio, e nao poderiam 
conter nem algarismos indicando 0 valor, 
nem palavras tais como «franco» e «port», 
que lembrassem os selos ordinarios. Os se
los de Belalp, Rigi-Kaltbad, Rigi-Scheideck, 
Rigi-Stalifel, Kurort Stoos e Engelberg-Son
nenberg, nao foram abrangidos por esta 
disposic;ao, visto as suas gravuras satisfa
zerem as novas determinac;oe!!. 

Os selos do correio hoteleiro deviam ser 
obliterados com carimbos privativos, ou dos 
telegrafos, e nao com os dos correios, como 
por vezes, por erro, sucedeu. 

Houve diferentes emissoes de selos, que 
se distinguem por pequenas diferenc;as. 

Foram os seguintes os hoteis que emiti
ram selos privativos, de qt.:e se indkaun os 
respectivos selos e emissOes: 

Belalp: 
1." emissao 1873 - nao denteado, 5 cts, 

violeta. 
2." emissao 1876 - nao denteado, 5 cts, 

violeta ou castanho amarelo, mesmo dese
nho e algarismos, estrelas em Iugar de crt\
zes, na faixa de inscric;ao. 

3 .. emissao 1880 - nao denteado, 5 cts, 
violeta numa oval. 

Obliterac;ao : - Carimbo octogonal azul 
dos teIegrafos. 

Engelberg-Sonnenberg, 1880 : 
Impressao a negro sobre papel branco ou 

dc' diferentes cores, denteado, sem indica
C;ao de prec;o. 

Obliterac;ao : - Carimbo local de Engel-
berg. 

Glion sur Montreux 
Maderaner Tal: 
1." emissao - 1870, nao denteado, 5 cts. 

ultramar, nfuneros .e «FRANCO" (seguido 
de urn ponto) em caracteres grossos. 

2." emissao 1871 - nao denteado, azul ul
tramar, numeros e «Franco» (seguido de 
ponto) mais finos. 

3." emissao 1872 - nao denteado, 5 cts, 
azt.:J claro, nfuneros e «FRANCO" ainda mais 
finos e pequenos, e sem ponto. 

4." emissao 1874 - denteado ou nao den
teado, 5 cts, azul ultramar, nfuneros cheios, . 
letras finas e mais altas, «FRANCO" sem 
ponto. . 

5." emissao 1885 - denteado, azul ultra
mar, inscric;ao modificada com «EXTRA
DIENST" em lugar de «FR1L~CO", rosetas 
nos cantos em vez de nfuneros. 

6." emissao 1885 - denteado, azul ultra
mar, mesmo desenho, quadro da oval inco
lor e mais estreito. 

7." emissao 1885 - denteado, azul esver· 
deado, figura central modificada; os circu
los dos cantos sao incolores, e nao tern nu
meros nem rosetas. 

Obliterac;ao: - Sem carimbo especial. 
Morren: 

Denteado 1 verde azul 
2 ardosia escuro 
3 ultramar claro 
4 azul 

Obliterac;ao : - Sem carimbo especial. 
Data de utilizac;ao mais antiga que se 

conhece: -9-IX-99. 
Piora-Tal : 

La emissao - formato vertical, denteado 
ou nao denteado, 5 cts, azul. 

Obliterac;ao: - Carimbo negro dos tele
grafos de Saint Gothard. 

2." emisao - formato horizontal, dentea
do, sem algarismos, castanho-negro sobre 
roxo vinoso; existe em tete-beche. 

Obliterac;ao: - Sem carimbo especial. 
Rigi-Kaltbad, 1864 : 

Denteado ou nao denteado, vermelho-pur
pura, ou vel1IIlelho-tijolo. 

ObUterac;ao : - Carimbo octogonal com 
inscric;ao azul Rigi-Kaltbad e data. 

Rigi-Kulm: 
1." emissao 1870 - formato horizontal 

nao denteado, 10 cts, vermelho-tijolo; fun: 
do: - Iinhas em zig-zag (dngulo de 90"), cau
Ie da rosa dirigido para 0 alto. 

2." emissao 1860 - formato horizontal, 
nao denteado, 10 cts, vermelho-carmim; fun
dQ: - linhas em zig-zag (angulo de 90°), 
caule da rosa dirigido para baixo. 

3." emissao 1870 - formato horizontal, 
nao denteado, 10 cts, vermelho; fundo:
linhas em zig-zag (dngulo de 120"), en qua-
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morativa dos «Jogos Pan-Americanos». As 
taxas, cores e motivos sao os seguintes: 
Correio normal - 25 cent., cinzento escuro 
e azul claro (a primeira casa de Chicago, 
tendo como fundo urn aspecto da cidade 
actual); 50 cent., cinzento, encarnado, 'llzul 
e castanho (Jean Baptiste Paul Dessables, 
fundador da cidade de Chicago); 75 cent., 
castanho e azul (,discobolo tendo como fun
do a bandeira do Haiti). 

Correio aereo - 50 cent., castanho aver
melhado e cinzento azulado (0 mesmo de
senho do 25 cent. do correio nOl1IIlal); 1 g., 
malva e cinzento turqueza (0 mesmo dese
nho do 50 cent. do correio normal); 1,50 g., 
cinzento, azul, encarnado 'e castanho (0 
mesmo desenho do 75 cent. do correio nor
mal). 

IFNI (23 de Novembro) - Emissao co
memorativa do «Dia do SeIo»: 10+5 cts., 
tiragem de 901.000 exemplares, desenho de 
D. Teodoro Miciano; 20+5 cts., tiragem fie 
901.000 exemplares, desenho de D. Luis Es
teban; 50+20 cts., tiragem de 901.000 exem
plares, desenho de D. Angel Bot.:e. 

ISRAEL (25 de Novembro) - Serie de 
tres selos comemorativos do 50.° aniversa
rio de Deganya e Marhavya e do 75.0 ani
versario de Yesud Ha-MaaIa. Os tres novos 
valores tern as seguintes caracteristicas: 60 
prutas, cinzento e amare10 (Merhavya); 120 
prutas, encarnado e ocre (Yesud Ha-Maala); 
180 prutas, azul e cinzento (Deganya). Os 
desenhos dos selos foram executados por 
M. & G. Shanis, e impressos em Tel Aviv. 

NOVA GUINe HOLANDESA (16 de No
vembro) - Serie de beneficencia, constitui
da por quatro selos representando outras 
tantas variedades de flores: 5+5 c.-teco
manthe dentrophila - reproduc;ao nas cores 
naturais sobre fundo carmim eSCl.'ro; 10+5 
c. - dendrobiurn attennaturn Lindley - 1;:e· 

. produc;ao nas cores naturais sobre fundo 
cinzento oliva; 25+10 c.-rhododendron 
Zoelleri Warburg - reproduC;ao nas cores 
naturais sobre fundo encarnado-Iaranja es
curo; 30+ 10 c. - boeacf urvillei C. B. Clar
ke"'- reproduc;ao nas cores naturais sobre 
fundo violeta escuro. DimensOes dos selos: 
27 x 33,4 mm. Denteado: 12112 x 131f4' lmpres
sao a cargo de Joh. Enschede & Zonen. 

SAHARA ESPANHOL (15 de Outubro)
Seri~ de nove valores para 0 correio normal 
cujas taxas e tiragens sao as seguintes: 25 
cts. - 250.000 . exempIares; 50 cts. - 250.000 
exemplares; 75 cts. - 250.000 exemplares; 1 
p.-350.ooo exemplares; 1,50 p.-150.000 
exemplares; 2p. -150.000 exemplares; 3p.-
100.000 exemplares; 5 p. -100.000 exempla-

res; 10 p. - 36.000 exemplares. Os desenhos 
representam urna garc;a, urn gaviao e urna 
gaivota, e devern-se, respectivamente, a Ma
nuel Munoz Carrillo, Teodoro Miciano e 
Sanchez Algora. 

(i3 de Novembro) - Emissao comemora
tiva do «Dia do Selo»: 10+5 cts., tiragem 
901.000, desenho de Juan J. de Castro; 20+5 
cts., tiragem 901.000, desenho .de Julio Gar
cia Arroyo; 50+20 cts., tiragem 901.000, de
senho de Angel Botre. 

SURINAME (Novembro) - A inaugura
C;ao da nova estac;ao Central de Correios em 
Paramaribo, capital do Suriname, deu Iugar 
11 emissao de urna serie de quat·ro valores 
ilustrados com motivos de arte indigena: 

8+4 cent. (garfo, colher e duas facas Iiga
dos entre si e talhados de urna tIDiea pec;a 
de madeira); 10+5 cent. (colorido toucado 
de penas destin ada a urn chefe indio); 15 + 7 
cent. (pec;as de ceri'tmica artisticamente pm
tadas); 20+10 cent. (banco de madeira en
talhada). 



FABRICAS DE PAPEL, 
CARTAO E SACOS DE PAPEL 

-em -

Ovar - Argoncilhe - Serzedo 
O/eiros - Porlo 

Manuel Francisco do 
Couto & FiIhol 

92 
Tel_ranes PA~OS DE BRAMDl0 

234 

F.brlco de carlollnas e todos os 
papels fracclonados em resmas 

e boblnes 

Fabrico manllal • 
meeCinieo de saeo. 

Escrlt6rlo e Sede em 
S. PAlO DE OLEIROS 

FOLHAS DE ALBUM 

TORRES 

AS MELHORES E MAIS BELAS, 

EM EXCELENTE CARTOLINA, 

QUADRICULADAS, CORES CIN-

ZENTA E SEPIA, TAMANHO 

INTERNACIONAL 

PE(:A, EM QUALQUER COMER

CIANTE, FOLHAS DE ALBUM 

TORRES 

PORTUGAL 

Carimbo comemorativo da Exposil;ao Fi
latelica do Clube Arte e Sport. 

Lisboa - 9 de Janeiro de 1960 - Posto de 
correia no local da Exposi!;ao, Rua de Coe
lho da Rocha, 69 (Atelier 9) . 

Carimbo comemorativo da viagem inau
gural com 0 novo aviiio Comet 4, da B. O. 
A. C., para a America do SuI. 

Lisboa, 25 de Janeiro de 1960- Esta!;ao 
de correio do Aeroporto de Lisboa. 

BRASIL 

Carimbo comemorativo do voo inaugural 
S. Paulo-Londres-pelo Comet 4 da B.OAC. 

S. Paulo-26 de Janeiro de 1960. 

JOSE GONZALEZ GARCIA 
- «Esrtud() sobre lL cowpo,si
f}iio' tip()IgrMica. dlL sorbrecarga 
na f1mJissiio cormemwrmtivOJ d() 
7. 0 centen1l!rio· do' nascimento 
de Swnt().. Antonio> de M o~wm
biqU6», Valen~a, 1959. 

Com gentilissima dedicat6ria do seu au
tor, recebemos oportunamente urn dos ra
rissimos exemplares deste trabalho, apre
sentado na Exposi!;ao Filatelica Internacio
nal de Hamburgo, cInterposta 59., como 
complemento e ilustra!;ao da participa!;ao 
deste eminente filatelista e nosso querido 
Amigo. 

Aconteceu com 0 livro de Jose Gonzalez 
Garcia aquilo que, frequentemente, nos 
acontece com outros livros, e ate com cor
respondencia; Uma avalanche de revistas e 
catalogos filatelicos, a uma media de mais 
do que dois por dia, de praticamente todo 
o mundo, escondeu e fez-nos esquecer tao 
precioso volume. 

Mas mais vale tarde do que nunca. E 
nunca e tarde demais para registar e acen
tuar 0 valor do notavel trabalho de Gonza
lez Garcia, que na parte literaria chega a 
concJusao de existirem, nos selos em refe. 
rencia, «dois tip os de sobrecarga principais; 
uma que se produz em sentido vertical, e 
outra no sentido horizontal; a primeira 
composi!;ao assinalo-a com a letra «A», e a 
segunda no tipo horizontal, formando tres 
variantes, assinalo-a com as letras «B», «C» 
e «D •. 

Seguem-se 38 fotografias de pagina, a 
primeira com urn esquema das composi!;Oes 
tipograficas, A, B, C e D, e as restantes de 
folhas inteiras dos selos desta serie, com 
aquelas quatro composi!;Oes, e com raras e 
valiosissimas desloca!;Oes das sobrecargas, 
duplas sobrecargas e sobrecargas inverti
das. 

Belo trabalho produziu Jose Gonzalez 
Garcia, 0 qual, muito valorizando a sua co-

-------- Pelos -.--------.,. 

Dr. V. C. e Dr. Anl6nlo de A/meida 
Figueiredo 

lec!;ao destes selos, indubitavelmente Unica, 
- constitui um volume verdadeiramente Im
par na literatura filatelica portuguesa, pete 
qual aqui reiteramos sauda!;Oes e agrade
cimentos ao eminente filatellsta e querido 
Amigo. 

v. C. 

«0 CORREI!O HOr.DELEJ:RO NA 
SUIQA» 

Os conhecidos Laborat6rios Sandoz S. 
A. , de Basileia, na Sui!;a, que a causa da 
Filatelia, junto dos medicos, por intermi!
dio do seu Departamento Filatelico, tern 
prestado uma ampla, completa e desinteres
sada colabora!;ao, acabam de editar uma 
excelente publica!;iio, da autoria do Dr. H . 
Leemann, sobre . 0 correio hoteleiro na 
Sui!;a». 

A edi!;ao e primorosa, as gravuras excc
lentes, reproduzindo algumas os selos nas 
suas cores. Saliente-se des de ja 0 facto de 
tal publica<;iio provir de urn conhecido La
borat6rio de produtos quimicos e farm a
ceuticos, bern afastado por isso do ramo e 
dos interesses puramente mercantis da Fi
latelia. 

Os selos que ali se referem e estudam 
sao desconhecidos da maior parte dos fila
telistas. Dos catalogos mads corremtes em 
Portugal - Yvert, Stanley Gibbons, Scott, 
Michel, Zumstein, 'apenas este Ultimo Ihes 
dedica algumas linhas, e mostra a reprodu
!;ao de urn selo. 

J uIgamos por isso de interesse transcrc
ver, com a devida venia, da publica!;iio refe
rida, os seguintes dados ; 

Em 1860, 0 incremento do turismo na 



, . 
necessarlo intensificar a reoliza,ao de 

Exposio.oes Filatelicas 
o potroc'n;o que Ihes dora ° 

Clube Filatelico de Portugal 
E necess'arlo, eaJbsolutamente 

indiSipensasvel e urgente intensificar 
a realiza~ao de exposi~Oes fil-ateli
c'as" designadamenoo as de caraoter 
regionail ou locaL 

Elm bola verdade, e indiapensa
vel e urrgente levar a FHatelia a to
<los os pontos do Pais, aJ todas 'as ci
dades e Vlilas de Portugal contimm
tall, J.1has e Provincias Ultramarinas. 

E, para tanto, nada ha como a 
realiza~o de exposi~oes fHatelicas, 
quel' paJra reve}oa~ao de 'IlIlS filaJte. 
listas, quer para apel'fei~oameID.to 
de outros, quer para propaganda .; 
prestigio da Filatelia, quer para a 
cO!llquista de oo;vos adeptos do cha.
mado coleccionismo dos Reis, e Rei 
dog coleccionismlO's! 

Irrcontestavel e inoontestado cam
peao d'a FilateHaJ, no nosso Pais .• 0 

Clube FHaMlico de POl'ltuwa1, no 
prosseguimento da poUtica: filatelic'a 
a que entu:siastiCtamente se vem de
votando, oferece, a tOO·as 'as explO
si~oes filatelicas que venham a rea
liz·ar-se: 
1)-0 seu patrocinio oficiail e efec

tivo. 
2)-A ofertaJ de regulameilitos-mo

delo. 
3)-A .indica~ao de nQmes para os 

Juris. 
4)-A propaganda IlJO'B jornads e nas 

radios. 
5)-A insc.ri~ de filateUstas na 

«CI'asse de Honra». 

6)-A ofarta de premios ·a todos os 
expositores. 

7)-A indic~o de fabricantle de 
medaJlhas em boas condi~oes de 
pr~os. 

8)-A presenlia dos seus dirigentes 
na.s res,pecm<vas inaugura~oes. 

9)-As maia completas reportagens 
ilulSltradas nas paginas desta re
vista. 

Gom todas estas facilidades e 00-
laJbora~oes, entusiasticamente pres
tadas pelo Clube Filatelico de Por
tugal, - quem e que se nao abal1an
~a a organ.iz'aJr uma· expos.i~ao fila
telica? ! 

- Espera lti! Mas isto e unz autentico 
selo da idade da pedra! ... 

A refo rma monetaria de Timor 

Timor foi a prOVInCIa que mais tarde 
teve selos pr6pJjos. A sua primeira emissao, 
em Fevereiro de 1886, constou de sobrecar
gas ern selos de Macau, do tipo «Coroa», 
emitidos em 1884-85, e com valores em reis. 

A 1 de Novernbro de 1894, segundo 0 Ca
truogo S. Ferreil'a, ou 1895, pelo Catruogo E. 
Santos, os selos apareceram com valores em 
moeda local, isto e, em avos. Em1 1914, a 
emissao Ceres, com 0 celebre desenho de 
Constantino Fernandes, sW'ge com a novi
dade das tax as altas de 1 e 3 patacas. E 
ainda dentro das Ceres que, em 1923, e posta 
a circular a taxa de 5 patacas, a mais eleva
da que ate aos nossos dias se usou em ri
mor. 

Com estes pOUcoS elementos sobre os 
divel'Sos faciais dos selos de Timor, para
mos a sua hist6ria para entrar na seguinte 
refonna monetciria. 

Em 6 de Dezembro de 1957, 0 «Diario do 
Governo» publicou a refor.ma monetciria da 
provincia de Timor, num Decreto que .dizia 
o seguinte: 

MINIST£RIO DO ULTRAMAR 
Gabinete do Ministro 

Decreto n." 41.428 
1. 0 Decreto n.O 19.869, de 9 de Junho de 

1931, que promulgou a reforma monetaria 
da metr6pole, previa ja, no seu artigo 24.°, 
que jgual regime de moeda viesse a ser apli
cado as provincias .ultramarinas. 

Dentro de tal prop6sito, varios estudos, 
sobre os quais se pronunciou 0 Conselho 
Ultramarino, se ocuparam 'da refol'ma mo
netaria da provincia de Timor, que, no en
tanto, nao ohegou a efectuar-se. 

Pu.blicada a Lei Orgaruca do Ultramar, 
de 27 de lunho de 1955, e dado 0 disposto 
no n.O II da base LXXIII, voltou a encarar
-se a IY~fonna monetaria ldaquela provincia, 
que, no parecer da comissao adrede no
meada, nenhuns inconvenientes de monta 
apresentava. 

Sugeria ainda a referida comissao que 
na convel'sao viesse a adoptar-se urn cambio 
fixo. 

No artigo ~8.0 do Decreto n." 39.958, de 7 
de Dezernbro de 1954, fixou 0 Governo 0 

cambio de 6$25 por pataca, tanto nas rela
C6es entre a provincia de Timor e as demais 
provincias e metr6pole, como para as ope
rac5es de contabilidade e apresentacao das 
contas publicas. 

Por 

'LI _______ J._ R_._D_I_A_S_F_E_RR_E_IR_A __ ___ 

Sem qualquer reparo, vern vigorando 
des de entiio tal relacao, que apresenta a 
vantagem de pel'mitir uma convel'sao facil 
dos escudos em patacas, pois basta multipli
car os p'rimeiros por 16 por cento. 

A cotacao comercial da pataca pode di
zer-se que quase nao .difere do cambio fixe 
que vern sendo adoptado pelo Governo. 

2. 0 presente diploma efectiva a subst.i
tulcao da pataca de Timor pelo escudo e, 
com 0 intuito de fucilitar a transicao para 0 

novo sistema, manda cunhar moedas do va
lor aproximado a pataca actual (6$), a me
tade da pataca (3$), awn decimo da pataca 
($60) e a urn vigesimo da pataca ($30), po
dendo dizer-se que as moedas de 1$ e $10 
sao para preencher espacos nos trocos. 

Com a mesma ideia se estabelecem notas 
do valor de 300$, 60$ e 30$, que se aproxi
mam das actuais expressOes de 50, 10 e 5 
patacas. 

Presentemente circulam na provincia no
tas de 25, 20, 10, 5 e 1 patacas. Em razao do 
contrato com 0 Banco Nacional Ultramari
no, nao poderiam manter-se notas de valor 
aproximado a 1 pataca. Mantem-se, pois, va
lores aproximados a 10 e 5 patacas e, em 
vez de lValores aproximados a 25 e 20 pata
cas, teve-se por melhor criar urn valor apro
ximado a 50 patacas, uma vez que para as 
grandes quantias as notas de 25 e 20 patacas 
ja se reconheciam inc6modas. 

Contra 0 novo agrupamento do escudo 
em notas se podeni apontar 0 d efeito ou 
inconveniente de nao permitir a disposicao 
das notas em macos de 1 conto. Preferiu-se, 
porem, sacrificar essa ofacilidade a aproxi
macao indicada, tanto roais que nada impe
de que as notas se reunam em macos de 3 
contos, 0 que, com 0 habto, representara a 
mesma tfacilidade que reuni-Ias a conto por 
conto. 

Nestes tel'mOs: 
Ouvido 0 Conselho Ultramarino e dado 

cumprimento aodisposto nas c1ausulas 33.' 
e 42." do contrato entre 0 Estado e 0 Banco 
Nacional Ultramarino; 

Usando da faculdade conferida pelo 11.· 
3.· do artigo 150.· da Constituicao, 0 Minis-
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tro do Ultramar decreta e eu promulgo 0 

seguinte: 

Artigo 1.0 A unidade monetaria da pro
vincia de Timor e 0 escudo, trocavel ao par 
pelo escudo da metr6pole, nas condi!;oes 
constantes da base LXXIII da Lei Ol'ganica 
do Ultramar. 

Art. 2.· 0 escudo sera indicado simbO
Iicamente pOI' Esc., fazendo-se uso do sinal 
$ para separar a parte inteira da -parte deci
mal nas expressoes numericas de qu.alquer 
soma de escudos. . 

Art. 3.· A unidade ou padriio do novo 
sistema sera, tal como na metr6pole, 0 valor 

DI~metro Titulo 
Valor -
legal Ml1Ime-

tros Legal 

6$00 25 6500/00 

3$00 20 650°/00 

definido no Decretp n.· 19.869, de 9 de Junho 
de 1931. 

Art. 4.· 0 escudo subdividir-se-a em 100 
partes, denominando-se centavo cada uma 
dessas partes ou submUltiplos. A unidade de 
conta, 0 conto, correspondera a 1000 escu
dos. 

. § tinico. Nos actos oficiais e extra-ofi
ciais podera ser empregado 0 escudo ou (\ 
conto para indica!;iio dos valores. 

Art. 5.· 0 escudo em Timor sera repre
sentado materialmente pOI' notas do banco 
emissor e pOI' moedas, da responsabilidade 
do Estado, com os valores faciais de 6$, 3$, 
1$, $60, $30 e $10 e as seguintes caracteristi
cas: 

Peso 

Legal 
Toler~ncla - TolerMcla 

Gramas 

+5°100 2 +20
/"0 

=t= 5°/00 3,5 +2°1'0 
1$00 26,8 610 '0 Cu - 190/0 NI-20'/n Zn =F 1,5"/o I 8 +1,5% 
$60 22,8 61010 Cu-19~/o NI-200 / 0 Zn +1,5°10 4,5 1,5"10 

$30 22 9510 Cu- 30 1o Zri- 20/0 Sn +2°1. 

I 
4 ±20/0 

$10 18 950
/0 Cu - 3010 Zn - 2°1o Sn +20

/ 0 2 +2/0 

§ 1.. As moedas de prata de 6$ e 3$ e as 
de alpaca de 1$ e $60 seriio serrilhadas e 
teriio: de urn lado, os distintiyos aprovados 
para a Ordem do lmperio, com a legenda 
«Republica Portuguesa» e a era; do outro, 
as amlas da provincia de Timor, com a 1(>
genda «Timor» e a designa!;iio do valor. 

§ 2.· As moedas de bronze de $30 e $10 
teriio no anverso as armas da provincia de 
Timor, com a legenda «Timor» e a designa
!;iio da era, no anvel'SO a legenda «Republica 
Portuguesa», com a designa!;iio do valor. 

Art. 6.'" A equivalencia entre a nova uni
dade monetana - 0 escudo - e a actual pa
taca -sera feita a base do ci.mbio de 6$25 pOI' 
pataca, fixado pelo artigo 38.0 00 Decreto 
n." 39.958, de 7 de Dezembro de 1954. 

Am. 7.· As moedas a que se ~efere 0 ar
tigo 5.· rt:eriio cu.rso legal e for!;ado em todo 
o territ6rio da provincia e 56 nele, sendo 
proibida a sua e2q)0rta!;iio da provincia. 

Art. 8.· Ninguem podera set" obrigado a 
receber em qualquer pagamento mais de 

200$00 em moeda de prata, 20S em moeda 
de alpaca e 5$ em moedas de bronze. 

Apt. 9.0" 0 banco emissor, nos termos das 
c1ausulas 43." e 44.' do seu contrato com 0 
Estado, procedenl a recolha das cedulas e 
moeda division aria em circula!;iio illll provin
cia, fazendo simultaneamente a distribui!;ao 
da nova moeda que a substitui. 

Art. 10:- 0 banco emissor procedera a 
substitui!;iio das notas do sistema monetario 
actwcl POI' notas do novo sistema moneta
rio. 

§ tinico. 0 Ministro do Ultramar podera 
autorizar 0 banco emissor, se este assim 0 

desejar, -a carimbar em escudos as notas 
. da sua actual emissiio, por forma que seja 
facH distingui-Ias do valor representativo 
das actuais patacas. 

Art. 11.· :£ fixado em 45.000 con1os 0 

limite da circula!;iio fiduciaria da provincia 
de Timor, sendo 33500 contos em notas do 
referido banco emissor e 11500 contos em 
moeda ,divisionana da responsabilidade do 
Estado. 

«JORNAL DO FUNDXO» 

Entrou no seu 15.0 ano de publica!;iio 
o grande semanario regionalist a «Jomal do 
Fundiio», de que e director 0 nosso prezado 
amigo sr. Ant6nio Paulouro. 

Portal motivo, aqui the deixamos since
ras felicita!;Oes, com votos de longa vida. 

ESTE NuMERO DO NOSSO 
BOLETIM 

o nosso Boletim tem estado, desde hd 
anos, a ser publicado mensalmente, e com 
uma pontualidade que nos obriga a esforcos 
e a canseiris tanto mais de salientar, quan
to Ii certo que se trata da unica publicllfiio 
filatelica portuguesa nao ~omercial. 

Acresce que todos os ultimos numeros 
tem tido mais do que trinta e duas paginas, 
e ainda a anterior teve nada menos do que 
quarenta e oito paginas, com cerca de cin
coenta gravuras ... 

o presente numera, excepcionalmente, 
retere-se a dois meses, Janeiro e Feve
reiro. 0 que fazemos tanto para darmos 
publicidade a parte dos originais que nos 
ultimos meses se foram acumulando, coma 
para aVan9Q1·mos wn mes, e consequente
mente evitannos intervalos entre as aconte
cimentos filatelicos e as suas respectivas re
portagens. 

Nao havera, assim, prejuizo algum para 
os nossos leitores, - e procuraremos que 
haja vantagens. 

ARTIGOS DO DR. ALEXANDER-
-KATZ . 

o nosso cons6cio e querido amigo D;. 
Alexander-Katz publicou recentemente dois 
artigos com 0 titl,lo «New Deal For Portu
gal», na revista «Philatelic Magazine», n.q 2 

0-159), de 15 de Janeiro, e lIit «The Phila
telic Trader», n.· 2, volume 6, de 22 de Ja
neiro, ambas editadas pOI' Harris Publica
tions Ltd., de Londres, e das quais aquele 
nosso amigo e distinto filatelista e represen
tante em Portugal. 

Aqueles artigos contem um resumo do 
recente Estatuto do Selo, e Dutro artigo 
sobre 0 mesmo assunto, mas mais desen
volvido, foi publica do pelo mesmo Dr. Ale
xander-Katz no n.· 2, de 20 de Janeiro, da 
revista alema «Deutsche Zeitung Fuel' Brief
markenkunde», onde foi inserto na primeira 
pagina, com 0 titulo «Das Neue Briefmar
ken-Statut in Portugal». 

De esperar e que semelhantes artigos se 
repitam, para propaganda e prestigio 'CIo selo 
portugues no estrangeiro. 

LUiS MON'DEIRO GUlMARXES 

Deste nosso prezado amigo, do porto, 
recebemos um grande lote de carimbos me
ciinicos, que, com inumeros outros que jd 
possuimos, ficam na secreta ria do Clube, 
inteiramente ao dispor de todos os colec
cionatfores da especialidade. A Luis Montei
ro Guil1laraes, deixamos aqui os nossos me
Ihores agradecimentos. 

«MERCADO FILATELICO» 

POI' lapso dactilografico, ficou de fora 0 

«Mercado Filatelico», do Porto, na indi~ao 
dos ofeI1tantes de material fi.!atelico para ser 
distribuido no dia do encevramento da «La 
Exposi!;iio Filatelica de CO.l'reio Aereo», pu
blicada no ultimo numero desta revista. 

Pedindo desculpa de tal lapso, aqui ex
press amos os nos 50S agradecimentos ao 
«Mercado FHatelico», do Porto, pela cola
bora!;ao mais uma vez prestada a este «Clu
be Filatelico de Portugal». 



ERROS E VARIEDADES 

. 8E£OS DE ANGOLA 

Urn nosso querido cons6cio, 0 Sr. Jose 
Magalhaes Coelho, enviou-nos a fotografia 
de urn quarto de folha do selo de 10$00 da 
serle "Welwitschia Mirabilis", de Angola, de 
wna folba adquirida em que me tade se 
apresenta sem quaJquer denteado. 

Tambem outro .nosso cons6cio, 0 Sr. Joa
quim F. Matias, de Lisboa, nos enviou foto
grafia de outros selos iguais, da mesIlla ta
xa, com defeitos de impressao, especialmen
te na legenda «Republica Portuguesa». 

. dois preciosos conjuntos de selos romenos: 
unidades e grandes blocos, novos e carirn
bados, verdadeiros e falsos. E com tao rico 
material esta completando e valorizando 
extraordinariamente a sua colec9ao, que 
dentro de tres meses apresentara na Expo
si9ao Filatelica 1nternacional de Barcelona, 
agora novamente nas classes de competi9ao, 
e, poucos meses depois, na Exposi9aO Fila
telica Internacional de Londres, para a qual 
recebeu, em Paler.mo, convite especial e mui
to honroso. 

Mas Eduardo Cohen nao fica ainda por 
aqui: Ele e dos poucos filatelistas que tern 
a satisfa9ao de possuir urn filho filate1ista. 

A ambos, os nossos melhores agn-adeci
mentos. 

SELOS DE TIMOR 

Do noso prezado cons6cio sr. capitao 
Helder Jose Fran90is Sarmento, aetualmente 
em lDili, Timor, recebemos urn belo selo 
novo da serie Motivos Inrugenas, daquela 
nossa provincia ultramarina, 3 patacas, com 
nitida impressao retro-verso. 

Deste selo apareceu uma folha inteira na 
esta9ao dos CONeiOS de Dili, parte da qual 
franqueou encomendas para 0 estrangeiro, 
sendo a outra parte adquirida por filatelis
tas loeais, entre eles aquele nosso amigo. 

o sobreserito do sr. Capitao Helder Sar
mento vinha franqueado com selos da serie 
dos Mapas, de Timor, entre eles dois do 
de 24 avos, sendo urn na cor natural, e ou
tro considenivelmente mais ·claro. 

Mas 0 sobreserito do sr. Capitao Helder 
Sarmento contem outra particularidade 
digna de regis to : dois carirnbos datados de 
Dili, 31/12/59. Foi nem mais do que 0 Ultimo 
dia de circula9ao dos selos com taxas em 
patacas, pois que no dia seguinte come9a
ram a cIrcular as sobretaxas em escudos ... 

Ao distinto filatelista e querido amigo, 
sinceros agradecimentos. 

Com efeito, seu filho Jose Cohen, que colec
ciona ha alguns anos, especialmente selos 
da Inglaterra, {vai agora entrar verdadeira
mente na fila elia, expondo pela primeira 
vez na proxima Exposi9ao Filatelica Nacio
nal, Lisboa-1960. 

E nao e tudo: 0 neto de Ed,:.ardo Cohen 
(e e este 0 motivo da presente cronica) tam
bem ja e filatelista. Na verdade, na noite de 
Fim de Ano, ° Eduardito, pequeno e vivo, 
iniciou urna colec9ao de selos novos de Is
rael. Ou nos nos enganamos muito, ou 
Eduardo Cohen, alem de uma famosa colec-
9ao, iniciou tambem urna familia de grandes 
filatelistas. - V. C. 

I 

BOLETIM DO CLUBE FILATi:LICO DE PORTUGAL 31 

§ 1.· A moeda divisiomiria sera assim re
presentada: 

De 
De 
De 

' De 
De 
De 

Velo r 1aclal 

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

Emlssllo 

Quantldad e/ 

'

I 1000000 ! 
1.000 000 I 
1200000 I 

I 1000000 I 
2000000 

I 1000000 I 

Valor 

6 :000.000$00 
3 :000.000$00 
1 :200.000$00 

600.000$00 
600.000$00 
100.000$00 

I 111 :500.000$00 

§ 2.· As notas do banco emissor serno 
do valor nominal 'de 300$00, 60$00 e 30$00 
e do tipo ou eh,apa que, sob proposta jo 
banco, forem aprovados pelo Ministro. 

Art. 12.· Todos os elementos de receita 
e taxas do Estado relativamente aos quais 
os diplomas que os estabelecem nao dispo
nham ja os sen; quantitativos na nova moe
da serao convertidos e liquidados a base 
do cambio de 6$25, fixado pe10 artigo 38.· 
do Decreto n." 39.958, de 7 de Dezembro 
de 1954, corn arrendondamento para a de
zena de centavos superior. 

Art. B.· Todas as transaC9Oes, contratos 
e opera<;6es eomerciais de qualquer natu
reza feitos entre si, pelos bancos e casas 
bancarias, entre estes e particu1ares, entre 
pa.l11:iculares ou entre esta90es oficiais e 
qualquer daquelas entidades, e que tiverem 
sido ajustados ern patacas de Timor, serao 
eonvertidos e liquidados na nova moeda, 
adoptando-se para a eonversao a re1a9ao 
estabelecida no artigo 6.·. 

§ Unico. Para a liquida9ao das transac-
90es, contratos e opera90es eomerciais de 
qualquer natureza ajustados em outras moe
das ·aplicar-se-ao as disposi9Oes gerais vi
gentes e em especial as dos artigos 724.· a 
727." do C6digo Civil. 

Art. 14.· Na Reparti9iiO Provincial dos 
Servi9Qs de Fazenda e Contabilidade da pro
vincia de Timor sera aberta uma conta de 
opera<;6es de tesoUParia, sob a epigrafe «Re
forma monetaria», pela qual serno satisfei
tos todos os encargos resultantes: do custo, 
fretes, despachos, seguros e mais despesas 
efectuadas com a amoeda9ao; do valor da 
recolha de moeda e cedulas da responsabi
lidade do Bstado, de conformidade com a 

cliiusda 44." do contrato entre 0 Estado 
e 0 banco emissor; das despesas corn a ~o
bretaxa9ao de valores selados e corn a pri
meira ernissao destes nas novas taxas. 

§ 1.. Constituira receita ·da conta a que 
se refere 0 corpo deste artigo: 

a) 0 contravalor em notas entregue 
pelo banco emissor em pagamento 
da nova moeda divisionaria que 
lhe for entregue nos termos da 
clausula 43." do seu contrato COlU 
o Estado; 

b) 0 lucro eventual da ernissao. 
§ 2.· 0 encerramento da eonta de que 

trata 0 COI1pO deste artigo far-se-a ou pela 
abertt:ora de cr6dito bastante para solver 0 

sal do negativoque a mesma venha a acusar, 
ou pela entrega, como receita do Estado 
- «Lueros de amoeda9ao» -, do saldo posi
tivo da conta, havendo-o. 

Art. 15.~ Sem prejuizo de se iniciarem 
desde ja as opera90es a que se refere I) 

artigo anterior, .fica 0 Ministro do Ultra
mar autorizado a determinar em portaria 
a data em que 0 novo sistema monetano 
ha-de iniciar-se, pela entrada em circu1a9ao 
da nova moeda, e 0 Governo da provincia 
a fixar 0 .prazo durante 0 qu~ se podera 
proeeder a tl'oca de .notas e a rec01ha de 
moedas e cedulas .no banco emissor. 

Publiqt.:e-se e curnpra-se como nele se 
contem. 

Pa90S do Governo da RepUblica, 6 de De
zembro de 1957. - Francisco Higino Cravei
ro Lopes - Antonio de Oliveira Salazar -
Raul Jorge Rodrigues Ventura. 

Para ser publicado no Boletim Olicial da 
provincia de Timor. -R. Ventura . 

Neste Decreto nao se faz qualquer alusiio 
aos selos ou outros valores postais, mas 
apenas a notas, moedas e c6dulas. 

Para dar curnprimento ao art. 15.·, ~o 
ern 15 de Dezembro de 1959 0 Ministerio do 
Ultramar pl.:lblicou a Portaria que mou a 
data de 2 de JaneLro passado para a entrada 
ern vigor do novo regime monetario. Essa 
portaria diz 0 seguinte: 

MINISTERIO DO bLTRAMAR 
Direc9ao-Geral de Economia 

Reparti~iio de Neg6cios Econ6micos 
PORTARIA N." 17.464 

Manda 0 Governo da Republica Portu
guesa, pelo Mimstro do Ultramar, ao abrigo 
do antigo IS.· do Decreto n.~ 41.428, de 6 de 
Dezembro de 1957, que seja posto ern exe
cu9iio na provincia de Timor, com inicio 



t € Cj I s 
Mimisteri()l das Comwnicagoes 

ADMINISTRACAO-GERAL DOS CORREIOS, 
TELEGRAFOS E TELEFONES 

Direc(;iio dos Servir;:os Illdustriais 
PORTARIA N." 17.547 

Manda fazer e par em circula~ao cumu
lativamente com os que estao em vigor, 
uma emissao extraordimiria de selos postais 
comemorativos do Aero Glube de Portugal, 
com as dimensoes de 35 x 27 mm. denteado 
13,5, nas taxas, cores e quantidades seguin
tes: 
l$OO--voo sem motor-Fun do ama

relo; desenho azul em tres 
tons; letras cinzento-escuro 7.000.000 

1$50-voo com motor - fundo vio
leta; aviao verde em tres tons 
e aZul; letras negras; taxa a 
branco ...... ........................... 1.000.000 

2$OO-para-quedismo - fundo tur
quesa; aviao azul; para-que
das amare10 em varios tons; 
letras pretas ........................ 1.000.000 

2$SO-aeromodelismo-fundo azul ; 
modele amarelo e vermelho; 
letras brancas ..................... 1.000.000 

Ministeri01 dais ComunicCL9oes 
PORTARIA N.o 17.567 
1 de Fevereiro de 1960 

Determina: 
a) Que sejam retirados da circula~ao os 

selos postais das seguintes emissOes e ta
xas: 

Almeida Garret: 1$00, 2$30, 3$50 e 5$00. 

em 2 de Janeiro de 1960, 0 novo regime 
monetario aprovadQ pelo mesmo decreto. 

Ministerio do Ultramar, 15 de Dezem
bro de 1959. - ~ Ministro do Ultramar, Vas
co Lopes Alves. 

Para ser rpubJicado no Boletim Ojicial de 
Timor.- Vasco Lopes Alves. 

Por estes dois diplomas, a nova moeda 
em Timor e 0 escudo, 0 que motivou 0 en
riquecimento da filatelia timorense com no
vos selos. 

Os primeiros destes foram os de uma 

l o 
Cesario Verde: 1$00 e 3$50. 
b) Que os selos indicados na presente 

portaria deixem de ter validade a partir de 
1 de Setembro do corrente ano; 

c) Que os mesmos selos ·pos!!am ser tro
cados por outros que estejam em vigor, des
de que nao apresentem qualquer dos impe
dimentos considerados no § 2.° do art. 40." 
do Estatuto. 

As trocas poderao ser efectuadas nas es
ta~oes dos C.T.T. do Terreiro do Pa~o, em 
Lisboa, e BataJha, no POl1to, ou nas tesoura
rias da Fazenda Publica das outras localida
des, ate 31 de Dezernbro de 1960, inclusive. 

Ministeriol dOl Ultrammr 
DIRECCAO-GERAL DAS OBRAS POBLICAS 

E COMUNICACOES 
Servi(;o de Valores Postais 

PORTARIA N.o 17.508 
29 de Dezembro de 1959 

Manda sobretaxar, na moeda em escudos, 
para circularem na provincia de Timor, a 
partir de 2 de Janeiro de 1960, os seguintes 
selos de fran quia postal da emissao apro
vada pela Portaria n.O 15.841, de 28 de Abril 
de 1956 (emissao dos mapas): 
$05 sobre 1 avo ............ .. ............ .. 
$10 » 3 avos ........................ .. 
$20 » 8 » .......... . .... .... .... .. 
$30 » 24 » .......... ............ .. 
$50 »32» ....................... .. 

1$00 » 40 » .......... ...... ....... .. 
2$00 »40" ............ .... .... .... . 
5$00 » 1 pataca ........ ...... ..... .. .. 
10$00 » 3 patacas ...... ............ .. . 
15$00 » 3 » ........ ... ......... .. 

750.000 
500.000 
500.000 
500.000 
500.000 
400.000 
350.000 
100.000 
75.000 
75.000 

sene de sobretaxas, de que muitos dos 
nossos filate1istas nao gostarao. Mas a ver
dade e que tambem tern apreciadores e ~s
pecialistas. Como verdade e tambem que 0 

pequeno espa~o entre a pub~ica~ao e a j!n
trada ern vigor do decreto, nao permitia 
outra solu~ao. 

Mas de esperar e que esta solu~ao das 
sobretaxas seja muito transit6ria, para 0 

que confiamos na competencia e na dina
mica do ilustre Director dos C.T.T.U., !or. 
Luis Candido Taveira, que aos filatelist.ls 
portugueses e estrangeiros tern proporoio
nado muitos dos mais belos selos do mundo. 

2 CRONICAS 

Arvore de Natal filat6lica 
Este ano foi excepcionalmente gI'ande, e 

muito bem ornamentada, a nossa arvore de 
Natal filatelica, cheia de prendas as mais 
interessantes, raras e valiosas. 

De Aveiro, de urn dos mais distintos 
membros da comissao organizadora da sua 
recente e brilhantissima exposi~ao filatelica, 
recebemos nada menos do que urn baca
lhau... Claro que, qualquer que ele fosse, 
seria sempre, numa altura destas, urna pe~a 
rara. Mas com 0 tamanho, a grossura e 0 

denteado deste, podemos garantir tratar-se 
de pe~a absolutamente Unica, digna do 
mais avan~ado dos colecciortadores ... 

Como nos anos transactos, Alberto Ar
mando Pereira enviou-nos, em volume bela
mente encadernado, a colec~ao do terceiro 
ana do set;, «Jornal Filatelico», edi~ao espe
cial de muito poucos exemplares. Ocupa lu
gar de honra na nossa biblioteca filatelica, 
a aumentar tanto, de dia para dia, que nos 
poe 0 problema gravissimo de uma proxima 
mudan~a de casa ... 

E passando por sobre dezenas de outras 
ofertas que se nos torn a impossivel referir 
aqui, como, por exemplo, cinco sobrescritos 
portugueses com selos c1assicos e belos ca
rimbos prefilatelicos, postos na arvore pelo 
dr. Carlos Jose da Cruz e Fran~a, do Bar
reiro, - queremos fazer referencia especial 
a ofeI1ta valiosa e requintada do capitao F. 
Lemos da Silveira: a «epreuve d'etat» do 
selo frances n.O 1060. 

Trata-se de urna pe~a extraordinariamen
te rara, pois que estas provas nunca tem'
como diria 0 nos so prezadissimo Anastacio 
- «ciffre de tirage» de mais do que urn, 
dois, maximo tres exemplares, e nao existem 
de todos os selos, visto que muitos grava
dores trabalham sem exigir provas de es
tado. 

Cheia, fulgurante e preciosa, temos aqui 
a nosso lado esta arvore de Natal que nao 
esperavamos, e sobre a qual gostariamos 
de eserever alguns comentarios, designada
mente sobre 0 pvazer de receber e 0 de dar, 
assunto ja por nos abordado em algumas 

DO 

cr6nicas anteriores, mas nunca em demasia, 
ja que temos para nos que solidariedade e 
generosidade tern que andar sempre a par 
da Fila telia. 

Nos temo-Ia aqtri mesmo a mao, e olha
mo-Ia com 'I1ao escondida satisfa~ao, ate 
porque, junto da arvore, se eneontra urn 
cheque importante que, para 0 nosso c1ube, 
nos enviou urn dos mais eminentes filatelis
tas pomugueses, com uma carta, pequena e 
simpJes, que e a mais bela que poderia am
bicionar 0 presidente do Clube Filatelieo de 
Portugal. 

Mas, sem querermos, de mistura com a 
satisfa~ao surgiu a saudade. E que verifica
mos que, entre tantas ofertas filatelieas, 
cujo valor material e secundario - quantas 
vezes urna pe~a menDs valiosa nos da muito 
maior prazer do que urna mais valiosa, mas 
que, por qualquer motivo, interessa menDs 
a nossa colec~ao !-, nos faltava a que, du
rante tantos anos, nos acosturnamos a rece
ber de Augusto Molder. Alternadamente, ele 
enviava-nos urn quadro ou uma pe~a filate
liea. A oferta do ano passado - pareee que 
foi ha dias! - so a nao referimos aqui, por
que merece todo urn artigo, e bern interes
sante, que noutra altura escreveremos. 

Voltamos a olhar a nossa arvore de Na
tal. Desapareceu a saudade, e agora resta 
apenas a satisfa~ao. Porque a nossa awore 
e tao grande, tao bela e tao rica, - que ate 
nela existe e existira a presen~a desse ho
mem, desse filatelista e desse amigo extraor
dinariamente generoso e requintadamente 
gentil, que se ehamou Augusto Molder.
V. C. 

Eduardo Coheu & C.o 
Eduardo Cohen, urn dos maiores e mais 

eminentes filatelistas portugueses, possui
dor da melhor colee~ao de selos da Rome
nia, de todo 0 Mundo, e medalha de DurO 

de quase todas as exposi~5es filatelicas in
ternacionais realizadas de ha mais de quinze 
anos a esta parte, nao e homem nem fila
telista para parar. 

Com efeito, ele comprou recentemente 



8 BOLETIM DO CLUBE FILATI:LICO DE PORTUGAL 

para a apresenta~ao da filatelia lusb-brasi
leira em urn certame internacional. Temos 
a certeza de que 0 suresso sera brilhante. 

ocasiao da exposi~ao. Espero encontrar os 
meus bons amigos e filatelistas de Portugal, 
e e com grande satisfa~ao que vejo ehegar 
o momenta de abra~a-Ios, matando as sau
dades, que ja sao muitas. 

Fui convidado e aceitei, para ser urn dos 
membros do Juri, assim la deverei estar por 

SCA'NDIN AVIA IS 
CALLING YOU! 

Would you like to get contacts with Scandinavian collectors? Our paper 
has every Sunday a big stampsection and plenty of ads. Circulation: 208.000! 
Advertising rates are 4 US cents per word (or equal). Mint eommemoratives 

accepted as peyment. 

GOTEBORGS-POSTEN 
Annonskontoret 

P. 0, BOX 241 

SE'lJOS DE PORTUGAL 

E ULTRAMAR 

SWEDEN 

SOBRESCRITOS DE 1.0 DIA 

E POSTAIS MAXIMO'S 

NACIONAIS E ESTRANGEIROS 

MATERIAL FILATI:L1CO 

BARATA DAS NEVES 
Av, da Liberdade, 1644.0 

- Sala 12 
LISBOA 2 

(Par correspond~ncia) 

GOTHENBURG 1 

UNIPEX 

1 960 

(nHRftllIO nil 
PHILATELl[ 
EIHIBlTlOn 
Johannesb.urg 

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

1910 - 31 st May-1960 

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

Comiuario em Portugal: 

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

LIS BOA 

?Para a hicSloria ex pO cSir;&ecS 

Ii LaleLicacS em geraL 

e darS temalicacc; em e8 peciaL 

Esclarecendo urn artigo do Sr. Rodrigo 
da Silva, publicado no «Noticias de Fama
lieao», 0 presidente do nosso Olube enviou 
aquele jornal uma carta que «Noticias de 
Famalicao», importante semanario regiona
lista dkigido rpelo Sr. Padre Antonio Jose 
Carvalho, publicou no seu nlimero de 25 de 
Dezembro passado, com 0 titulo e 0 introito 
seguintes: 

ES ICLLARECENDO 
Do ilustre Presidente do Clube Filatelico 

de Portugal, recebemos urn gentil oficio em 
resposta ao a·rtigo do nosso amigo e dedi
eado filatelista sr. Rodrigo Silva, que com 
muito prazer pUbIicamos. :£ do teor se
guinte: 

... Sr. Director do «Noticias de Famalicao» 

... Sr. Director, da minha muita considc
ra~ao : 

Foi com grande sUl'presa que Ii 0 artigo 
in~itulado «A Cesar 0 que e de Cesar ... A 
primeira exposi~ao filatelica tematica foi 
organizada pelo Ol'feao Famalicense», assi
nado pe10 denodado filatelista sr. Rodrigo 
F. da Silva, e publicado na La pagina do n.· 
248 (1.011) desse conceituado jomal. 

Tal artigo enferma de uma serie de pe
queninos lapsos, pelo que me vejo obrigado 
a, em aten~ao tanto ao jornal como aos 
muitos e valiosos filatelistas de FamaIicao, 
vir prestar, como rpresidente do Clube Fi
latelico de Portugal, e sem necessidade de 
invocar outra circunstancia que nao seja a 
gentileza ,de V" os esclareoimentos seguin
tes : 

A «I Exposi~ao Portuguesa de Filatelia 
Terriatica», ha poucos dias encerrada em 
Lisboa, foi de organiza~ao e responsabili
dade, totais, do Clube Bilatelico de Portu
gal e do signatario. 

Ora se 0 mesmo Clube Filatelico de Por
tugal, pela l2ena do mesmo signatario, deu 

o seu pallrocinio oficial a «l Exposi~ao Fi-, 
latelica de Motivos Musicais», realizada em 
Famalicao, em 1958, ese, depois, 0 seu 
«Boletim» publicou, sobre ela, larga e elo
giosa referencia, - e claro que 0 Clube Fila
telico de Portugal a nao pode ignorar nem 
ignora, antes presta a melbor justi!;a ao 
trabalho dos seus organizadores e exposi
tores, e ao brilho, efeetivamente grande, de 
que ela se revestiu, como promete e gamnte 
igual patrocinio, e ainda maior colabora
~ao, a todas as exposi~6es que os bons e 
queridos filatelistas famalicenses venham a 
realizar. 

Simplesmente - e eis urn dos lapsos im
perdoaveis - nao e veI'dadeira a afirma~ao, 
quanto a exposi~6es tematicas, «quando e 
eerto que 'a primeira organizada em Portu
gal foi nesta vila e promovida pelo nosso 
OFfeao Famalicense». 

:£ que 0 bairrismo do sr. Rodrigo F. 
Silva contrapos-se ao seu inegave1 filatelis
mo, e fe-lo olvidar, completamente, que a 
primeka exposi~ao tematica portuguesa roi 
organizada "em Lisboa, no anD de 1956, por 
este Olube Filatelico de Portugal, da tema
tica dos Caminhos de Ferro, integrada of i
cialmente nas comemora~oes do centenario 
do primeiro comboio portugues, exposi~ao 
tematica, essa, oficialmente consagrada num 
carimbo postal com a sua designa~ao d,e 
«primeira exposi~ao tematica», e com varias 
edi~6es de sobreseritos especiais, alguns de
les na posse, com certeza, dos filatelistas 
de Famalicao. 

Por conseguinte, esta, da tematica dos 
Caminhos de Ferro, e fora de qualquer 
duvida. e que foi a primeira exposic;ao te
matica portuguesa. 

Mas se foi essa, e organizada pelo Clube 
Filatelico de Portugal, comigo entao na· sua 
presidl!ncia, a primeira, porque e que 0 

mesmo Clube, e com 0 mesmo presidente, 
organizou agora a «l Exposi~ao Portuguesa 
de Filatelia Tematica»? 

:£ que aquela dos Caminhos de Ferro, 
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em 1956, alem de ter side a primeira expo
si!;ao tematica portuguesa, - foi a primeira 
do tema dos Caminhos de Ferro. Do mesma 
modo que a nunca desprezada de Famalicao 
roi - e aqui reside outro lapso do articulista 
- a segunda exposic;ao tematica portuguesa, 
~, aMm disso, a primeira da tematica da 
Musica. Como amanha havera a primeir-a 
dos Desportos, ~ primeira das Flores, a pri
meira dos Centenarios, etc., etc .. 

Esta «l ExposiC;ao Portuguesa de Filatelia 
Tematica», qUe foi muito grande, imprevis
tamente grande, mas nao deve fazer som
bra a ninguem, e tanto que a nao fez ao 
signata-rio, que nela nao expos, nem, como 
todos sabem, e coleccionador da especiali
dade, - foi de filatelia tematica, de toda 
ela, isto e, de todas as tematicas, ou pelo 
menDs das principais, como Flores, Despor
tos, Telecomunicac;oes, Edificios, Medicos e 
Medicina, Centemirios, etc., etc., e a qual, 
tanto por esta circunstancia primordial de 
todas as tematicas numa (mica exposic;ao, 
como, adjuvantemente, pela quantidade de 
expos~tores, quase todos eles de categoria 
excepcionai, com revela!;ao de profundos co
nhecimentos filatelicos e dos temas respec
tivos, a par do inusitado progresso na apre
senta!;ao de verdadeiras coleq;6es de selos, 
foi e sera, no consenso unfmime de todos, 
como tambem, decerto, no do distinto arti
culista, depois de ler estas singelas explica
!;oes, - a «I Exposi!;ao Portuguesa de Fila
telia Tematica». 

A necessidade de esc1arecer completa
mente 0 assunto, em ordem a desfazer ma
lenten didos que nao queremos com nin
guem, e menos ainda com os dhitintos fila-

telistas famaiicenses, obrigou-me a ser urn 
pouco mais Ion go do que espcrava e dese
java. V. desculpara 0 que e, com toda a 
considerac;ao Me V. etc. 

Dr. A. 1. de Vasconcelos Carvalho 

A esta carta do nosso Presidente, 0 Sr. 
Rodrigo da Silva respondeu pela forma se
guinte: 

Do nosso amigo sr. Rodrigo F. da Silva, 
recebemos a seguinte carta: 

Sr. Director do jornal «Noticias de Fa
malicao» : 

Depois de ler 0 esc1arecimento que 0 

Ex.mo Sr. Presidente do Clube Filatelico de 
Portu.gal teve a amabilidade de lhe enviar, 
concordo plenamente com as razoes expos
tas por tao distinto Filatelista, que inteli
gentemente desenvolveu 0 tema das expos i
!;Oes realizadas, distinguindo-as nos seus di
ferentes aspectos. 

No entanto, salvo 0 devido respeito por 
Hio elevada autoridade em materia filate
lica, parece-me que seria mais elucidativo 
chamar-se a uma exposic;ao que abarca va
rios temas, multitematica. Assim, ja nao ha
veria confus6es que dessem motivo a repa
ros, como aconteceu connosco. 

Esc1arecido este assunto, resta-me feli
citar os organizadores e expositores da I 
Exposi!;ao Portuguesa de Filatelia Tematica, 
realizada em Lisboa, que se revestiu de 
grande brilho. 

Agradecendo a V., Sr. Director, as aten
c;oes dispensadas, com a maior estima c 
considera!;ao me subscrevo, de V., etc. 

Rodrigo F. da Silva 

• 

CRONICA DO 

VI 

BARCELONA 1960 
A filatelia brasileira esta-se mobilizando 

para comparecer em massa na exposi!;ao 
filatelica internacional que se reaiizara em 
Barcelona, de. 26 de Macr-c;o a 5 de Abril 
de 1960. 

A Comissao Organizadora desta exposi
c;ao tem demonstrado grande interesse na 
pa.rticipa!;ao ·da nossa filatelia, e tern tornado 
diversas providencias interessantes que aju
dam eauxiliam a remessa de colec!;Oes do 
Brasil. Elas serao entregues a Embaixada 
da Espanha no Rio de Janeiro. Esta se en
carrega de transporta-Ias pbr via diploma
tica para a exposic;ao, e depois fara a devo
luc;ao pela mesma via, entrcgando-as aos 
seus donos. Como se ve, nada mais facil 
e simples. 

Esta oferta da Comissao o rganizadora , 
naturalmente animou e entusiasmou os 
que pretendiam expor as suas colecc;oes, e 
assim se conseguiu reunir um numeroso 
grupo de. filatelistas para mandar as suas 
colecc;oes para Barcelona. 

Quase todos que expuseram em Lisboa 
em 1953 e em Nova Iorque em 1956, aderi
ram, e diversos novos, com 6ptimos conjun
tos, resolveram tambem inscrever-se. 

Pela primeira vez vamos concorrer com 
colecc;oes tematicas. Sera a nossa estreia 
neste sector. Teremos 0 nosso mui conhe
cido Silva Cravo, 0 jornaiista desportivo 
Wilton Liguori e 0 Engenheiro Garcez. Vao 
ver 0 que eles conseguiram e organizaram 

Por 

HUGO FRACCAROLI 

neste sector. Dutro despontista, 0 Eng. Ra
paport, vai apresentar «raridades desporti
vas», outra agradavel surpresa para os es
peciaiizados deste sector, e, finaimente, 0 

Coronel Euc1ideii Pontes resolveu expor a 
sua magnifica colecc;ao especializada «Pan
-americana». 
• £ de lamentar que um dos nossos cam

peoes, que centamente disputaria um dos 
mais altos premios, enfermou gravemente. 
Era uma das nossas grandes esperanc;as. 
Tinha resolvido apresentar 0 que tern de 
mais interessante dos seus 66 volumes. Feliz
mente, as ultimas noticias recehidas foram 
boas, as suas melhoras estao-se acentuando, 
e resta ainda uma esperanc;a de que na 
Ultima hora se podera contar com esta ma
gnifica colecc;ao geral de selos do Brasil. 

Acredito e espero que a participac;ao da 
filatelia lusa sera tao ou mesmo mais im
portante do que aquela que compareceu na 
exposic;iio SICILIA 59, onde tao brilhante 
ffigura fez. Havendo algumas dificuldades 
de participac;ao na exposic;ao de Londres, 
em vista da pequena quantidade de quadros 
i::lisponiveis, pense que Barcelona sera 0 

ponto visado pela filatelia portuguesa. 
Em Barcelona, aiem de maiores facili

dades da remessa e transporte de colecc;6es, 
temos a quantidade de quadros desejados. 
A exposic;ao e oficial, e tern 0 patlrocinio da 
Federa<;ao Internacional de Filatelia, assim 
tern todos os requisitos para atrair 0 expo
sitor. 

Sera, assim, uma magnifica opol1tunidade 
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«CARTES PIDLATltLIQUES» 

O.T.A.N.-N.A.T.O. -1949-1959 

Exclusivite O'TAN-NATO 
Dil a une deference speciale envers nos philatelistes, et en hommage all 

TIMBRE PORTUGAIS. 

L'EMPIRE PHILATeUQUE DE PARIS 
11 qui 1'OTAN a accorde l'exolusivite des souvenirs philateliques lors de la 
recente emission fran.;ruse, est d'accord it consacrer a notre emission, la plus 
interessante de ces exc1usivites (carte en couleurs et relief representant 1'em
bleme de l'OTAN entoure des drapeaux des pays ses membres) sur laquelle 
nos timbres, portugais, seront apposes, portant Ie cachet respectif du 
«I.er jour". 

11 s'agit seulementde 2.000 exemplaires, mais, philateliquement, Us seront 
tres apprecies par leur nouveaute, rarete et projection. 

LE PREPOSE DE CES SERVICES AU PORTUGAL: 

HEITOR C. FERREIRA 
170, Rua S. Jose, 5.", Dt.o - Lisboa. - PORTUGAL 

n6tutas numlsmatlcas 

Exposi~ao Numismatica Henriquina 
No numero 81 do nos so Boletim, refe

rente a Mar!;O de 1958, lan!;avamos a ideia 
de uma exposi!;ao numismatica a promover 
pel a r~spectiva sec!;ao do Clube Filatelico 
de Portugal, para assim ser feita justa e 
simpatica homenagem ao grande mestre Dr. 
Leite de Vasconcelos, por aqueles princi
pi antes no coleccionamento de moedas que 
constituiam aquela tertwia, e se reuniam, 
as quintas-feiras, para troca de impressoes 
c, muitas vezes, de moedas. 

A ideia caiu em born terreno, germinou, 
escolheu-se a comissao organizadora, ela· 
borou-se 0 regulamento, ftzeram-se convites 
varios, publicou-se urn catalogo, aparece
ram premios, arranjaram-se as vitrines-mos
truarios, cunharam-se medalhas para pre
mios e a comemorativa da homenagem ao 
mestre insigne, bouve muito trabalho, muito 
entusiasmo, muita vontade de vencer, e, sete 
meses passados, a exposi!;ao era uma reali
dade. 

Ia se fez a reportagem deste aconteci
mento, que todavia e born sempre recordar, 
e por nos tennos side um dos relatores, nao 
demoramos mais este descritivo; no entan
to, convidamos os leitores destas notulas a 
folhearem 0 Boletim n." 81. 

A ideia dos organizadores foi alcan~da, 
homer.agem ao mestre e movimenta!;ao de 
numofilacios dos principiantes, nesta cir
cunsti'mcia amparados por coleccionadores 
consagrados. 

E para que nao houvesse receios ou dift
culdades para aqueles que tentavam os pri
meiros passos neste sector do saber buma-

, no, restringiu-se a certa epoca os exempla· 
res destinados it exposi!;ao. E tudo se curn
priu, efectivando-se 1.:ma vontade: vontade 
de homenagear e de aprender. 

Tudo 0 que acima ficou dito e simples 
introito para 0 que passamos a expor. 

No corrente anp festeja-se 0 5." centena
rio da morte do Infante D. Henrique, figura 
irtcomensuravel de portugues medievo, alma 
mater da grande epopeia maritima que Por
tugal doou ao Mundo, e tao materialmente 
aproveitada mais tarde, por ot.:-tras gentes. 

----- Pelo ---------,

DR. ARNALDO BRAZAO 

A consagra!;ao henriquina ficara nos anais 
da Historia a iluminar novo capitulo, recor
dando urn passado, marcando 0 presente, 
iluminando 0 futuro. 

Em Portugal, metropolitano e ultrama
rino, no Brasil, e em divers os outros paises, 
as comemora!;Oes serno condignas da ftgura 
do Infante e da sua ac!;ao. Vao ter projec
.;ao universal. 

o plano festivo esta delineado, oficial
mente aprovado, e ja em execu!;ao. 

Vao reviver-se t.:-ma vida, urna obra, urna 
ideia, uma ac!;ao, urna -epopeia. 

E 0 saber de urn homem, e a gloria dun{a 
gera!;ao, e 0 triunfo durn povo, erguidos 
no grande altar do Mundo para' que outros 
povos, outras gera!;Oes e outros homens, de 
joelhos, contemplem e rezem, estudem e 
aprendam, respeitem e p·rossigam. 

Lidas com a maxima aten~iio as palavras 
dirigidas a imprensa pelo ilustre Presidente 
das comemora!;Ocs, Sr. Prof. Dou.tor Caeiro 
da Mata, constata-se haver para os portu
gueses, no ana de 1960, urn imperativo,- im
perativo de honra, urn imperativo patrioti
co! Todos os portugueses, os milhoes de 
portugueses espalhados pelas sete partidas 
do Mundo, tern de colaborar, de estar pre
sentes em todos os actas festivos e come
morativos da consagra!;ao de urn homem 
e de exalta!;ao de urn povo. 

Nesta ordem de ideias, a Sec!;ao de Nu
mismatica do Clube Filatelico de Portugal 
deveria responder a chamada, e, de sua ini
ciativa, promover nova exposi.;ao numisma
tica, entre os seus associados, para movi
men tar as colec.;oes, mostrar os progressos 
havidos, interessar 0 publico pelo coleccio
namento, exaltar uma excelsa figura de por
tugues, acompanhar 0 movimento nacional 
em redor do grande Infante. 

Nilo se fara, neste momento, 0 esbo.;o 
do que se deveria realizar, mas para nao 



repetir 0 feito na exposir;iio numismatica de 
1958, no campo da Numismatica e sem Ii
mitar epocas ou paises, restringir-se-ia a 
exposir;iio a moedas rnetalicas de prata, com 
vista a dar maiores facilidades aos p ·rinci
piantes, que e born acaPinhar, e para maior 
brilhantismo do conjunto. 

A Medalhistica e a Tesserologia deveri m 
ser dadas certas directrizes, para o·seu con
jUnto nao desrnerecer do da Numisrnatica. 

Ponderadas estas razoes pel os competen
tes daquela tertUlia, parece-me haver tempo 
para concretizar esta realizar;ao, desde que 
haja vontade e confianr;a. 

Ja foi dada a primeira prova, tiramos 
dela boa lic;ao, tudo ira de vencida, e urna 
exposir;iio nurnismatica henri quina sera a 
mais fulgurante das aotividades da Secr;ao 
de Numismatica do Clube Filatelico de Por
tugal, se para isto houver vontade, mas 
Tontade de veneer. 

• 

Uullo Portuguesa 
de Filatelia Cristl 
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I clenlifcat;ao do ca",int'o 

"C ong"'esso a 

Por 

·1 J. R. DIAS FERREIRA 

«Chapa 3», pseud6nimo dum ilustre cola
borador do «Mercado Filatelico. , publicou 
no nUrnero lOS, de Marr;o de 1958, urn artigo 
que tinha por titulo «As obliterar;5es.. . A 
filatelia .. . e ... eu", e no qt.:·al interrogava os 
marcofilistas sobre 0 que era 0 carimbo 
«CONGRESSO., 14.JUN. 51/LISBOA. 

Ao seu artigo, cheio de concIusoes e de 
elementos uteis, creio que ninguem respon
deu ou esteve para se incomodar. 0 que 
alias e nomnal em marcofilia, salvo nos 
casas especiais dos Srs. Drs. Ant6nio Fra
goso e Vasconcelos Carvalho, sernpre dis
postos a ensinar e a escIarecer. 

Antes de mais nada, devernos dizer que 0 

carimbo . CONGRESSO. tanto tern servido 
para congresS9S como para reunioes, e e 
usado nos postos de correios criados de ur
gencia, e a falta de outro. 0 seu uso tern 
sido tiiogrande e variado, que ja chegou 
a estau quase inutilizado, num dos ultirnos 
congressos. 

Tendo side usado tanta vez, hoje e quase 
impossivel detemninar as vezes sem conto 
que tern sido aplicado, e onde .. . 

:£ claro que , no Museu dos C.T.T. (Sector 
Postal) nao pode estar guardado urn carim
bo que ainda se usa, e estranhamos que 
os C.T.T ., sernpre amaveis e soiicitos, nao 
tivessern oado uma resposta 11 consulta de 
«Chapa 3», quando afinal ·sao esses mesmos 
C.T.T. (S.I.R.) que, ern carta de 4 de Feve
reiro, mas esclarecem «que a marca do dia 
corn a legenda «CONGRESSO. foi utilizada 
no dia 14 de Junho de 1951, no Congresso 
da Camara de Comercic;> Intemacional» . . 

Corn esta resposta ficamos todos esclare
cidos, e «Chapa 3» corn possibilidades de 
apresentar novos trabaIhos corn as quais, 
agitando 0 nosso pequeno meio, presta 6pti
rna servi~o a nossa marcofilia. 
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o Sr. Capitiio Lemos da Silveira recebendo 
a sua medalha 

o presidente do nosso Clube no uso da palavra 

o Sr. Eduardo Cohen recebendo a sua 
medalha 

A entrega da medalha aD Sr. AntOnio Joaquim 
Correa Junior 

A entrega da medalha ao Sr. Capitiio Sidonio Pais 

A entrega da medalha ao Sr. Dr. Mar9ai 
Correia Nunes 
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A entrega da medalha ao Sr. Dr. Antonio 
de Almeida Figueiredo 

A entrega da medalha ao Sr. Miguel 
Pimentel Saraiva 

«1." Exposi~iio FilaUlica de Principian
tes»: Medalhas de prata aos srs. Dr. Monte
n egro Carneiro e Carlos Mendes Seixas. 

«1 ." Exposi~iio Portuguesa de Filatelia Te
mdtica»: Medalha de veImeil com felicita
~Oes (1." premio). ao sr. Capitao F. Lemos 
da Silveira, e medalhas de vermeil aos srs. 
Eng. Ant6nio dos Santos Furtado e Arribal 
da Assun~ao Machado. 

«I ." Exposi~iio Filatelica de Correio Ae
reo» : Medalha de veImeil com felicita~5es 
(I." premia) ao sr. Dr. Mar~ Correia Nu
nes, e medalhas de vermeil aos srs. Jose Hi
p6lito, Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho e 
CapiUio Sid6nio Bessa Paes. 

As restantes medalhas e outros premios, 
em referencia as tres belas' exposi~5es, to
ram as i.ndicadas no nUmero anterior deste 
Boletim. 

Receberam tambem medalhas de veI1IDeil 
os membros dos Juris das duas Ultimas ex
posic;:5es, srs. Dr. A. J. de Vasconcelos Car
valho, Ant6nio Carvalho Mal'ques e Dr. An
t6nio de Almeida Figueiredo, e Eduardo 
Cohen, Hennque Mantero e Dr. Jorge de 
Melo Vieira, e de prata os do Juri da primei
ra, srs . Dr. A. J . de Vasconcelos Carvalho, 
Dr. Ant6nio de Almeida Figueiredo e Dr. 
Jorge Melo Vieira. 

No final, 0 sr. Dr. Vasconcelos Carvalho, 
fez a oferta de iguais medalhas de veImeil 
aos srs. Eng. Couto dos Santos, Uniao de 
Gremios de Lojistas de Lisboa, Aero Clube 
de Portugal e Virgilio Fonseca, tendo side 
tambem entregues tres, urna de cada urna 
das referidas exposi~Oes, pan-a a colecc;:ao do 
Clube Filatelico de Portugal, que tao ex
traoI'dinanamente, com tanto entusiasmo, 
tanta inteligencia e tanta permanencia, esta 
contribuindo para 0 desenvolvimento e para 
o prestigio da Filatelia no nosso Pais. 

PROPONHA NOVOS s6cIOS PARA 0 SEU 

(I u be Filatelico de Portugal 

ANONCIOS 

SELDS 
e Ultramar. ColeccOes, dernos. Bons descon-
Pago bem. Portugal I Vendo antigos e mo-

pacotes, stocks e ao tos. Llsta pre COS 
qullo. G RAT I 8 

Ferreira da Silva - Praga do Municipio, 
32-5." (Elevador) LISBOA 
Telefones 366496 e 845759 

L . M . DE NORONHA, Ucassaim, Bar
dez, Goa, India Portuguesa. S6clo APS, 
CFP, CIF, NPS. Fornece selos portugue
sea, especiaJrnente India; Envelopes de 
1." Dia; M!x1mos e Intelros. PreliArlo a 
pedido. 

Vendo selos de Portugal e Ultramar, 
com desconto de 50%+20%, e estrangel
ros a $03 cada franco. Jose Pinto Duarte 
- Rua de Mogambique, 56-3."-Esq.- L1s
boa - Telelfone 842083. 

Grandes e pequenas quantidades de 
selos de Portugal ou Ultramar Portu
gu~s. troco por selos para a sua colec
~ao, medlante- mancol1sta. 

SANCHO OSORio 
Rua da Madalena, 80-3." - LlSBOA 

COLECCIONADORES TEMATICOS 

Caminhos de Ferro 
S6cio n." 2486. 

Centendrio do Selo Postal 
S6cio n." 1942. 

Dia do Selo 
S6cio n.· 1942. 

Fauna 
S6cio n.· 2902 da 3. 

Mapas 
S6cios n." 2902 da 3; 3253. 

Sputniks 
S6cio n." 3253. 

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

ECONOMICOS 
Walter Bercht - Caixa Postal 72 - Porto 

Alegre - Rio Grande do Sui - Brasil. De
sejo receber selos usados de todo 0 mundo, 
comemorativos. Alem disso, tematicos de 
animais, flores e crian~as, novos. Dou Bra
sil, Argentina, revistas, moedas ou selos em 
gera!. Corr. port., ing!., esp . e alemao. 

Troco selos da Po16nia, comemorativos, 
novidades, tematicos, em especial desporti
vos, fauna e flora, e aviao, por selos de Por
tugal e provincias ultramarinas portuguesas. 
Ofere~o todos os paises novas e usados, 
emiss5es recentes e antigas. Maximos e So
brescritos de I." dia. Tambem troco base 
Yvert, Michel e Scott. Correspondencia em 
ingles, alemao, frances e latim . Garanto 
pronta resposta. Por favor, franquear 0 so
brescrito com muitos selo$ comemorativos 
diferentes, e enviar por via aerea, Dr. M. A. 
Lipinski. Jelenia Gora - Skr. 14 - Kowary 
- Pol6nia - S6cio CFP n ." 2843. 

Interessado em toroca de selos novos e 
usados, sobre Desportos e Fauna de Hun
gria, Italia e S. Marino. Correspondencia em 
Frances, Ingles e Portugues - Antonio Ser
ras de Oliveira - Rt:oa do Prior Coutinho, 
254." - Lisboa 2. -

Compro selos usados, pagando os me
lhores prec;:os. Silva Raposo - R. Almada, 
366, 3." - Telef. 34428 - Porto. 

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

AND~ KOZMA 
Budapest XIV. - Bauki Donath -- ucca 24 

HUNGARY 

Desejo trocar com todo 0 mundo. Mo
tivos: desportos, flores, aviac;:ao, crianc;:as, 
Cruz Vernnelha, U.P.U. "e F.D.C. Dou seIos 
hungaros, quase todos, novos ou usados. 
NEMESKeRI SANDOR - Szovetseg u 36-
Budapest VII - Hungria. 

Senden Sie mir 300/500 gut somert Brief
marken von Ihrem Lande ohne Deutschland, 
ich sende Ihnen gleiche Anzah! von Oster
reich. Franz Maringer, Schiirding/Inn, Obe
rosterreic, Austria. 
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Deseo canje de sellos con Portugal. Doy 
Espana y Colonias. Espero envios. Seriedad 
absoluta. Pizarro - Apartado, 22 - Bejar
(Salamanca) - Espanha. 

Send me 300 to 500 well assorted stamps 
of your country (not of Germany) and I 
will send you same number of Austria. 
Franz Maringer, Scharding/Inn, Oberoster
reich, Austria. 

Ctr 300/500 Franc Col. bon melange, don
ne id. Austria. Franz Maringer, Scharding/ 
/Inn, Oberosterreich, Austria. 

Contro 300/500 francobolli bene assorti 
del vostra Paese imro altrettanti francobolli 
austraci. Franz Maringer, Schiirding/Inn, 
Oberosterreich, Austria. 

UMA COLECCAO COMi'LETA das Na
~6es Unidas, num total de 78 selos e urn 
raro bloco, somente por esc. 1350$00, ou 
seja a cerca de 3$00 cada novo franco! En
via-se 11 cobranc;a sem mais despesas. Esta 
e outras ofertas sensacionais, constam. do 
meu cata!ogo-prer;:ario para 1960, ja em dis
tribuic;ao ,gratuita. Solidte, quanto antes, 
para S~RGIO W. DE SOUSA SIMOES -
CALDAS DA RAINHA. 

Envie 100-200 selos de seu pais, e rece
bera 130-240 bons selos da Alemanha. ER
NST MATEJOEK - Kr. Gelnhausen-Hessen 
- Meeholz - Alemanha. 

ANTONIO GOMES PAULO-Avo Dias da 
Silva, 125 - Coimbra - Compra, troca e 
vende selos novos e usados de Portugal, Ul
tramar e Estrangeiro. 

COMPLETE A SUA COLECCAO DE IS
RAEL. Tenho em distribuic;ao 0 meu prer;:a
rio 1960, que inc1u.i , entre muitas outras coi
sas, ISRAEL completo, a prec;os verdadeira
mente sensacionais. Eis alguns exemplos : 
1/6-154$00; 16-25$00; 34-75$00; 36-15$00; 
37/42B-15$OO; 53-182$00; 67-8$50; 76/77-
12$50; 124/27-24$00; 133-14$50; Servir;:o 1/4 
-17$50; Taxa 6/11-60$00; entre estas des· 
portivos, flores e outros tematicos. Algumas 
series sao apresentadas a menos de 3$00 
cada franco Yvert 196O! S~RGIO W. DE 
SOUSA SIMOES - CALDAS DA RAINHA. 

Je change naveautes motives en quantite, 
fleurs, animaux, sport, avec tout Ie monde. 
M. Soto - Av. General Sanjurj0, 190-3.° La 
Coruna - Espanha. 

Envie 150 selos grande formato (maximo 
5 de carla) do seu pais ou vizinho, e enVliarei 
em troca 150 grande formato da BeJgica e 
Europa. Leon Moyar - Rue de la Calandre, 
11 - Gand - Belgica. 

UMA VERDADEIRA JOIA FILATELICA: 
GHANA. Colecr;:ao completa dos 80 selos e 
urn bloco, apenas esc. 1200$00. Envia-se 11 
cobranc;a para Portugal e Ultramar. Esta 
oferta, bern como centenas de muitas outras, 
pode ser vista no meu cata!ogo-prer;:ario 
para 1960, de distribuir;:ao gratuita, por quem 
o solicitar para SERGIO W. DE SOUSA SI
MOES - CALDAS DA RAINHA. 

I want the exchange of stamps with 
collectors of Portugal, Angola, Timor, Port. 
Guinee, Mozambique, Macao, St. Tome, Port. 
India. Professor Dr. Bela Genda, EthnolOgI
cal Institute of the' University, Debrecen, 10, 
Hungary. 

ESCRITORIO FILAT~LICO 
de loiio M. da Cunha 

Material Filatelico - Selos para Colecc;oes 
C. P. 510-BElRA - Af. Oriental Portuguesa. 

S~RGIO W. DE SOUSA SIMOES - CAL
DAS DA RAINHA, inform a que acaba de 
editar 0 seu catalogo-prec;ario para 1960, 
apresentando,' entre outros, Ghana, Republi
ca Arabe Unida, Laos, Israel, Nac;6es Uni
das, Guine Independente, tudo completo, 
muitas series tematicas, hem como todo 0 
material ,filatelico. A simples pedido, este 
interessante cata!ogo-prec;ario sera enviado 
gratt:itamente e com todo.o prazer. 

Luis Alberto Contreras - Villegas 545-
Santa Rosa - La Pampa - Argentina. De
sea mantener correspondencia con Portugal 
y Ultramar. 

Deseo series completas nuevas de Por
tugal, ItaIia, Francia, Holanda, Alemania, 
Austria, Checoslovaquia, Pol6nia, Hungria, 
Suiza, Finlandia, Belgica. Doy series comple
tas de Espana, Ifni, Sahara, Guinea y Eu
ropa, base Yvert 1960, por mancolista .• NI
COLAS MIRANDA - Amparo, 88 - Madrid 
12 - Espana. 

COLECCAO DE ISABEL II - ColecC;ao 
completa, num total de 106 selos, da Ingla
terra, Col6nias e Dominios Ingleses, esc. 
750$00. Urn conjunto de beleza excepcional. 
SeRGIO W. DE SOUSA SIMOES-CALDAS 
DA RAINHA. 

r 

fJ"oleose das E1("OS~" F~as 
de q ll1ncipUudes, ck Lenttilicas e ck 

C O'l/l eio flbteo 

Teve larga concorremcia e excepcional 
brilhantismo, a sessao solene efectuada nas 
beIas salas da Uniao de Gremios de Lojis
tas de Lisboa, paradistribuir;:ao dos premios 
da 1.' Exposic;ao Filatelica de Principiantes, 
da Exposic;ao Portuguesa de Filatelia Temit
tica e da 1." Exposic;ao Filatelica de Correio 
Aereo. 

Presidiu 0 Sr. Godofiredo Ferreira, fWl
cionano superior dos C.T.T. e membro da 
Comissao Filatelica Nacional, em represen
tac;ao do Sr. Eng. Couto dos Santos, ilustre 
Correio-Mor e presidente daque1a Comissao, 
que ·sentava, a direHa, os Srs. Ant6nio Joa
quim Correa JUnior, presidente da Federa
r;:ao Portuguesa de Filatelia, e Eduaroo 
Cohen, eminente fiilatelista, e, 11 sua esquer
da, os Srs. Dr. A. J. de Vasconcelos Carva
lho, presidente do Clube Filatelico de Por
tugal e membro da Comissao Filatelica Na
cional, e Virgilio Fonseca, presidente da 
Uniao de Gremios de Lojistas de Lisboa. 

Usaram da palawa os srs. Godofredo 
Ferreira, Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho 
e Virgilio Fonseca, que elogiaram as tres 
wtimas exposic;5es filat6Iicas, realizadas , 
com grande brilhantismo, pelo Clube Fila
telico de Portu.gal, tendo 0 nosso presidente 
acentuado tambem as colaborar;:5es que, 
mesmo no aspecto econ6mico, .!he foram 
dadas pela Uniao de Gr6mios de Lojistas de 
Lisboa e ;pelo Aero Olube de Portugal, e 0 

valioso subsfdio que the foi entregue pelo 
eminente filatelista e grande benemerito sr. 
Eduardo Cohen, iIustre Administrador da 
Sacor. 

A meio da cerim6nia, procedeu-se a en
trega dos premios, cerca de duzentos, entre 
03 quais mais de setenta meda1has de ver
meil, prata e cobre. 

As principais medalhas entregues foram 
as seguintes : 

Um trecho da assistencia, quando discursava 
o Sr. Virgilio Fonseca 

Dutro trecho da assistencia 



Os selos, a Alfandega 

e 0 Secretariado Nacional de Informa~ao 
A prop6sito do eco que, sobre «Os se10s e 

a Alffuldega.», publicamos no wtirno numero 
deste Boletim, recebernos do sr. Dr. Cesar 
Moreira Baptista, ilustre Secretano Nacio
nal de Infol'IIla~ao, 0 seguinte e muito pe
nhorante offcio: 

«Ex.mo Senhor 
Director do Boletim do 
Clube Filatelico de Portugal 
Apartado 2869 

LISBOA 
Tendo 0 boletim do Clube Filat/Uico de 

Portugal publicado a local «Os Selos e a AI
fiindega ... », na qual este Secretariado era vi
sado, lamentamos que niio nos tivesse sido 
dado conhecimento da participa~iio portu
guesa a Exposi~iio da Sicilia, e dos exitos 
obtidos, para, e com muito gosto, termos 

promovido a sua divulga~iio na bnprensa. 
Teriamos ainda, desde que fossemos co

nhecedores das dificuldades com a Alfiinde
ga, recomendado a estes Servi~os, sempre 
tiio amavelmente dispostos a concederem as 
facilidades justas que lhes pedimos, para 
considerarem a entrada das c;olec~iies filate
licas a luz do seu habitual criterio de justi~a 
e de facilidades. 

A BEM DA NA9AO 
Secretariado Nacional da Informa~iio, 17 

de Fevereiro de 1960. 
o SECRET ARIO-N ACION AL, 

(C. H. Moreira Baptista)>> 

Ao Sr. Dr. cesar Moreira Baptista, ilustre 
Secretario Nacional de Infol'IIla~ao, reitera
mos aqui os nossos melhores agradecimen
tos. 

Gra.ndes Figuras da Filatelia Mundial 
DR. A. J. DE VASCONCELOS CARVALHO 

Com estes tituIos, e acompanhaqo de 
uma grande gravura, publicou 0 n.· 13 do 
Boletim do I Congresso Internacional de Fi
latelia, Barc;dona-196O, ° seguinte artigo, que 
gostosamente arquivamos: 

«E advogado com esorit6rio em Lisboa, e 
dos mais distintos, tendo exercido du.rante 
seis anos 0 alto cargo de membro do Con
selho Distrital de Lisboa da Ol'dem dos Ad
vogados. 

Presidente do Clube FiJatelico de PoI'tu
gal, de Lisboa, a maior e mais poderosa or
ganiza~ao filatelica pontuguesa, ele e tam
bern s6oio honorario do Clube Lntemacional 
de Filatelia, do Porto, e do Clube Filat61ico 
de Mo~arnbique, de I,ouren~o Marques. 

No Clube FHat6lico de Portugal, cuja 

presidencia exerce ha oito anos, 0 Dr. Vas
concelos Carvalho tem realizado uma obra 
verdadeiramente grandjosa, qu.er fazendo 
que a massa associativa doseu Clube ultra
passe 0 nlimero de 3.500 s6cios, quer dirigin
do a sua bela revista anerusal e tonnandO:a 
uma das maiores e me1hores de todo 0 mun
do, quer ainda organizando ou dando 0 seu 
patrocinio a dezenas de exposi~5es filateli
cas regionais, quer, finalmente, dirigindo 
uma sec~ao flatel\ca no grande jornal «Dia
rio de Lisboa», e contribuindo para a cria
~ao de dezenas de outras sec~5es filateIicas, 
na Imprensa e na Radio. 

Foi medaJhado corn bronze, bronze pra
teado e prata, nas Exposi~5es Filatelicas In
ternaoionais de Lisboa-53, Norwex, Finlan
dia, I5rael e Interposta-58». 

FILATELISTAS. Deseo Portugal y Ultra
mar. Tarnbien flores, peces, mariposas, de
portes, aves, insectos y faunas. Doy Espana, 
Francia y suas Colonias. C. Escudero. Sier
pes, 15 _ . Sevilla - Espanha. 

ANTONIO GOMES PAULO - Av. Dias 
da Silva, 125 - Coimbra - Compra e troca. 
VENDE COM GRANDES DESCONTOS, se
los novos e usados de Portugal, Ultramar e 
Estrangeiros. 

Deseo canje de sellos con PoI'tugal. Doy 
Espana y Colonias . Espero envios. Seriedad 
ubsolu.ta. PizalITo - Apartado, 22 - Bejar 
-l Salamanca) - Espanha. 

SBLLOS TEMATICOS, animales, flores, 
deportes, motivos religiosos, etc., nuevos y 
usados, de todo el mundo, me interesan; en 
canje doy 10% mas en sellos aereos y con
memorativos de America Latina, base Yvert 
1960, envios certiffcados a Eduardo Urbano 
Robles, Apartado N.· 4741, Lima - PERU. 

Operaria corn 20 anos, deseja estabelecer 
correspondencia com todo 0 mundo, para 
troca de postais, selos de correia (especial
mente novos, desportivos, animais, peixes e 
aves, etc.) discos, etc. Correspondencia ern 
Espanhol, esperanto, russo, alemao ou in
gles L. MATULOVA - Srazna 8-JIHLAVA 
- Checoslovaquia. Resposta rapida. 

ESCRIToRIO FILATELICO 

Fundado ern 1920 

F ~ CASTEL·BRANCO 
& FILHO, L. DA 

Rll.ridades de Portugal e Ultrarnar 
- Selos Estrangeiros - Novidades, 
tematicos. Remessas a ·escolha e 

por mancolista 

Avenida Rocha Paris, 54-I." 

A;Jartado n." 44 

VIANA DO CASTELO 

Portugal 

Telefone n." 2202(}-

End. Telegrafico: REPERFlLA 

SOLICITAM 

TROCAS 

Escrevem-nos vanos coleccionadores que 
pretendem relacionar-se corn coleccionado
res portugueses, entre eles: 

MICHAL PACHA - Skalka 2-Jabloncc 
nl Nisou - Checoslovaquia. 

DARIO DE MELLO - Caixa Postal, 23-
Piurnhy - Oeste de Minas Gerais - Brasil. 

VLADIMoR RAMPUL~ - Stal. sady 61/63 
- Brno - Ohecoslovaquia. 

SPIROS C. SPICAS - P.O. Box, 267 .
Khartoum - Sudao. 

NEMESKERY ALEXANDER - Szovetseg 
u N. 36-Budapeste VII-Hungria. 

TOMASZ PRZYZYLOWICZ - ul. Krasi
ckiego 6 m 2 - Sopot - Pol6nia. 

JERoNIMO GUILABERT - Lista de Cor
reos - Talavera de La Reina - Espanha. 

JAROSLAV CALBK - n~ Met. 4 - Teplice 
- Checoslovaquia. 

DELNEUVILLE - 62, Rue Cesar Franck 
- Liege - Belgica. 

CARLO BIZZOCCHI - Serravalle - S. 
Marino. 

TOMAS DE OSMA GARCIA - Valderri
bas, 8 - Madrid - Espanha. 

CONSTANTIN ST. TSIRIMONIS - P. O. 
Box, 1194 - 7, Sinan Pasha - Alexandria
Egipto. 

POMPEYO SERRET - Mallorca 468 
Barcelona - Espanha. 

A. Y. BHARUCHA - Botawala Pole 
Rander - Dist: Su.rat - India. 

K. Z. NIZAMI - Chiniot Bazar - Lyall
pur - Paquistao. 

DR. JAN JIRASEK - Hradesinska 47-
Praga 12 - Checoslovaquia. 

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

Thiss addresses are given withouth enga
gement nor responsability our part. 

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

ANG OLA 

REPUIIUCA PORTUGUESA 

ANGOLA • 

CENTRO fiLA JeLleO DE ANGOLA 
Caixa Postal 2688 - LUANDA 

r I l~ __ A_N __ O __ X_I_V __________ N_~_'_l_ro_/_l~ __________ J_A_N_E_IR_O_/_F_E_V_E_R_E_IR_O __ D_E __ 1_96_0 __ , 

Apesar de inumeras difiiculd·ades 
vindas do passado ja a;fastado, a Di
r€:cc;ao do Clube Filatelico. de Por
tugal nao se tern poupado a es~or
~03' no sentido de ()Tganizar conve
nienternente a escriturac;ao do Clu
be, e pode desde j a a:ssegu.rar a sua 
massa associatilVa qu.e tal problema 
se encontra quase oompletamente 
resolvido. 

EsperMnos, portantO', que na 
proxima Assembleia Geral, que se 
reallzara 0 rnais cedo possivel, pos
sarn03 rnostrar 0 tJraballho realiZ'ado. 

Mas esperamos tambern, e assirn 
o pedimos, que todos estej am pre
seIlItes, ou que, na impossibi.Jidade de 
cornparecerern, se fac;am represen
tar .. 0 pes ado s'acrificio de alguns, 
na luta em prol da Filatelia e do 

prestigio do Clube, mereee, julga
rno-lo, 0 pequeno sacrificio da com
parencia dos restantes. 

o labor desta direcc;ao esta pa
. tente em numel'losas realiz'ac;5es. 

Fiea po~r rea.J.izar a «I Expl()si
~w FHatelica Para Jovens», que 
rnotivos ponderosos obrigaram a 
adiall", embora constitua urn dos me
lhores desejos desta Direcc;ao, carta, 
ClDmO' esta, de que sera mais 'lima jor
nad'a de decisiv·a propaganda do co
leccionamento de s'el08, e que rnar
cara frisantemEmte 0 lema que tern 
norteado a actual Direcc;ao do Clube 
Filaoolico de Portugall: - P-ropa
ganda e prestigio da FilateHa, do 
Selo e do Clube. 

Pl()rtanto, aqui fica 0 nosso· ape-
10: Todos deverao estar presentes 
na proxima Assembleia GeraL 
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OISPENSAOA DE CENSURA 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
FILIADO NA FEOERA<;AO PORTUGUESA DE FILATELIA (F. P. F.) 

o CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 
SEOE: AV. ALMIRANTE REIS, 70-3."-Ot." - LlSBOA - Telef. 54936 
CORRESPONO~NCIA: APARTADO 2869 - LlSnOA - PORTUGAL 

EXPEDIENTE- Ter'ias e Serias-feires , des 21 as 24 horas, II Silbedos, das 16 as 20 horas 

CATEGORIA DE SdCIOS E RESPECTIVA COTIZA<;AO: 

Cont1nente (excepto Lisboa) Dhas e Provincdas Ultramarinas 

Efe~tivos .... ......... 60$00, por ano } ou equivalente em moeda local 
JUOlores . .. .. ..... .... . 30$00, por ano 

Brasil .......... ... . .. ...... .. .......... ... .. Cr. $30, por ano 
LISBOA - Efectivos .. ... .. .. 10$00, por mes; )uniores . ... .... . 2$50, por mes 

PAGAMENTO ADIANTAOO, POR CHEQUE, VALE, OINHEIRO OU SELOS NOVOS EM CURSO 
SAO SdCIOS JUNIORES OS MENORES DE 21 ANOS 

~QENTES DO CLUBE FILATELICO DE PORTUQAL 

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

MADEIRA - FunchaI - M. M. Lourenco 
de Gouveia - Rua das Dificuldades, 
28-30. 

S TOMf. - Henrique-Vidal de L. A. Corle 
Real. 

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

U. S. A. - Manuel L. Gouveia - 5436, 
14 th Avenue - San'amento 20-
California. 

FABRICA DE ARTEFACTOS DE BORRACHA 

[r.dere~o te legrOfico: LUSITANA Telefone n.· 10 - V ALE N <; ." 

-DE-

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

(PORTUGAL) 

Especializada em cal<;ado vulcanizado e todos os artigos de 
borracha em geral 

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

hlp6lltO 
, , 

-----
ARTIGOS DE ALTA QUALIDADE 

FOGOES -- LANTERNAS -- PULVERI
ZADORES -- CALDE!RAS DE DESTI
LA(JAO -- PRENSAS <d\lARMONIElh 
PRENSAS HIDRAULICAS, ETC .• ETC. 

ETC. 

CASA HIPOLITO, I DA 
J. 

TORRES VEDRAS TELEF- 3 E 53 PORTUQAL 

) 



PAGAMOSBONSPRE~OS 
POR 

S~RIES - ISOLADOS - MISTURAS - PACOTES - AO QUILO 
Como somos a maior casa filatilica da America, estamos cons

tantemente a c:omprar grandes quantidades de selos de todas as 
partes do mundo. Actualmente, estamos particularmente interessados 
em comprar: 

• SELOS EM sERIU I De valor baixo e mMlo. Completas ou 
Incompleta~. novas ou I1sadas. 

• SELOS ISOLADOS I Varledade!l baratas e atractlvas. 
• PACOTES I Feltos culdado~amente. com selos per!eltos. 

• GRANDES QUANTIDADES E RESTOS DE _STOCkS» de todos os g4!neros. 
• MISTURA (AO QUILOj sobre papel. 
• PARA 0 NOSSO HEGOCIO DE RETALHO. tamb 6 m desejamos comprar quantiJade 

mals pequenas de selo~ em s4!rles. de pre~o m4!dlo e mhl~ elevado. 

Queira mandar-nos a sua /isfa de o/erias, que merecera a nossa pron
fa e cuidadosa afen~ao. 

GRATIS, A PEDIDOI A nossil nOYIl Ilstll de comprilsi 
-Os melhores precos por selos doe Estados Unldos e Canada-

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

H. [. HARRIS & C.o 
BOSTON 17, Mass. U.S.A. Telegramss: HARRISCO BOSTON ~ ______________________________________________________ --J 

r-----------------------------------------------------.------------~. 

A SEVERA 
RUA DhS GAVEAS, 55-57 * LIS BOA 
TELEF. 34006 * BAIRRO ALTO - PORTUGAL 

R£STAURANTE TIPleO 

RESTAURANT TYPIQUE 

TYPICAL RESTAURANT 

Fados e Guitarradas 
ABERTO TODA A NOlTE 

OUVERT TOUTE LA NUIT 
OPEN ALL NIGHT 

.1 

J.UCld 30 O.L1l 

ANGOLA-BELA QUADRA COM FALTA DE DENTEADO 

r ANO XIV l 

R E v I 

N.oa 103/ 104 

s T 

"' 

Ver artigo no interior. 

JANEIRO/ FEVEREIRO DE 1960 1 
A M E N s A L 

I l TIRAGEM 3.500 EXEMPLARES ) 




