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BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
Redae~60 e Admlnlstra~60: Av. Almlrant. Rela, 70.5.0-0t.o - LISBOA-t -Telef. 54936 
Compo • Imp.: Centro Graffeo, Av. Berio de Troviaqueira. 327 - V. N. FAMALICAO 

DIRECTOR: 

DR. A. J. DE VASCONCELOS CARVALHO 

Administrador: 

Jose Rodrigo Dias Ferreira 

Edito1': 

Dr. Antouio Sih'a Gama 

Conselho DirecfifJo.' 

Jose Gonzalez Garcia 
Dr. A. H. de Oliveira Marques 
Cap. F. Lemos da Silveira 
Brigadeiro J. da Cunha Lamas 

RefJista mensal, enfJiada a todos DS socios do CluDe PilaUlico de Portugal 
Oiapensada de Cenaura 

CLUBE FILATELlCO DE PORTUGAL 
FILIADO NA FEDERA~AO P')RTUGUESA DE FILATELIA (F. P. F.) 

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCfONADORES 
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70-5.0-Dt.° - L1SBOA-l - Telef. 54936 

CORRESPOND~NCIA: APARTADO 2869 - L1SBOA-2 - PORTUGAL 

EXPEDIENTE _ Ter~as e sextas-feiras, das 21 as 24 horas, e sabados, das 16 As 20 horas 

CATEGORIA DE S6C10S E RESPECTlVA QUOTIZA~AO 
Contil/ente, (excepto Lisboa , Concellios limitro/es), IIhas e Provincias Ultramarinas .. 

Correspondentes 
Janiores. • • • 

100$00 por ano 
50$00 por ano 

ou equivalente em moeda local 

Brasil • 
Espanha. 

Cr. 6., por ano 
60 Pesetas, por ano 
U. S. $2,00., por ano Outros palses 

L1SBOA e Concelhos limitrofes - Efectivos • •• 15$00 por m~s; Juniores. •• 7$50, por m~s 
PAGAMENTO ADiANTADO, POR CHEQUE, VALE DE CORREIO, D1NHEIRO OU SELDS NOVOS 

EM CURSO. SAO S6CIOS JUNIORES OS MENORES DE 21 ANOS 

AGENTES DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

A~ORES - Dr. Victor Machado de Faria e 
Maia - Rua Castilho, 57 - Ponta Delgada. 

CABO VERDE - Joilo de Deus Lopes da 
Silva - Avenida Andrade Corvo, 42 -
Cidade da Praia. 

MACAU - Guilherme Lopes da Silva - Pa
lacio do Governo -Macau. 

MADEIRA - M. M. Louren~o de Gouveia -
Caixa Postal 456 - Funchal. 

S. TOME - Joilo Paulo Rego Teixeira
S. Tnme. 

COL6MBIA - Luis Alberto Evrad H.- Calle 
18, N° 7-37 - Apartado Mreo n.o 859, 
Santa Marta. 

U. S. A. - Manuel L. Gouveia - 4911, 15 th 
Avenue, GL. 5-2144, Sacramento, 20. Ca
lif6rnia. 

BOLETIM DO (LUBE FILATElI(O DE PORTUGAL 
I ANO XXIV OUTUBRO DE 1970 N.o 2311 

Sensa~io na 
(LONDRES, 18 a 26/9/1970) 

4'J Phllympia 

Atribuido 0 Grande Premio do (Iasse de Honra, pelo segundo vez a urn 
mesmo filatelista - e 0 umo mesmo coleq:co (com etiqueta port~guesa) 

_Nao estive ontem no Banquete do Palmares. 
Nao sendo concorrente, nao estando directa 
nem urgentemente Interessado nas classlfica-

Comunicat;ao matinal, como eu havia solici
tado. E como se impunha. porque esfava 
sobre brasas ... 

••• the remarkable cr~wned circle PAGO EM MACAO cover .•• 
(no Catol090 do PHllYMPIA -1970) 

t;oes, que iria eu Iii fazer - alt~m de deglu
fir um jantar. excelente mas contraposto ao 
meu recatado regime diefetico? 

Acabo, entao, de conhecer a grande noti
cia, por intermedio de telefonema amigo. 

~~ontece que um senhor Filatelista (com 
malusculas) acaba de alcant;ar novo (se
gunc;lo) Grande Premio da Classe de Honra. 
E, amda por cima. este em Londres - a ca
pital do Cliissico. --
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2 BOLETIM DO CLUBE FILAT1:LICO DE PORTUGAL -Com uma mesma colec~ao, 0 seu extraor-
dinario «Portugal e Ultramar», que 0 cotou, 
desde hoi muito - a larga distancia - como 
o mais galardoado dos filatelistas portugue
ses, em todos os tempos. 

Ja muita gente se deve ter apercebido 
que 0 autor da proeza - antes consideradd 
• rimpossivel», e que fica agora a constituir 
acontecimento impar no longo historial da 
Filatelia Mundial - foi Jose Gonzalez Garcia. 
E sempre, mas sempre, em representa~ao de 
Portugal. 

Como devem calcular, e ainda debaixo de 
natural alvoro~o que principio estas linhas. 

de Honra - e nas condi~oes Ideals (Ouro + 
+ Grande Premlo). 

1963 - Istanbul, conquista 0 Grande Pre
mio da Classe de Honra. Quantas colec~oos 
lograram, ate hoje, ambos os Grandes Pre
mios, Competi~ao e Honra? 

1966 - Rio de Janeiro, Grande Premlo da 
1." Exposi~ao Filatelica Luso-Brasileira . 

Finalmente, 0 ins6lito convite para expor 
nas manifesta~oes comemorativas do Cente
nario da Stanley Gibbons e da Royal Phila
telic Society, em Londres. Sera necessario 
decorrer um seculo para que 0 facto volte 
a acontecer as cores naclonais .•. 

'I ~ J I i 

t " 
Ex: Yaxd...Ley - Ferrarl - Hind. 

••. the '1873 Portuguese India lOr. 
TErE - BECHE pair ••• 

(no Cat610go do PHILYMPIA -1970) 

o impacto da boa nova foi tremendo. Pelo 
seu inedito, por 0 protagonista ser 0 Amigo 
e 0 companheiro admiravel de tantas andan
~as filatelicas, pelo Pais e pela estranja, por 
mostrar ao Mundo um Portugal que se quer 
hoje entre 0 pelotao frontal dos paises fila
telicamente fortes. 

Move-me um calor emocional que nao e 
o mais de recomendar para a formula~ao de 
um apontamento que se pretende sereno e, 
tanto quanto possivel, definitivo. 

Para acalmar, fa~o, mentalmente, uma re
trospec~ao, limitadissima, da carreira excep
cional do coleccionador-expositor: 

1959 - Hamburgo, «Portugal» - Ouro - e 
.India Portuguesa» - outro Ouro. Em I;la
lermo, com 0 conjunto, obtem 0 Grande 
Premio Internacional (Competi~ao). Por
tanto, numa so temporada, passa a Classe 

E fico-me por aqui, porque estes marcos 
falam por si 0 bastante. Recobrei toda a 
calma. 

Eram 24 as vedetas que viajaram de to
dos os quadrantes em direc~ao a Classe de 
Honra da PHILYMPIA - 70. lodes as preten
soes, evidentemente. Com a espantosa qua
lidade que ninguem Ihe regateia, Gonzalez 
Gartia lutou, superiorizou-se a qualquer, 
quebrou a tradi~ao e conseguiu 0 tao ambl
cionado Grande Premio, pela segunda veL 

o que e que eu vou dizer ao meu Amigo, 
dentro em pouco, quando 0 abra~ar? lenho 
ouvido tantas e tao expressivas palavras de 
exalta~ao a colec~ao que ele fol capaz de 
por de pe, nomeadamente aos maiores pe
ritos estrangeiros, que sei nao me ser pos
slvel encontrar term os originais para ultra
passar, ou mesmo igualar, quanto ja foi dito. 

BOLETIM DO CLUBE FILA TELl CO DE PORTUGAL 3 

Entao, com a simplicidade do que e auten
tico, com uma especie de pudor, resumir
-me-ei a felicita-Io e a agradecer-Ihe este 

E, ao faze-Io, estou certo que Ihe significo 
- "1esmo sem procura~ao - a homenagem 
de todos os meus companheiros. 

certificate # awn! 
1'Jit(ympia' 70 

j f ~rcia 

Portugal and COlonies 

momento tao alto, tao notavel, que e 0 or
gulho (mais do que nunca) da Filatelia 
Portuguesa. 

Londres, 26 de Setembro de 1970. 

F. LEMOS DA SILVEIRA. 

.:,.-.------------------- .... -".""..,,-----------_ .. 
f 7 I . Em ,rinci,io. cle 1971 I 
I 
I Dua. iniciativa. inedita. 

do Clul.e Filatelico de Portugal I 
( • JORNADAS TEMA TIC .-\S I • EXPOSI<;Ao DISTRITAL DA JUVENTUDE 

I Patroclnad81 pals FaderlJvle PortuguI18 de Fllatella I 
..~_ .......... _."."",_-__ ------ -------------------.-.11;, 
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I IN~A~!:f~~tCI!.~ ~~f,~~~~.~ p",~=O. ~m~!~:D~~~~. I 
I filatelico I 
I Organizac;Ao do CLUBB PILATBLICO DB PORTUGAL I I Patrocioio da PBDBRA9Ao PORTUGUBSA DB PILATBLIA II 
I Integrada no XVI DIA DO SBLO I 
I Na .ede do Clube Filatelico de Portugal I 
I Avenida Almiranle Reis, 70-5.° D.lo (El"evador) LIS BOA - I I 

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

BOLETIM DO CLUBE FILA'mLICO DE PORTUGAL [) 

1.° Centenario do Selo Postal de Angola 
:--------- Pelo --

I DR. A. J. 01: VASCONCELOS CARVALI-IO 
(Presldente do Club. filat~lico d. Portugal) .. ,----------------------

Angola vai comemorar, brilhantemente, 0 

centenario do seu primeiro selo postal, e, 
para tal efeito, vao os seus C. T. T. editar 
uma publica<;ao tendente a divulga<;ao de ele
mentos hist6ricos sabre a sua grandiosa acti
vidade, parte da qual conhecemos muito bem, 
p~r virtude das varias revistas e livras que, 
frequente e generosamente, nos enviam. 

Honrou-nos 0 director dos respectivos Ser
vi<;os, Sr. Eng.o Jose Beltrao Poiares Baptista, 
com 0 pedido de um artigo para aquela 
publica<;ao. 

Simplesmente, n6s estamos ainda em con
valescen<;a da fractura de I.,Ima perna, a que
rer par em dia os nossos servi<;os de advo
gada para 0 pr6ximo dia 1 de Outubro, de 
reabertura dos Tribunais, e a pensar, preo
cupadamente, que, no pr6ximo dia 10, par
timos para Bilbao, Espanha, a servir de unico 

jurado portugu~s no III Certamen Filatelico 
de la Hispanidad, e, no dia 24, para 0 Rio 
de Janeiro, a servir de jurado na III Expo
si<;ao Filatelica Luso-Brasileira, III Lubrapex. 

Por tais motivos, nao podemos mais do 
que associarmo-nos, muito jubilosamente, a 
tao brilhantes comemora<;oes do 1.° Cente
nario do Selo Postal de Angola. A cumpri· 
mentar os C. T. T. de Angola, pelas suas ini
ciativas, e por se ter lembrado da nossa po
bre pessoa. E a, principalmente, saudar os 
dois Clubes Filatelicos de Angola e todos os 
filatelistas desta nossa portentosa provfncia 
ultramarina, aos quais oferecemos toda a 
nossa entusiastica colabora<;ao, bem como a 
do grande Clube Filatelico de Portugal, sem
pre incondicionalmente pronto a dar 0 ma
ximo de apoio a todos os filatelistas do 
Mundo Portugu~s. 

"i----, 
I@ 

------_ ... _--------------," 
a AN,.? DE 1971 A9R~ COM CJ-fAV~ D~ ,aURa I 

I 
SALAO NACIONAL ' D~ FILAT~lIA I 

Uma organiz89Ao da Direc910 da Pedera9lo Portuguesa de PllateUa 
com 0 apoio da Secretaria de Bstado da Informa910 e Turismo 

Palckio foz - 25 a 31 de Janeiro 

I 
I c Uma seman a de intensa e modelar propaganda da fllatelia, num I ponto estrategico da capital, com a preleD9a das melhorea colec-

I 
96es do B'P890 Portugue8, de todas as especiaUdade8, seleccionadas 
pelol galard6es obtidos na VIII Bxposl910 Pilatelica Nacional 

I ' 7 l I (~ L U AND A - 0 1) 

"~ .......... ------------.----------------------...I 
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LISTA DE S6CIOS 
DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
L1SYA DEL SOCI - MIBUEDERLlSYE - MEMBERS LIST - L1STE DE MEMBftES 

AL TERACOES - REINGRESSOS - HOVOS sdclOS 

PORTUGAL 

1300 - Dr. Francisco Naya - Trav. do Ou
teiro, 14-5.0-Dt.° - Lisboa-2 - eM) Es. 
Fr. In. T. C. Sobrescritos de 1.0 dia 
e com carimbos de todo 0 mundo. 

1533 - Fernando Carneiro Ckraldes - Rua de 
Sa da Bandeira, 517-1.°-Esq.O - Porto 
- eM) Po. Fr. It. T. C. N. U. 60. 3. 

2572 - Eng.o AntOnio Emilio Pimenta Monteu'o 
-Av. Nuno Alvares Pereira, 41-4.°-
-Esq.o - Almada - (P) Po. T. C. V. 
N. 60. 1. 2. s6 de 1914 em diant.e. 3. 
s6 despor:bivos. 94. 

3350 - Fernando AntOnio Gon~alves Correia 
- Av. Almirant.e Gago Coutinho, n.O 48-
-3.0-Esq.o - Lisboa - (M) Po. Fr. Es. 
In. T . C. N. U. 60. 1. 2. 3. 90. 93. 

3415 - Ten.-Eng.o AntOnio Joiio Martins de 
Abreu - Praoeba do Junqueiro, 15-2."
-Dt.° - CaTcavelos - (P ) Po. Fr. IT]. 
T. N. U. 60. 1. 2. 3. 90. 94. 

4405 - Aluysio de Seabra - Rua Comba,tentes 
da Grande Guerra, 104-8.0-Dt.o - Coim
bra - (A) Po. Fr. In. T. C. V. N. U. 
60. 18. 20. 22. Pol6nia. China Cont. 31. 
90. 91. 93. 94. 

4763 - Eng.o Casimiro Martins Neves Caba~ 
- AN. Rainha D. Amelia, 36-2.0-Esq.o-

.:""."".........,......,#IIItJIIIJI#IIItJIIIJI.....-.: ..... ~ _____ f/IIIIIIIIItIII:. 
C 

Selos de Portugal, Ultramar e Es- I 
trangeiro. Novidades. Tematicos. I 
Sobrescritos de 1.0 dia. Todo 0 I 

material filatelico I 
BASTOS ,. CAMPOS, L. DA I 
R.MARIA ANDRADE, 55-T.I.f. 834108 I 
LlSBOA -1 (PORTUGAL) 

•• """..--........ ---- --...... ........, .................................... ,...:r 

Lisboa-5 - (P) Po. Fr. Es. In. T. C. 
N. U. 60. 72. 

4829 - mes Graziela Abrantes SimOes - Rua 
Paio Peres Correia, 25-r/ c.-Esq. ° - Lis
boa-2- (P) Fr. In. T. C. V. Carimbos 
comemorativos. 90. 91. 96. 

4917 - Rafael Esteviio Rosa - Rua Candido 
dos Reis, 141 - Vila Real de Santo 
AntOnio - Po. Fr. Es. T. C. N. U. 60. 
1. 2. 93. 94. 

5000 - Dr. Frederico Morais Sarmento - Tri
bunal do Trabalho - Porto - (A) 60. 
1. 15. 

5240 - Luis Miguel Crespo de Carvalho - Av. 
Chaby Pinheiro, 20 - Mem-Martins -
(P) T. U. 60. 1. 2. 93. 

5278 - Alberto da Silva Nogueira - Campia 
- Vouzela - (P) Po. T. C. V. N. U. 
60. 1. 

5343 - Eng. ° Fernando Jose Roque Martins 
- Est. do Calhariz de Benfiea, 5-9. u 

- Lisboa-4 - (P) C. V. N. 60. 1. 2. 
5365 - AntOnio Barrooa Paulino - Rua de Sao 

Sebastiao, 35-r/c. - Porto Salvo-Pa~ 
d'Arcos - (M) Po. Fr. Es. T. N. U. 
60. 1. 2. Carimbos comemorativos e de 
1. ° dia e selos com caTimbos de 1.° dia. 
93. 

5414 - Francisco Neumayer da Rocha Veiga 
- Banco Nacianal Ultramarino - Rua 
Damiao de G6is, 3Z-F. - Alges. 

5467 - Francisco Ferreira Rodrigues - Rua 
de Aljubarrota, 48- Amadora - T. C. 
V. N. 60. 94. 

5516 - IWi Horacio Filipe de Macedo - Rua 
Dr. Oliveira Salazar, 19-6.° - Almada 
- (M) Po. Fr. In. T. N. U. 60. 1. 2-
67. Tematica de escotismo. 

5517 - Miguel Duarte Perry Vidial Taveira
Estrada da Luz, 112-7.0-Dt.o - Lisboa-4 
- eM) T. C. V. N. 60. 1. 2. 93 . 

BOLETIM DO GLUBE FILATeLICO DE PORTUGAL 7 

A «VII Exposl~io FUatilica de Arganil» e a 
«III Exposl,11 Filatilica ProYincial das Beira.» 

reallzadas 1m Arglnll e Ollvllra do Hospital 
constituiram assinalavel exito a justificar plena

mente 0 prestigio de que vinham precedidas 

Afirmamos, neste Boletim, no seu numero 
de Julho Ultimo, ao anunciarmos as exposi
cOes em epigraJfe. que firmaram cremtos os 
certames da iniciativa e organiza~iio da «Sec
~lio Filatelica da Casa do Concelho de Arga
nib, inteJigen1Jemente dirigida pe.lo Sr. Mario 
do Rosario Casbanheira Nunes, antigo direc-
1m do Clube Filarelico de Portugal e actual 
membro da sua assembleia geral. 

E nao erramos na afirma~ao. 
Na verdade, em qualquer daquelas exposi
~, e como nos fod dado constatar, tudo ali 
mereceua c1assifica~iio de distinto. Distinta 
a organiza~ao, distintos os JUris, distintos os 
Sal6es de Filabelia, distintas as Classes de 
Competi~ao, e estas mais pela qualidade e 
profundiidade do que pela quantidade das par
ticipa~Oes expostas. 

Niio estranhamos, portanto, que a agrada
vel impressao que sentimos fosse igualmente 
oompartilhada por ouiJras pessoas que, no 
momento, nos rodeavam, ou com quem, pos
ter.iarmente, tilVemos ensejo de conbactar. 

Mas 0 que nos surpreendeu, isso sim, are 
par pouco usual, foram cartas, a propOsito 
recebid as , provindas, espontaneament.e, de va
riadas entidades, inclusivamente de concor
rentes, a elogiar a organiza~ao da «VII Ex
posi~iio Filarelica de Arganib e da «ill Expo
si~ao Filareliaa Provinciad das Heiras:., das 
quais, entre -as que nos foram presentes, 
transcrevemos, por exemplo, a emanada do 
Nuoleo F'ilateLico die Mhall1d!r.a, que dizia : 
cQueremos manifestar 0 nosso apre~o pela 
prova de vitalidade que a Sec~ao FilateIica 
da Casa do Concelho de Arganil demonstra, 
com a organiza~do, quase simultdnea, de duas 
e:rposi~Oes filatelicas em locais distintos - a 
eVIl E:rposi~lio Filatelica de Arganil:., em Ar
ganil, e a «III Exposi~lio Filatelica Provincial 
!las Beiras:., em Oliveira do Hospital - a ma
nifestar, claramente, um esfor~o que com
preendemos, admiramos e honra os seus di
rigentes:.. 

Posto isto, vamos referir-nos, embora BU
perficialmente, por carencia de espa~, a 
cada uma delas : 

VII Exposiliao Filah~lica de Arganil.
A abrir 0 CataIogo, excelente, com capas em 
cromolux, impressas a duas cores, e oito pa
ginas int.eriores em coucM, as seguintes pala
vras do llOSSO Director e Presidente da Di
rec~ao do ChIDe Filarelico de Portugal, Sr. 
Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho: cArganil 
vai ter a sua VII E:rposi~do Filatelica, merc~ 
da iniciativa, da organiza~do, do trabalho e 
das canseiras da Sec~do Filatelica da Casa 
do Concelho de Arganil, e de um modo rele
vante do seu Presidente, Sr. Mario do Rosa
rio Castanheira Nunes, verdadeiro artifice e 
pedra basilar do certame, com 0 patrocinio 
dos C. T. T. , da Federa~do Portuguesa de Fi
latelia, do Clube Filatelico de Portugal, da 
Casa do Concelho de Arganil e da Casa do 
Povo de Arganil. 

Tanto basta para dar a Arganil lugar sa
liente na Filatelia portuguesa, com todas as 
consequencias filatelicas, culturais, sociais, 
etc. 

E daqui, tambem, 0 aparecimento e 0 en
grandecimento gradual de valioso grupo de 
filatelistas da regido arganilense, muitos e 
distintos, alguns mesmo muito distintos, que 
esperamos ver aumentar dia a dia, tanto em 
quantidade como em qualidade, e quer para 
valoriza~do e prestigio deles proprios, quer 
da Filatelia portuguesa, em crescimento ex
traordinario:.. 

No interior, aiOOa, urn lIlo!Ignifico aJrItigo do 
Sr. Capitiio Fr.ancisco Lemos da Silveira, 
ilustre Presidente da Federa~iio Portuguesa 
de Filalelia, sob 0 titulo: «Uma sugestao 
(caseir-a) atraente, entre muitas:.. 

Como expositores, urn SALAD DE FILATE
LIA, reservado a Conwdados (fora de com
peti~ao), de categoria excepcional, como dei
Jearn antever os nomes dos parbicipantes, que -
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cada uma delas : 
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A abrir 0 CataIogo, excelente, com capas em 
cromolux, impressas a duas cores, e oito pa
ginas int.eriores em coucM, as seguintes pala
vras do llOSSO Director e Presidente da Di
rec~ao do ChIDe Filarelico de Portugal, Sr. 
Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho: cArganil 
vai ter a sua VII E:rposi~do Filatelica, merc~ 
da iniciativa, da organiza~do, do trabalho e 
das canseiras da Sec~do Filatelica da Casa 
do Concelho de Arganil, e de um modo rele
vante do seu Presidente, Sr. Mario do Rosa
rio Castanheira Nunes, verdadeiro artifice e 
pedra basilar do certame, com 0 patrocinio 
dos C. T. T. , da Federa~do Portuguesa de Fi
latelia, do Clube Filatelico de Portugal, da 
Casa do Concelho de Arganil e da Casa do 
Povo de Arganil. 

Tanto basta para dar a Arganil lugar sa
liente na Filatelia portuguesa, com todas as 
consequencias filatelicas, culturais, sociais, 
etc. 

E daqui, tambem, 0 aparecimento e 0 en
grandecimento gradual de valioso grupo de 
filatelistas da regido arganilense, muitos e 
distintos, alguns mesmo muito distintos, que 
esperamos ver aumentar dia a dia, tanto em 
quantidade como em qualidade, e quer para 
valoriza~do e prestigio deles proprios, quer 
da Filatelia portuguesa, em crescimento ex
traordinario:.. 

No interior, aiOOa, urn lIlo!Ignifico aJrItigo do 
Sr. Capitiio Fr.ancisco Lemos da Silveira, 
ilustre Presidente da Federa~iio Portuguesa 
de Filalelia, sob 0 titulo: «Uma sugestao 
(caseir-a) atraente, entre muitas:.. 

Como expositores, urn SALAD DE FILATE
LIA, reservado a Conwdados (fora de com
peti~ao), de categoria excepcional, como dei
Jearn antever os nomes dos parbicipantes, que -



8 BOLETIM DO CLUBE FILA'mLICO DE PORTUGAL -ruspeI15am quaisquer ·adjectivos, tao conhe
cidos sao na Filatelia POl'ltuguesa, que alta
mente tern prestigj,ado, tanto no Pais como no 
estrangeiro: Srs. Jose Gonzalez Garcia 
(emlssOes Henriquina e de Santa Antonio), 
Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho (cartes 
com carimbos prefilatelicos das Beiras), Ca
pitao Francisco Lemos da Silveira (Aerofi
teIia - Brasil: os primeiros selos de correio 
aereo - Condor, V-arig, ECT - sobre carta. 
Extr.acto de uma colec!;ao especializada), 
Dr. Anibal Al~ada de Paiva (centemlrio do 
selo - selec!;ao de uma coleC!;B.o especiali
zada) , e Florentino Alves Rodrigues (nasci
menta e morrt:e de Jesus - 2.8 paTte). 

Na CLASSE DE COMPETICAO, tres gru
pos: classicos, termlticos e juvenis. 

Como Premios, os seguintes: oficiais - me
dalhas de vernJeil, de prata, de bronze pra
teado e de bronze; particulares - medalhas 
cClube Filatelico de PoI'ltugah, «Dr. A. J. de 
Vasconoelcs Carvalho:. e «Casa do Concelho 
de Arganib, e urn lote de dez sobrescritDs 
comemora1llvos, a tres concorrentes, oferta de 
Barata das Neves. 

Teve es1le cer.tame, inaugurado pelas 17 ho
;r;as do dia 6 de Setembro de 1970, no salao 
de festas da Cas.a do Povo de Arganil, 0 altu 
patrocinio das seguintes entidades: Adminis
tra!;ao-Geral dos Correios e Telecomunica
!;Oes de Portugal, F:edera!;ao Portuguesa de 
F':i1:a1lelia, Clube Filatelico de Portugal, Casa 
do Concelho de ATganil e Casa do Pavo de 
Arganil. 

Um Carimbo Comernorll'tivo do certame foi 
aposto em toda a correspondenoia apresen
tada no Posto Oficial dos C. T. T., a funcio
nar no local da exposi!;ao, sob ·a chefia do 
distinto funcionano Sr. AntOnio Luis Rodri
gues Ventura. 

Pela organizadora, e tambem pelo Clube 
FJJatelico de Portugal, foram editados artis
ticos sobrescritos comemor.ativos, que estive
ram it venda naque1e Posta, de 6 a 9 do 
referido m& de Setembro. 

A Comissao Executiva er.a constituida pelos 
seguintes senhores, sob a orienta!;B.o do Sr. Mil
l'Iio do Rosilrio Casbanheix a Nunes: Carlos 
Gabriel ~alves, Dr. Virgilio Manuel Guerra 
dbs Reis Nunes, Padre Jose da Costa Melo, 
AntOnio Pires Fernandes Mota e Mario Fi
gueiredo do Rosario Castanheira. 

In1legrado nesta exposi!;ao, realizou-se ainda, 
em Arganil, na noite do dIa da inaugura!;ao, 
urn tradicional «Jantar Filatelico~, comemora
tivo do cename, a que assistiram os mem
bros dO JUri, filClitelistas, organizadores e al
gumas entidades oficiads, tendo, no fin'al, 0 

Sr. Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho pro
ferido uma interessante palesbra sobre Fila
telia. 

E do seguinte teor a Acta do JUri desta 
exposi!;iW: «Pelas dezassete horas do dia 
seis de Setembro de mil novecentos e setenta, 
reuniram as membros do Juri da Setima Ex
posi~lio Filatelica de Arganil, Senhores Jose 
Gonzalez Garcia, Doutor Armando Jose de 
Vasconcelos Carvalho, Juiz-Conselheiro Dou
tor Manuel Jose de Carvalho Fernandes 
Costa, Engenheiro Vitor Manuel Gon~alves 
Fernandes (designado pela Federa~ao Port'l
guesa de Filatelia) e Doutor Joaquim Tei
xeira da Rocha, os quais, entre si, resolve
ram escolher para seu Presidente 0 primeiro, 
Sr. Jose Gonzalez Garcia. 

E pelos mesnws, depois de examinadas to
das as colec~Oes expostas, foi aprovado clas
sifica-las da maneira seguinte: 

GRUpa A (Cldssicos)-Manuel Jose do Rosa
rio Castcmheira, medalha vermeil, mais meda
lha do Clube Filatelico de Portugal; AntOnio 
Pires Fernandes Mota, medalha de prata; 
Jose Maria Cruz Almeida, medalha de bronze 
prateada; D. Judite Ribeiro da Cruz, meda
lha de bronze prateada; e Padre Americo de 
Abreu Duarte, medalha de bronze. 

GRUPO B (Tematicos)-Carlos Gabriel Gon
~alves, medalha vermeil, mais medalha Dr. A. 
J. de Vasconcelos Carvalho; Antonio Gon~al
ves Barralho, medalha de bronze prateada; 
Padre Jose da Costa Melo, medalha de 
bronze; e Dr. Virgilio Manuel Guerra dos 
Reis Nunes, medalha de bronze. 
. GRUPO C (Juvenis) - Jose Fernando Si

mOes Castanheira Nunes, medalha de bronze 
prateada, com ,a indica~ao de :;e nao tratar -
.-'-----------.....-----..~ 

r'1: PORTUGAL- ULTRAMAR T 
ESTRANGEIRO I 

SaRlES NOVAS - MANCOLISTAS I 
REMESSAS A ESCOLHA I 

com stllos novos ou usados 
Em pagamcmto, tambem aceito selos 

em quant/dade I 
Pedir tabela de valoriza~io e condi~oes 

de troca 

SANCHO OSORIO 
I 
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BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 9 -de Brasil cldssico, mas de Brasil nwderno; 
Fernando Luis da Cruz Fernandes Mota, me
dalha de bronze, ·com a indic~lio de se nao 
tratar de uma colec~ao, mas apenas de uma 
sbie· e Mario Figueiredo do Rosario Casta
nhei;a, medalha de bronze, com a indica~ao 
de se tratar de colec~ao muito modema, e 
sem lel1endas. 

o Juri resolveu 000 atribuir a medalha da 
Casa do Concelho de Arganil, e encarregar a 
Comissao Executiva de entregar os lotes de 
sobrescritos, tres, aos tres expositores do 
Grupo C. 

Finalmente, 0 Juri aprovou uma sauda~cio 
de agradecimento as entidades patrocinantes, 
Administra~lio Geral dos Correios e Teleco
m;unica~Oes de Portugal, FeMra~lio Portu
guesa de Filatelia, Clube Filatelico de Por
tugal, Casa do Concelho de Arganil e Casa 
do Povo de Arganil, bem como d Comissao 
Executiva, presidida pelo Sr. Mario do Rosa
rio Castanheira Nunes, e dinda d Imprensa, 
com especial destaque para os jornais locais, 
trissemanario A Cornarca de Arganil e sema
nario Jornal de Arganil, Radio e Televisao 
Portuguesa. 

a Juri, salientando a crescente valoriza~ao 
destas sucessivas exposi~Oes de Arganil, en
tende ref e r i r que os filatelistas arga
nilenses, ou da sua regiao, tem agora a obri
ga~lio de muito mais aumentarem e se valo
rizarem. 

Por fim, 0 Juri resolveu nao classificar a 
participa~lio do Sr. Dr. Ernesto Adao de AL
meida, por virtude de grande parte dos selos 
estarem voltados~ . 

III Exposilrao Filah~lica Provincial das Bei
ras. - Em tudio, muito semelhante it VII Ex
posi!;ao FilateIica de Arganil, embora, claru, 
mais ampli.ada, porquanto abrange coleccio
nadores d:as tres Bwas, Litoral, Alta e Baixa, 

enquanto aquela era restrita it regiao arga
nilense. 

a Catalogo, com identic a apresenta!;B.o ao 
referido an1leriormente, mas com outros dese
nhos e outras gr.avuras, inclui a mesma ama
vel e valiosa colabora!;ao do ilustre Presi
dente da Federa~ao Portuguesa de Filatelia, 
Sr. Capitao Fr.ancisco Lemos da Silveira, e 
abre com as seguintes 'palavras do Sr. Dr. A. 
J. de Vasconcelos Car.v.alho, Director deste 
Boletim e Presiden1le da DireC!;ii.o do Clube 
Filatelico de Portug,al: «Claro que quase nlio 
estanws de acordo com 0 titulo desta expo-
si~lio, que melhor devia denominar-se «l.a Ex
posi~ao Filatelica de Oliveira do Hospital:., 
que e 0 que ela, na realidade, e, embora 
extensiva as Beiras. 

Mas esta foi a maneira pratica de a «Sec
~ao Filatelica da Casa do Concelho de Arga
nil~, inteligentemente dirigida pelo Sr. Mario 
do Rosario Castanheira Nunes, seu Presi
dente e verdadeiro arquitecto e sustentacula 
deste certame, poder realizar, muito d ultima 
hora, esta exposi~ao, em desdobramento da 
setima que acaba de ter lugar na vizinha 
vila de Arganil. 

Pelo que a d II Exposi~lio Filatelica Pro
vinciat das Beiras~, mas primeira em Oliveira 
do Hospital, como esta e, deve constituir re
vela~ao, surpresa, deslumbramento e ensi
namento para quase todos os seus visitantes, 
que desejamos sejam em multidao, para que 
daqui surjam filatelistas, quer em ordem Ii 
organiza~ao, para 0 ano, de outra grande 
exposi~lio, quer para a cons1litUJi~lio, aqUJi, 
de um nucleo filatelico, para 0 qual nem e 
necessario muito dinheiro, nem, sequer, sede 
propria, bastando, por exemplo, se constitua 
uma sec~ao filatelica numa colectividade re
creativa ou desportiva ja existente. 

De qualquer modo, nos podemos garantir 
e garantimos sempre 0 mais entusidstico apoio, -~-------.,.."....---------------- .. ----------------.. ~ .. n I I 

I 2),.. of. 1. de 1}ascDHcelDs Ca,."alItD I 
I ADVOGADO I 
I I I Agora, provisoriamente: R. de Moc;:ambique, 1-3.o.D.to, telefs. 833363 
I e 84J 915, Lisboa-r; e, as 2.88

, 4 a. e 6.as-feiras, na Associac;:ao Lisbo- I 
I nense de Proprietarios, R. de D. Pedro V, n.D 82-I.°-Lisboa-2, I 
I · I I tclefs. 322121 e 322144, das 14,30 as 17 horas. I 
'IIII~---.....--------------------",.".,. __________ ",.".", 



8 BOLETIM DO CLUBE FILA'mLICO DE PORTUGAL -ruspeI15am quaisquer ·adjectivos, tao conhe
cidos sao na Filatelia POl'ltuguesa, que alta
mente tern prestigj,ado, tanto no Pais como no 
estrangeiro: Srs. Jose Gonzalez Garcia 
(emlssOes Henriquina e de Santa Antonio), 
Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho (cartes 
com carimbos prefilatelicos das Beiras), Ca
pitao Francisco Lemos da Silveira (Aerofi
teIia - Brasil: os primeiros selos de correio 
aereo - Condor, V-arig, ECT - sobre carta. 
Extr.acto de uma colec!;ao especializada), 
Dr. Anibal Al~ada de Paiva (centemlrio do 
selo - selec!;ao de uma coleC!;B.o especiali
zada) , e Florentino Alves Rodrigues (nasci
menta e morrt:e de Jesus - 2.8 paTte). 

Na CLASSE DE COMPETICAO, tres gru
pos: classicos, termlticos e juvenis. 

Como Premios, os seguintes: oficiais - me
dalhas de vernJeil, de prata, de bronze pra
teado e de bronze; particulares - medalhas 
cClube Filatelico de PoI'ltugah, «Dr. A. J. de 
Vasconoelcs Carvalho:. e «Casa do Concelho 
de Arganib, e urn lote de dez sobrescritDs 
comemora1llvos, a tres concorrentes, oferta de 
Barata das Neves. 

Teve es1le cer.tame, inaugurado pelas 17 ho
;r;as do dia 6 de Setembro de 1970, no salao 
de festas da Cas.a do Povo de Arganil, 0 altu 
patrocinio das seguintes entidades: Adminis
tra!;ao-Geral dos Correios e Telecomunica
!;Oes de Portugal, F:edera!;ao Portuguesa de 
F':i1:a1lelia, Clube Filatelico de Portugal, Casa 
do Concelho de ATganil e Casa do Pavo de 
Arganil. 

Um Carimbo Comernorll'tivo do certame foi 
aposto em toda a correspondenoia apresen
tada no Posto Oficial dos C. T. T., a funcio
nar no local da exposi!;ao, sob ·a chefia do 
distinto funcionano Sr. AntOnio Luis Rodri
gues Ventura. 

Pela organizadora, e tambem pelo Clube 
FJJatelico de Portugal, foram editados artis
ticos sobrescritos comemor.ativos, que estive
ram it venda naque1e Posta, de 6 a 9 do 
referido m& de Setembro. 

A Comissao Executiva er.a constituida pelos 
seguintes senhores, sob a orienta!;B.o do Sr. Mil
l'Iio do Rosilrio Casbanheix a Nunes: Carlos 
Gabriel ~alves, Dr. Virgilio Manuel Guerra 
dbs Reis Nunes, Padre Jose da Costa Melo, 
AntOnio Pires Fernandes Mota e Mario Fi
gueiredo do Rosario Castanheira. 

In1legrado nesta exposi!;ao, realizou-se ainda, 
em Arganil, na noite do dIa da inaugura!;ao, 
urn tradicional «Jantar Filatelico~, comemora
tivo do cename, a que assistiram os mem
bros dO JUri, filClitelistas, organizadores e al
gumas entidades oficiads, tendo, no fin'al, 0 

Sr. Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho pro
ferido uma interessante palesbra sobre Fila
telia. 

E do seguinte teor a Acta do JUri desta 
exposi!;iW: «Pelas dezassete horas do dia 
seis de Setembro de mil novecentos e setenta, 
reuniram as membros do Juri da Setima Ex
posi~lio Filatelica de Arganil, Senhores Jose 
Gonzalez Garcia, Doutor Armando Jose de 
Vasconcelos Carvalho, Juiz-Conselheiro Dou
tor Manuel Jose de Carvalho Fernandes 
Costa, Engenheiro Vitor Manuel Gon~alves 
Fernandes (designado pela Federa~ao Port'l
guesa de Filatelia) e Doutor Joaquim Tei
xeira da Rocha, os quais, entre si, resolve
ram escolher para seu Presidente 0 primeiro, 
Sr. Jose Gonzalez Garcia. 

E pelos mesnws, depois de examinadas to
das as colec~Oes expostas, foi aprovado clas
sifica-las da maneira seguinte: 

GRUpa A (Cldssicos)-Manuel Jose do Rosa
rio Castcmheira, medalha vermeil, mais meda
lha do Clube Filatelico de Portugal; AntOnio 
Pires Fernandes Mota, medalha de prata; 
Jose Maria Cruz Almeida, medalha de bronze 
prateada; D. Judite Ribeiro da Cruz, meda
lha de bronze prateada; e Padre Americo de 
Abreu Duarte, medalha de bronze. 

GRUPO B (Tematicos)-Carlos Gabriel Gon
~alves, medalha vermeil, mais medalha Dr. A. 
J. de Vasconcelos Carvalho; Antonio Gon~al
ves Barralho, medalha de bronze prateada; 
Padre Jose da Costa Melo, medalha de 
bronze; e Dr. Virgilio Manuel Guerra dos 
Reis Nunes, medalha de bronze. 
. GRUPO C (Juvenis) - Jose Fernando Si

mOes Castanheira Nunes, medalha de bronze 
prateada, com ,a indica~ao de :;e nao tratar -
.-'-----------.....-----..~ 
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BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 9 -de Brasil cldssico, mas de Brasil nwderno; 
Fernando Luis da Cruz Fernandes Mota, me
dalha de bronze, ·com a indic~lio de se nao 
tratar de uma colec~ao, mas apenas de uma 
sbie· e Mario Figueiredo do Rosario Casta
nhei;a, medalha de bronze, com a indica~ao 
de se tratar de colec~ao muito modema, e 
sem lel1endas. 

o Juri resolveu 000 atribuir a medalha da 
Casa do Concelho de Arganil, e encarregar a 
Comissao Executiva de entregar os lotes de 
sobrescritos, tres, aos tres expositores do 
Grupo C. 

Finalmente, 0 Juri aprovou uma sauda~cio 
de agradecimento as entidades patrocinantes, 
Administra~lio Geral dos Correios e Teleco
m;unica~Oes de Portugal, FeMra~lio Portu
guesa de Filatelia, Clube Filatelico de Por
tugal, Casa do Concelho de Arganil e Casa 
do Povo de Arganil, bem como d Comissao 
Executiva, presidida pelo Sr. Mario do Rosa
rio Castanheira Nunes, e dinda d Imprensa, 
com especial destaque para os jornais locais, 
trissemanario A Cornarca de Arganil e sema
nario Jornal de Arganil, Radio e Televisao 
Portuguesa. 

a Juri, salientando a crescente valoriza~ao 
destas sucessivas exposi~Oes de Arganil, en
tende ref e r i r que os filatelistas arga
nilenses, ou da sua regiao, tem agora a obri
ga~lio de muito mais aumentarem e se valo
rizarem. 

Por fim, 0 Juri resolveu nao classificar a 
participa~lio do Sr. Dr. Ernesto Adao de AL
meida, por virtude de grande parte dos selos 
estarem voltados~ . 

III Exposilrao Filah~lica Provincial das Bei
ras. - Em tudio, muito semelhante it VII Ex
posi!;ao FilateIica de Arganil, embora, claru, 
mais ampli.ada, porquanto abrange coleccio
nadores d:as tres Bwas, Litoral, Alta e Baixa, 

enquanto aquela era restrita it regiao arga
nilense. 

a Catalogo, com identic a apresenta!;B.o ao 
referido an1leriormente, mas com outros dese
nhos e outras gr.avuras, inclui a mesma ama
vel e valiosa colabora!;ao do ilustre Presi
dente da Federa~ao Portuguesa de Filatelia, 
Sr. Capitao Fr.ancisco Lemos da Silveira, e 
abre com as seguintes 'palavras do Sr. Dr. A. 
J. de Vasconcelos Car.v.alho, Director deste 
Boletim e Presiden1le da DireC!;ii.o do Clube 
Filatelico de Portug,al: «Claro que quase nlio 
estanws de acordo com 0 titulo desta expo-
si~lio, que melhor devia denominar-se «l.a Ex
posi~ao Filatelica de Oliveira do Hospital:., 
que e 0 que ela, na realidade, e, embora 
extensiva as Beiras. 

Mas esta foi a maneira pratica de a «Sec
~ao Filatelica da Casa do Concelho de Arga
nil~, inteligentemente dirigida pelo Sr. Mario 
do Rosario Castanheira Nunes, seu Presi
dente e verdadeiro arquitecto e sustentacula 
deste certame, poder realizar, muito d ultima 
hora, esta exposi~ao, em desdobramento da 
setima que acaba de ter lugar na vizinha 
vila de Arganil. 

Pelo que a d II Exposi~lio Filatelica Pro
vinciat das Beiras~, mas primeira em Oliveira 
do Hospital, como esta e, deve constituir re
vela~ao, surpresa, deslumbramento e ensi
namento para quase todos os seus visitantes, 
que desejamos sejam em multidao, para que 
daqui surjam filatelistas, quer em ordem Ii 
organiza~ao, para 0 ano, de outra grande 
exposi~lio, quer para a cons1litUJi~lio, aqUJi, 
de um nucleo filatelico, para 0 qual nem e 
necessario muito dinheiro, nem, sequer, sede 
propria, bastando, por exemplo, se constitua 
uma sec~ao filatelica numa colectividade re
creativa ou desportiva ja existente. 

De qualquer modo, nos podemos garantir 
e garantimos sempre 0 mais entusidstico apoio, -~-------.,.."....---------------- .. ----------------.. ~ .. n I I 

I 2),.. of. 1. de 1}ascDHcelDs Ca,."alItD I 
I ADVOGADO I 
I I I Agora, provisoriamente: R. de Moc;:ambique, 1-3.o.D.to, telefs. 833363 
I e 84J 915, Lisboa-r; e, as 2.88

, 4 a. e 6.as-feiras, na Associac;:ao Lisbo- I 
I nense de Proprietarios, R. de D. Pedro V, n.D 82-I.°-Lisboa-2, I 
I · I I tclefs. 322121 e 322144, das 14,30 as 17 horas. I 
'IIII~---.....--------------------",.".,. __________ ",.".", 



10 BOLETIM DO CLUBE FILATS:LICO DE PORTUGAL -moral e material, do grande Clube Filatelico 
de Portugal, e, pelo exemplo deste ano, nao 
nos e dificil precanizar tambem 0 dedicado 
apoio cia prestigiosa cSec9ao Filatelica cia Casa 
do Concelho de Arganib, com sede em Lisboa, 
e do seu Presidente a todos os amigos fila
telistas do concelho de Oliveira do Hospital-.. 

Registando tambem a part.icipacao, no seu 
SALAO DE FILATELIA, das valiosas colec
cOes dos &s. Jose GonzaJez Garcia, Dr. A. 
J. de Vasconcelos Carvalho, Capitlio Fran
cisco Lemos da Silveira, Dr. Anibal Aleada 
de Paiva e Florentino Alves Rodrigues, in
eluia, igualmente, os grupes elhssico, tematico 
e juvenil, na CLASSE DE COMPETI<;;AO. 

Premios oficiais: Medhlhas de vermeil, 
prata, bronze prateado e bronze; premios 
particulares: cTa~a Camara Municipal de 
Oliveira do Hospital>, cMedalha Clube Fila
telico de Portugab, cMedalha Dr. A. J. de 
Vasconcelos Cwvalho, eMedalha Casa do 
Concelho de Arganib , e urn lote de dez 50-
brescritos oomemora·tivos, a tres concorren
res, ofema de Barata das Neves. 

Com 0 alto patrocinio da Administrar;ao
-Geral dos Correios e TelecomunicacOes de 
Portugal, Fedeoor;ao Portugue5a de Filatelia, 
Clube Filatelico de PortugaJ., Casa do Con
celho de ArganU, Camara Municipal de Oli
veira dO Hospital e Associar;iio dos Bombeiros 
Voluntarlos de OliveiTa do Hospital, a sua 
inaugura~ao teve lugar no dia 12 de Setem
bro de 1970, pelas 17 horas, no salao nobre 
da Camara Municipal de Oliveira do Hospi
tal, onde se manteve patente ao publico ate 
an dia 15 do mesmo . meso 

Todo 0 planeamento e dlTecCiio deste cer
tame foi do Sr. Mario do Rosario Castanheira 
Nunes, Presidente da Direc~ao da Casa do 
Concelho de Arganil. e da sua Secciio Fila
telica, que encontrou excelente, magnifica co
laborar;iio nos S1'S. Manuel Agostinho d:a Cruz 
e Luso Luis Gil de Oliveira, na respectiva 
montagem e desmontagem. 

Foram editados belos sobrescritos oomemo
rativos pela organizadora e pelo Clube Fila
telioo de Portugal, os quais estiveram it 
venda no Posto Ofioial dOs C. T. T. instalado 
no pr6prio local da exposicao, Ollde tamMm 
era aposto urn Carimbo Comemorativo em 
tada a oorrespondencia ali apresentada. 

o JUri designado para este oertame com
punha-se dOs &S. Jose GonzaJ.ez Garcia, 
Dr. A. J . de Vasooncelos Carvalho e Juiz
-Conselheiro Dr. Manuel Jose de Carvalho 
Fernandes Costa. 

Pela respeotiva Acta oonst.am as seguintes 
classificaCOes: 

GRUPO A (Cli\ssicos) - Jose Manuel Oas
tanheira dJa Silveira, medalha de vermeil e 
Taea Camara Municipal de Oliveira db Hos
pital; Manuel Jose dO Rosario Castanheira. 
medallia de vermeil e med.aJ.ha Dr. A. J. de 
Vasoonoelos CaJ'IValho; Ant6nio Ferreira Ro
drigues, medhlha de vermeil; Ant6nio Pires 
Fernandes Mota, medalha. de prata; D. Ju
dite Ribeiro da Cruz, medalha de bronze pra
teadJa; Jose Maria dJa. Cruz Almeida, medalha 
de bronze prateada; D. Fernanda Martins Cas
tanheira, medalha. de bronze pratea&!.; e Pa
dre Amenco de Abreu Dwarle, medalha de 
bronze. 

GRUPO B (Tematicos) - Engenheiro Emi
lio cesar Monteiro de Almeida, medalha de 
verma e medalha Clube FdlaMlico de Por
tugaJ.; Carlos G.abriel Goncalves, medalha de 
vermeil; Fernando GomeS Carrao, medalha 
de prata e medalha Casa. do Concelho de Ar
g·anil; Dr. Virgilio Manuel Guerra dos Reis 
Nunes, medalha de bronze prateada; Padre 
Jose da Cosba Mew, medalha de bronze~ An
ronio Gonr;alves Borr.aJ.ho, medalha de bronze; 
e Dr. Ernesto Adao de Almeida, medaJ.ha de 
bronze. 

GRUPO C (Juvenis) - Jose Fernando Si
moes Castanheira Nunes, medalha de bronze 
prat.eada; Fernando Luis da Cruz Fernandes 
Mota, m.edalha de bronze; e Mano Figueiredo 
do Rosario Castanheir.a, meclialha de bronze. 

o JUri resolveu atribuir aos tres expositores 
do Grupo C os tres lotes de sobrescritos 
comemorativos oferecidos pela casa fiIatimca 
eBarata das Neves~. 

Pel'a mesma Acta, 0 Juri resolveu tambem 
salientar 0 .alto nivel fi1atelico <lesta em Ex
posicao Fila.telic.a Provincial das Beir~. 
para 0 quaJ1 muito contribuiram nao apenas 
as partli.cipar;Oes ern oompeticao, mas tam
bem, e muito, as participa~oes do Salao de 
FlJatelia atras refeI1idas, 0 que tudo deve 
constituir, a~oentou, aJioj.ante motivo para 
o incremento e desen<volvimento da Filatelia 
em Oliveira do Hospital e sua regiao. 

E dlepods die aprov.ar uma saudaCao de 
agTIadecimento its entidades patrocinantes, Ii 
organizadora, it Imprensa, it Radio e it Te
levisao, 0 JUri enalbeceu e agradeceu ainda 
as atenr;5es reoebidas, designadamente do 
Sr. Presidente da CamaJra Munic:ipaJ! de Oli
veira db Hospital, Dr. Antonio Afonso do 
Amaral. 
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AEROflLATELIA 
CJima sugestao (caseiraj utraente, entre muitas 

P.lo 
CAP. ~. UMOS DA SILVEIRA 

o nosso prezado colaborador e Amigo Sr. 
Capitao F. Lemos da Silveira, 0 hom em que, 
com c1arlvldencia e dedica~ao, arrancou a 
Aerofllatella Portuguesa do zero em que se 
encontrava ha uma decada ate ao nrvel de 
qualidade que hoje se Ihe reconhece, publi
cou, nos Catalogos das recentes Exposl~oes 
Filatelicas de Arganil (6 a 9 de Setembro) 
e Provincial das Beiras (12 a 15 de Setem
bro), aquela realizada em Arganil e esta em 
Oliveira do Hospital, ambas da iniciativa e 
modelar organiza~ao da prestigiosa .. Sec~ao 
Filatelica da Casa do C6ncelho de ArganiJ,), 
a que fazemos mais larga referencia a pagl
nas 7 a 10 do presente numero deste Bole
tim, mais urn excelente artigo de dlvulga~ao. 

Como e seu habito, 0 artigo encerra uma 
ideia-for~a. Que merece a mais larga dlfu
sao. E com esse esprrito que 0 transcreve
mos no nosso Boletim, que pela sua tiragem 
e pela sua distribui~ao e, incontestavelmente, 
urn meio de comunica~ao de massas: 

Atento, desde h€J longos anos, aos diversos 
aspectos da Aerofilatelia - ou seja, por de-

fini~ao, 0 estudo e a colecciona~ao de selos, 
marcas e documentos de Correio Aereo - e 
natural que eu me pronuncie abertamente 
por esta especialidade, e mantenha 0 habito 
saudavel de divulgar 0 seu passado presti
gioso, fomentar 0 seu presente categ6rico 
e apontar 0 seu futuro ridente. 

Admitindo - e sera justo admiti-Io - que 
a maior parte dos debutantes prefere urn 
trilho nao mUlto arduo, desbravado ja por 
alguns estudiosos do assunto, e que nao 
implique 0 disp€mdio de elevados cabedais, 
you aproveitar 0 ensejo (uma vez mais) para 
sugerir, dentre todo um leque de possibili
dades e obj.ectos de colec~ao que a modali
dade oferece, um manancial de materia
-prima, digno e de largo futuro, e que se 
me afigura modelo coerente e ajustado para 
os que queiram, sem grandes obstaculos, mas 
tambem sem prescindir de eficacia 'e de va
loriza~ao, ensaiar os seus passos no caminho 
das realiza~6es aerofilatelicas. 

Refiro-me aos aerogramas editados pelo 
Movimento Nacional Feminino, irentos de -



10 BOLETIM DO CLUBE FILATS:LICO DE PORTUGAL -moral e material, do grande Clube Filatelico 
de Portugal, e, pelo exemplo deste ano, nao 
nos e dificil precanizar tambem 0 dedicado 
apoio cia prestigiosa cSec9ao Filatelica cia Casa 
do Concelho de Arganib, com sede em Lisboa, 
e do seu Presidente a todos os amigos fila
telistas do concelho de Oliveira do Hospital-.. 

Registando tambem a part.icipacao, no seu 
SALAO DE FILATELIA, das valiosas colec
cOes dos &s. Jose GonzaJez Garcia, Dr. A. 
J. de Vasconcelos Carvalho, Capitlio Fran
cisco Lemos da Silveira, Dr. Anibal Aleada 
de Paiva e Florentino Alves Rodrigues, in
eluia, igualmente, os grupes elhssico, tematico 
e juvenil, na CLASSE DE COMPETI<;;AO. 

Premios oficiais: Medhlhas de vermeil, 
prata, bronze prateado e bronze; premios 
particulares: cTa~a Camara Municipal de 
Oliveira do Hospital>, cMedalha Clube Fila
telico de Portugab, cMedalha Dr. A. J. de 
Vasconcelos Cwvalho, eMedalha Casa do 
Concelho de Arganib , e urn lote de dez 50-
brescritos oomemora·tivos, a tres concorren
res, ofema de Barata das Neves. 

Com 0 alto patrocinio da Administrar;ao
-Geral dos Correios e TelecomunicacOes de 
Portugal, Fedeoor;ao Portugue5a de Filatelia, 
Clube Filatelico de PortugaJ., Casa do Con
celho de ArganU, Camara Municipal de Oli
veira dO Hospital e Associar;iio dos Bombeiros 
Voluntarlos de OliveiTa do Hospital, a sua 
inaugura~ao teve lugar no dia 12 de Setem
bro de 1970, pelas 17 horas, no salao nobre 
da Camara Municipal de Oliveira do Hospi
tal, onde se manteve patente ao publico ate 
an dia 15 do mesmo . meso 

Todo 0 planeamento e dlTecCiio deste cer
tame foi do Sr. Mario do Rosario Castanheira 
Nunes, Presidente da Direc~ao da Casa do 
Concelho de Arganil. e da sua Secciio Fila
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cou, nos Catalogos das recentes Exposl~oes 
Filatelicas de Arganil (6 a 9 de Setembro) 
e Provincial das Beiras (12 a 15 de Setem
bro), aquela realizada em Arganil e esta em 
Oliveira do Hospital, ambas da iniciativa e 
modelar organiza~ao da prestigiosa .. Sec~ao 
Filatelica da Casa do C6ncelho de ArganiJ,), 
a que fazemos mais larga referencia a pagl
nas 7 a 10 do presente numero deste Bole
tim, mais urn excelente artigo de dlvulga~ao. 
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-prima, digno e de largo futuro, e que se 
me afigura modelo coerente e ajustado para 
os que queiram, sem grandes obstaculos, mas 
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franquia, expedidos para e pelos elementos 
dos tres ramos das For~as Armadas desta
cados no Ultramar (Portaria n.O 18545, de 
23-6-1961) . 

Estes inteiros aerapostais, como e norma 
para as selos e outras pe~as filatE~licas, po
dem coleccionar-se novos -e / au usados. 

Afian~o, aos que se disponham a estudar 

estudo detalhado, met6dieo, de grande u,
lego, destes aerogramas. Para simplifiear as 
coisas, e par feliz iniciativa da uSec~ao Aero
filateliea» do Clube Filatelieo de Portugal
a quem tanto se deve para a surto de pro
gresso verificado na Aerofilatelia Portu
guesa - foi publicada em apusculo separado 
a parte referente ao nosso Pais. 

o TUNSPORT£ OESTE MilO· 

GlAMAtUM40fU1 ~AlflP 
.OS SOU>ADOS DE l'O~ruc:Al. 

E~I~ao 91Cl In do 
mYI: tE'nTO RACIQijAl FEMIHIHO 

- - - ----- ---------------

\ 

(Gravura gentilmente cedicIa pela congenere amiga Sec~iio Filatelica 
cIa Casa do Concelho de Arganil). 

e coleccionar estas f6rmulas posta is que as 
tiragens sucessivas, desde ha nove anos, com 
seu caudal de muta~6es - impressoes, pa
peis, filigranas, inscri~6es, etc. - simultanea
mente com a diversidade de marcas nelas 
apostas, quer pelos C T T quer pelo S P M, 
constituem uma motiva~ao aliciante, um mui
trplice e fecundo campo de actividade. 

Como bibliografia - que deve ser consul
tada e seguida com a maior proveito - ha 
artigos muito merit6rios dos Srs. Brigadeiro 
~ose da Cunha Lamas, Virgflio Simoes NeT:) 
e Capitao Humberto Duarte Gracia sabre ;] 
materia e, como cupula, a Catalogo Mundial 
de Inteiros Aeropostais (4." edi~ao). de Fran
~ois Godinas, obra primorosa que inclui a 

Quanta ao material, ainda nao comercializado 
em ampla escala, tera de ser procurado com 
aplica~ao permanente onde ele se encontra: 
expedicionarios e seus familiares. 0 que, 
como todos as trabalhos ,je prospec~ao, 
exige muita labuta e muita convic~ao - par 
vezes recompensadas, com resultados gene
rosos e surpreendentes. Os aerogramas de 
1961, par exemplo, sao ja extrema mente 
raros. 

Aerogramas militares - uma sugestao di
gna de ponderada reflexao. A ideia aqui 
fica, com tada a sua modestia e com toda a 
sua singeleza. Eu acho admiravel aprender 
e ensinar coisas pequenas, que podem dar 
grande efeito. 
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A OP'ERA NA FILATELIA 

Teremos 
Mundial 

em 

do 
1971 0 

Tematica 
Expos;~ao 

, 
«Opera» ? 

Convenhamos que a iniciativa sera de alto 
significado e valor filatelico. 

Carecerd, todavia, de tempo, e 0 tempo, 
por enquanto, ainda niio escasseia, ma.;, 

em meia dUzia de dias. Hd que, atempada
mente, planear, divulgar, pOr, enfim, a ma
quina organizadora a funcionar, niio apenaa 
com algumas pe~as mas com todas as suaa 

o Sr. Presidente da Republica e outras~altas individualidades, a quando 
do inaugura~iio do I Exposi~iio FilahWco do T em6tica de c Opera. 

claro, uma iniciativa de tal envergadura, que 
implica uma diversidade extraordintiria de 
trabalhos e consequentes responsabilidades . 
nlfo pode, necessariamente, ser organizada 

per;as, em actividade plena e com plena cons
ciencia da missiio a cumprir. 

E que a Filatelia portuguesa criou, tern 
prestigio - e esse prestigio de modo algum 
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14 BOLETIM DO CLUBE FILAn:LICO DE PORTUGAL -pade ser abalado, mas antes, e cada vez 
mais, tem de ser dignificado, confirmado e 
aumentado. 

Ao anunciar ao Chefe do Estado a possivel 
realizar,;iio, em Maio do proximo ana, na ca
pital portuguesa, da «1. a Exposir,;iio Mundial 

nadoras indicadas serem iovens de 13, 12 
e 10 anos, respectivamente. Provem do Clube 
Filahfllico do Barreiro, no qual se encontram, 
aliils, inscritas oito crian~as com a temiltica 
de opera, embora so aquelas tres estivessem 
iii suficientemente adiantadas para exporem. 

As tres jovens expositoras: Maria Jose, Teresa felicio e Ana Paula 

da Tematica de '6pera':., a quando da inau
gurar,;iio, em 3 de Maio ultimo, da «1 .a Expo
sir,;iio Filatelica da Temcitica de '6pera'~, que 
teve lugar no saliio nobre do Teatro da Trin
dade, em Lisboa, estamos cerios de que a 
Sr. Dr. Mario Matos e Lemos, muito ilustre 
e distinto Director da revista 6pera, teve 
presente as responsabilidades referidas. 

Oxala, pais, a iniciativa vingue, e niio se 
fique, apenas, em palavras esperanr,;osas. 
Porque colaborar,;iio, decerio, niio sera rega
teada - e a Clube Filatelico de Portugal e 
a seu Boletim, com este ligeiro apontamento. 
marca, desde ja, a sua presenr,;a. 

A proposito, ainda, daquela «l.a Exposir,;lio 
Filatelica da Tematica de '6pera'~, a seguir. 
e com a devida venia, transcrevemos, da re
vista 6pera, paginas 14 e 15 do seu numero 
oito, do corrente ana; 

aRealizada por iniciativa de 6pera e com 
o patrodnio do Director do Teatro da Trin
dade, de Lisboa, Dr. Serra Formigal, e do 
Presidente do Clube Filahfllico ' de Portugal, 
Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, a expo
si~ao reuniu selos de seis coleccionadores: 
Maria Jose Duarte Abreu, Teresa Felicio Da
milsio, Ana Paula Pinto Viana Jorge, Anto
nio Ferreira Rodrigues, Carlos Gabriel Gon
!;alves e Jose Manuel Pires Santos. 

De assinalar, 0 facto de as tres coleccio-

o Almirante Americo Thomaz - que e um 
profundo conhecedor de opera - teve pala
vras de elogio para a iniciativa e ao ser in
formado de que ia ser solicitada, aos Correios 
de Portugal, a emissao de uma serie alusiva 
II opera, aplaudiu a ideia. Todavia, poste
riormente, e em res posta ao otlcio que Ihe 
foi dirigido, os Correios e Telecomunica!;oes 
de Portugal informaram nao so nao haver iii 
tempo para preparar com 0 devido cuidado 
tal serie, como, por outr~ lado, proceder a 
essa emissao seria, de certo modo, diminuir 
uma outra, iii em . prepara~ao, dedicada aos 
musicos portugueses e que incluiril Domin
gos Bontempo, Carlos Seixas, Marcos -Portu-

=~~~--~~-----~--~= 
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i Apartado n.O 44 T,la'one 22020 
II VIANA DO CASTELO 

Grande sortido de series tematicas de todo 

I I 
0 Mundo. Selos classico8 de Portugal 

e Ultramar 
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gal, Sousa Carvalho, Duarte Lobo e Lursa 
Todi. 

Como complemento nao-filatelico da expo
si~ao, figurou no salao nobre do Teatro da 
Trindade um quadro com cartas e postais 
assinados por musicos ou cantores. 

Na inaugura!;ao, 0 Sr. Almirante Americo 
Thomaz foi acompanhado pelo Ministro das 
Corpora!;oes e da Saude, Dr. Baltasar Rebelo 
de Sousa, e pelo Secreta rio de Estado das 
Corpora~Oes, Dr. Silva Pinto. 

Ao Sr. Presidente da Republica foi of ere
cida uma medalha de prata comemorativa da 
exposi!;ao, bem como uma colec!;ao da re
vista 6pera. 

Entre as individualidades que assistiram 
II inaugura!;ao da exposi!;ao, encontravam-se 
tambem, designadamente, 0 Secreta rio de Es
tado da Informa!;ao, Dr. Cesar Moreira Bap
tista, os Subsecretarios do Trabalho e da Ju
ventude, respectivamente, Dr. Nogueira de 
Brito e Dr. Augusto Atarde, 0 Presidente da 
F. N. A. T., Dr. Bento Pereira do Amaral, 0 

Presidente da Funda!;ao Gulbenkian, Dr. Aze
redo Perdigao, e 0 Prof. Gon!;alves de 
Proen~a, antigo Ministro das ' Corpora~oes, a 
quem se deve a compra do Teatro da Trin
dade para a F. N. A. T. e a cria!;ao da Com
panhia Portuguesa de 6pera». 

M. R. C. N. 

A F8dera~ia Portuguesa de FUatelia Informa ... 

XVI DIA DO SELO 

Seguindo a tradir,;ao, e deacordo com 0 
Art. 30.0 db Estatuto, a Direcr,;ao da Fede
rar,;ao Portuguesa de Filatelia nomeou a Co
missao Organdzadora do «Dia do Selo» (este 
aoo 0 16.0

) com a composir,;ao seguinte: 

Manuel Carvalho Barroco de Mello (Mi
randa dO Douro); 

Angelo Correia (Porto); 
Eng.o Vitor Manuel Gonr,;alves Fernandes 

(Seia) ; 
Jose de Almeim Oawalho (Alhandra); 
Cor. Francisco Cardoso Salgado (Lisboa); 
Jose Rodrigo llias Ferreira (Lisboa). 

E ewdoote que 0 «XVI Dila do Selo» tera, 
como fulcra, as importantes comemorar,;i'ies ja 
completamente progr,amadras para· Luanda, 
onde, exactamente no pr6ximo dia 1 de De
zembro, se inaugura a monumental VIll Ex
posir,;ao FilateIica Naclonal LUANDA - 70 

Os projectores da atenr,;ao filatelica pOrtu
guesa estao, naturnlmente, centrados sobre a 
capital de Angola, onde, n.a maior manifes
tar,;iio filatelica do aoo em curso, estarao 
patentes colecr,;5es de aurentica craveira na
clonal de todo 0 Espar,;o Portugues. Urn oer
tame desta envergadW'a - e cam 0 inegavel 
interesse de se tr;atar da primeira Exposir,;ao 
Nacional organizada numa Provincia illtra
marina - bastar:ia, por si s6, para tornar ex
tremamente ricas as ceIebrar,;6es do nosso 
«XVI Dia do Selo». 

Por ~Utro lado, no Continente, salientam-se, 
desde ja, seis iniciativas muito louvaveis, do 
maior merecimento, e que cantam com 0 pa
trocinio da Federar,;iio Portllguesa de Filate
Ha, a saber: 

IV E~osir,;ao de Divulgar,;ao Fil!IJteJica (Nu
cleo Filarelico MIT,andes, MIRANDA DO 
DOURO); 

Mostra FilateUca Juvenil (Nucleo Filatelica 
e Nurnismatica da EHESE, SEIA); 

XVI Mostra Filarelica de Alhandra (Nucleo 
Filarelico de Alhandra; ALHANDRA); 

Mostra Fdlatelica de Iniciados (Clube Fila
tEilico de Portugal, LISBOA); 

I Mostra Filatelica do «Quinas~ (Secr,;ao Fi
lateJica do Quinas Clube - de Desportos, 
BARREIRO); 

I Mostra Filatelica do CPSN (Secr,;ao Fila
telica do Clube do Pessoal da Siderurgia 
Nacional, PAIO PIRES). 

Apetecemos que isto nao seja tudo, embora 
seja muito. . 

AJJ nivel local, uma reuniiio d~ camarada
gem, uma mostra, ou qualquer genero de 
acti'V'idade relac:ionadia cam os objectivos do 
«Dia do Selo~ - DIVULGAR E UNIR - pode 
ser levada a efeito fflci1mente, e sem despesa 
de vulto. 
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=~~~--~~-----~--~= 
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gal, Sousa Carvalho, Duarte Lobo e Lursa 
Todi. 
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M. R. C. N. 

A F8dera~ia Portuguesa de FUatelia Informa ... 

XVI DIA DO SELO 
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AJJ nivel local, uma reuniiio d~ camarada
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«Dia do Selo~ - DIVULGAR E UNIR - pode 
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de vulto. 
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« A Juventude e a Filatelia» 
~-------------- Par 

I JOS~ M. CASTANHEIRA DA SILVEIRA 

cA experiencia e a mae de todas as coisas:. - Garcia de Orta. 

Aos jovens que agora dao os primeiros 
passos na Filatelia, continuadores entusiastas 
deste passatempo que cada vez vai mobili
zando mais adeptos, dedi co estas linhas des
pretensiosas sem 0 convencimento de ter 
'descoberto algo de novo, mas apenas de 
transmitir a que vinte anos de coleccionismo, 
catando aqui e acola, ouvindo este e aquele, 
amealhei, e me permite agora opinar por es
crito 0 que a pratica mais aconselha. 

Essencial para a jovem que comei;a e an
tes mesmo de escolher 0 tema, ou os parses 
de sua prefer~ncia, e necessaria que 0 jovem 
aprenda a: lavar e limpar as selos, manejar 
a pini;a, saber manusear a catalogo, colocar 

as charneiras, identificar a filigrana de um 
selo, utilizar 0 odontfmetro para medir os 
denteados, acess6rios que os jovens 'coleccio
nadores devem utilizar, desde 0 inicio. Con
vem, tambem, nao esquecer que a correspon
d€mcia recebida em casa ou que 0 pai traz 
do escrit6rio, sao uma das bases de obteni;ao 
de duplicados para as trocas a efectuar. 

Como segundo passo, mas de capital im
portancia, e a escolha dos exemplares que 
vao figurar na coleci;ao, devendo rejeitar os 
selos que se apresentam rotos, adelgai;ados, 
partidos, manchados ou sem dentes. Na co
leci;ao de selos obliterados, 0 carimbo nao -

~~~~~~~---. .---~~~--~~~~~~~---,------ ,-----~. 
( 
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-se deve apresentar borrado, ou esconder a 
motivo principal do selo. 

Ao montarem as suas coleci;oes, devem os 
jovens desde a inicio faz~-Io com a maior 
propriedade possrvel, de acordo com os con
selhos dos mais experientes, cujas indica
i;oes, sempre preciosas, Ihes serao de grande 
utilidade, mas utilizando as suas pr6prias 
ideias, sempre que passivel. 

o primeiro passo a seguir, depois da es
calha previa da colec~ao, au tema a desen
volver, e a escolha das folhas, as quais de
vem ser de dimensoes normalizadas, com 
um quadriculado tenue, e de prefer~ncia 
com enquadramento lateral. As folhas nao 
devem ser demasiado sobrecarregadas com 
elevado numero de selos, e estes nao devem 
ser montados formando composi\;oes fantasis
tas. 0 ideal sera apresentar 10 a 16 selos 
em filas horizontais, alinhados uns com os 
outros. Se houver a possibilidade de mGntar 
previamente os selos, em tiras Hawid - , 
o que apenas deve ser feito quando a co
lec\;ao for na sua maioria de exemplares no
vas - tanto melhor, pais a denteado do selo, 
real~ando no preto, torna a conjunto mais 
atraente. A tira Hawid deve ser cortada ape
nas com uma margem ligeiramente mais 
larga que 0 selo, pois, caso contra rio, criara 

mau aspecto. Tanto na colec~ao classica, mas 
especial mente na colec~ao tematica, as legen
das sao necessarias, essenciais, mesmo, na 
tematica. Deve-se, porem, atentar que, tanto 
num caso, como no outro, as legendas sao 
sempre complemento dos selos e nao devem 
ser, por isso, nem muito numerosas nem 
muito grandes. Ao legendar, deve-se par 0 

titulo sempre num tipo de letra mais desta
cado, mais pequenos os sub-titulos, varieda
des e outras indica~oes . Neste pormenor, 
chamamos a especial aten\;ao dos jovens, 
para verificarem, na pratica, au seja, em ex
posi\;oes dos mais adiantados 0 acima ex----
.,-----~--------.,----.. a.. 
i 

III 

COMPRA E VENDE 

filatelica 
Selos para coleccoes 

I Apartado 13 - Telefone 856 - ElVAS 
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Posta. A legendai;ao deve ser de prefer€mcia 
feita a mao, mas quando as suas tentativas 
nao resultarem, a auxflio do escantilhao sera 
bastante valioso. 

Oesenhos sao, salvo rarfssimas excepi;oes, 
pura e simplesmente banidos. 

Numa coleci;ao par parses, as selos deverao 
ser apresentados por ordem cronol6gica das 
respectivas emissoesl e devem, sempre que 
possfve!, apresentar, alem do selo-tipo, as 
variedades, os envelopes, as erros, todo a 
material que a jovem pacientemente for an
gariando, para enriquecimento da sua colec
~o. Ao montar as selos, devem ficar em 
aberto as casas para colocai;ao dos exem
plares em falta, e centra-los dentro de cad a 
folha, de modo a ficarem intervalos id~nticos 
entre as margens laterais, bem como entre 
as margens superior e inferior. Especialmente 
na coleci;ao tematica, deve evitar-se misturar 
selos novos com selos carimbados, e acompa
nhar os selos das chamadas pei;as filatelicas, 
envelopes do 1.° Oia (FOC) , carimbos aLu
sivos ao tema e outras variedades, que en
riquecerao a coleci;ao e conquistarao pontos 
em exposii;oes. 

Como palavras finais, e conveniente re
cordar que uma coleci;ao com nrvel media 

demora varios anos a estruturar, e a parti
cipai;ao em exposii;oes nao deve ter como 
objecto imediato a conquista de premios, mas 
sim a aquisii;ao de maior experi~ncia e co
nhecimentos. 

ExposlOlo Fllat6lica Juvanll 
o jUri <fa P Ex:posicao Fi1a±elica Provin

cial Juvenil ARAL 70 (Douro Litoral) resol
veu, por unanimidade, artribuir os seguintes 
premaos: MEDALHAS DE BRONZE PRA
TEADO a AntOnio Cabral Campos Felino e 
David Mauricio da Costa Carvalho. 

MEDALHAS DE BRONZE a Jorge Filipe 
Relvas Ferreira Botelho, Nelson Pinto Soa
res, Mario Rui de Freitas Ramos, Heitor 
Campos Monteiro, Maria Luisa Santos Frei
tas, Maria de Fatima Carva Lopes" Joaquim 
Joaa Martins Dias da Silva, AntOnio Carlos 
Pinto Soares, Luis Henrique Ferreira Cunha 
Leite, Mano Jorge Beleza Bastos, Carlos Al
berto Laoerda Neto da Silva, Reinaldo 
Eduardo de Sousa Delgado, Jose AntOnio de 
Campos Pereira, AntOnio Vieira Pinto e Ri
cardo Gil da Costa. 

.~~~---------.~~~--~--~~~~--~~--~~~~~~~~~~~ 
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Impressoo grumosa do selo 
de Dona Maria 

, . 
rels 

No numero 114 (Dezembro de 1958) da re
vista «Mercado Filatelico:. podia-se ler, na in
teressante sec!;ao cPerguntam-nos e os nossos 
tecnicos respondem:., dirigida pelo erudito 
filatelista Castro Br,andoo, as linhas que a 

I s e g u d r integra'lmente transcrevemos (pa
gina 367): 

cTemos presente um exemplar novo do 5 r. 
de D. Maria (S. F . lb) com impresslio defei
tuosa (sarapintada).-Nlio se trata dum exem
plar das ultimas impressoes (S. F. lc) cujo 
cunho se tornou defeituoso pelo uso, sobre
tudo no chamado cpomo de Adao:. formado 
par duas fendas reintrantes na garganta e 
ainda na tranrra cuja ponta desapareceu mas 
sim da impresslio defeituosa do castanho ver-

a: ........ ---tIiWfIII .............. """".. .............. ~ ....... ---~~:. 
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(MR. CORK) 
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OF CORK SPECIALTIES 
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[ 
Palo 

PROF. MANUR VALADARES 

melho de todo 0 selo par ma distribuirrao cia 
tinta:&. 

Apos ter lido estas linhas fUli Veil' a md~a 
colec!;ao se encontmva algum selo de 5 relS 
de Dona Maria, com impresBao defeituosa, 
mas todos os que possuia eram normalmente 
impressos; em todo 0 caso, a observa!;oo ano
tada no Mercado Filatelico ficou-me de me
moria, e dai ern diante sempre que observava 
o pr.imeiro selo de Portugal. quer nos comer
ciantes quer em coleccOes expostas, interes
sava~me em verifioar se a impressao era re
gular ou noo. Por duas ou tres vezes notei 
pequenos defeiros, mas sempre localizad?S .e 
restritos, sem que se lhes pudesse atrlbml' 
importancia de manor. 

Assim foi ate ha, aproximadamente, urn ano, 
em que recebi urn telefonema de urn comer
ciante dizendo-me que tinha comprado uma 
colec!;~o de Portugal com algumas bonitas 
pecas, e, desug;nadamente, wn numero 1 que, 
«embora feio, certamente me interessaria:.. 
Esta maneiTa habil de incitar a minha curio
sidade fez com que no di.a seguinte fosse ver 
a colec!;ao. Foi 0 5 reis de Dona Maria que, 
4:embora feio:., realmenbe mais me interessou: 
- vi assim, pela pr.imeira vez, este selo com 
o tipo de impressao que os fI'anceses chamam 
cgrumeleuse:. e que me parece poder tradu
zir-se para portugues por cimpressao gru
mosa:.. 

o selo esta obliterado pelo carimbo em cir
cwo de barras 56 - Braga - e porque 0 ca
rimbo foi bastante apoiJado, principalmente, 
na parte mferior, ficou uma mancha de tinta 
que rorna 0 selo «feio:., como dizia 0 comer
dante. 0 tom da ,tinta de impressao e 0 cas
tanho-vermelho claro e 0 cunho ainda nao 
estav,a gasto, porque a lupa e com ilumina
!;ao adequada ve-se perfeitamente a tr.an!;a 
do cabe1o, embora esta tenha recebido a tinta 
do carimbo. 

Procurei na fotografia reprodUzida neste ar
tigo, colo cando lado a lam 0 sel? com a im
pressao grumosa (esqueroa da figura) e urn -
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tas, Maria de Fatima Carva Lopes" Joaquim 
Joaa Martins Dias da Silva, AntOnio Carlos 
Pinto Soares, Luis Henrique Ferreira Cunha 
Leite, Mano Jorge Beleza Bastos, Carlos Al
berto Laoerda Neto da Silva, Reinaldo 
Eduardo de Sousa Delgado, Jose AntOnio de 
Campos Pereira, AntOnio Vieira Pinto e Ri
cardo Gil da Costa. 

.~~~---------.~~~--~--~~~~--~~--~~~~~~~~~~~ 
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Impressoo grumosa do selo 
de Dona Maria 

, . 
rels 

No numero 114 (Dezembro de 1958) da re
vista «Mercado Filatelico:. podia-se ler, na in
teressante sec!;ao cPerguntam-nos e os nossos 
tecnicos respondem:., dirigida pelo erudito 
filatelista Castro Br,andoo, as linhas que a 

I s e g u d r integra'lmente transcrevemos (pa
gina 367): 

cTemos presente um exemplar novo do 5 r. 
de D. Maria (S. F . lb) com impresslio defei
tuosa (sarapintada).-Nlio se trata dum exem
plar das ultimas impressoes (S. F. lc) cujo 
cunho se tornou defeituoso pelo uso, sobre
tudo no chamado cpomo de Adao:. formado 
par duas fendas reintrantes na garganta e 
ainda na tranrra cuja ponta desapareceu mas 
sim da impresslio defeituosa do castanho ver-

a: ........ ---tIiWfIII .............. """".. .............. ~ ....... ---~~:. 
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Palo 

PROF. MANUR VALADARES 

melho de todo 0 selo par ma distribuirrao cia 
tinta:&. 

Apos ter lido estas linhas fUli Veil' a md~a 
colec!;ao se encontmva algum selo de 5 relS 
de Dona Maria, com impresBao defeituosa, 
mas todos os que possuia eram normalmente 
impressos; em todo 0 caso, a observa!;oo ano
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restritos, sem que se lhes pudesse atrlbml' 
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em que recebi urn telefonema de urn comer
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pecas, e, desug;nadamente, wn numero 1 que, 
«embora feio, certamente me interessaria:.. 
Esta maneiTa habil de incitar a minha curio
sidade fez com que no di.a seguinte fosse ver 
a colec!;ao. Foi 0 5 reis de Dona Maria que, 
4:embora feio:., realmenbe mais me interessou: 
- vi assim, pela pr.imeira vez, este selo com 
o tipo de impressao que os fI'anceses chamam 
cgrumeleuse:. e que me parece poder tradu
zir-se para portugues por cimpressao gru
mosa:.. 

o selo esta obliterado pelo carimbo em cir
cwo de barras 56 - Braga - e porque 0 ca
rimbo foi bastante apoiJado, principalmente, 
na parte mferior, ficou uma mancha de tinta 
que rorna 0 selo «feio:., como dizia 0 comer
dante. 0 tom da ,tinta de impressao e 0 cas
tanho-vermelho claro e 0 cunho ainda nao 
estav,a gasto, porque a lupa e com ilumina
!;ao adequada ve-se perfeitamente a tr.an!;a 
do cabe1o, embora esta tenha recebido a tinta 
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Procurei na fotografia reprodUzida neste ar
tigo, colo cando lado a lam 0 sel? com a im
pressao grumosa (esqueroa da figura) e urn -
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exemplar nonnalmenlle impresso, mostrar a 
a nitida diferenea de aspecto que ha entre 
os dois. No oaso que nos interessa, n1i.o s6 
a distribuieao da tin,ta em volta da efigie e 
muito irregular, mas ainda toda a impressao 
apresenta urn aspecto de impreciso, pelo facto 
da tinta nao se dffstribqir uniformemente so
bre as pantes a imprimir e extr:alVasar para 
as zonas que, normalmente, sao brancas. Da
qui resulta que as linhas das letras, dos al
garismos, 00 quadro eJdierior sao mal defi
rodas, 0 mesmo acontecendo a todos os ornatos, 

que chegam a dar a impressao de nao terem 
contornos precisoo. 

Entre :as vcl.rias hip6teses que poderiam ser 
pr.opostas para explicar este tipo de impres
sao, pareoe-me que a mais provavel consiste 
em adlnitir que a tinta de impressao estava 
estragada, deixando de Be apresentar unifor
memente liqudda para, em parte, ser consti
tuida par grumos em suspensao. Se esta in
terpretaeao e a verdadeira, a apelidaeao de 
«impress1i.o grumosa:. encontra-se justificada. 

E claro que nao me e passivel dizer, visto 
niio haver reproduc,;ao fotogrMica, se 0 selo 
citado no Mercado Filatelico entrara ou nao 
nesta categoria, mas e clll'lioso notar a des
meao: c ... impressiio defeitrLosa do castanho 
vermelho de todo 0 sela por ma distribuiQiio 
da tinta:.. Mais curioso me pareoe ainda assi
nalar a pa:recenc,;a flagrante, do ponto de vista 
da mpressao, entre 0 selo de que estamos tra
tando e as muito raras impressOes defeituo
sas do cunho n do selo de 5 reis, cabelos 
lisos, de D. Pedro. Transcrevo do livro Os 

selos de relevo de Portugal 0 periodo seguinte: 
cNotar-se-ci em raros exemplares impressos 
por este cunho jci muito danificado 0 aspecto 
defeituoso da impressiio e a falta de unifor
midade na distribuiQiio da tinta, que e cas
tanho-vermelho clara, com manchas averme
lhadas mais escuras:.. Pessoa!mente, s6 me 
foi dado ver ate hoje dois exemp1ares do 
selo de 5 reis de D. Pedro com estas carac
teristicas, mas 0 seu aspecto geral era 0 
mesmo do selo de 5 reis de Dona Marl,a, de 
que estamostratando, pelo que nao me pa-

rece demasiada ousadia afdrmar que se trata, 
tambem, no caso destes exemplares de 5 reis, 
de D. Pedro, de impressOes grumosas. Per
gunbo a mim proprio se 1(1. afinnaeao «cunho 
jli muito danificado:. correspoooe it verdade 
ou se n1i.o sera, como no oaso do selo que nos 
ocupa, a simples resuJ.tante de uma tinta que 
esta va em grumos e queassim tira toda a 
precisao ao contorno dos ornatos, das letras, 
etc. 

E interessante notal"-S€ que todas estas im
pressoes que chamamos grumosas se deram 
com a tinta castanho-vermelha clara, como 
se esta tinta tivesse tend~ncia a alterar-se, 
deixando de apresentai- urn €Stado liquido 
wrifarme, para tornar-se numa suspensao. 
'l1alvez tenha sido esta ate a raziio que con
duziu, llIa irnpressao dOl> selos de 5 reis das 
emissOes posteriores, a niio empregar esta 
tinta de colorido tao belo, substituindo-a por 
urna serne de castanhos que acabaria no in
sipido oastanho escuro da primeira emissao 
de D. Luis. 
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NOVOS SELOS 
Emissllo comemorotivo de Osoco 

(ReproduQiio autorizada pelos CTT) 

Os selos, sao da a'lltoria de AntOnio Garcia. 
Tern as dimens6es de 34,5 x 31,65mm, com
preendendo a serrilha, com 0 den1:eado 13,5. 

Os tr,abalhos de impressao foram executa
dos, em off-set, pela Casa da Maeda. 

o plano da emissao e 0 simbolismo dos de
senhos e 0 seguinte : 

1$00 - evoca as nalVegac,;oes portuguesas e 
a sua chegada ao Japao - tiragem de 9500000 
em folhas de 100 s'elos. 

3$50 - a con.'Vergencia e irradiaeao das va
rias culturas em relaeao ao Japao - tfu.-agem 
de 1 500 000 em folhas die 100 selos. 

5$00 - 0 rinicio da evangelizac,;ao do Japao 
efectuada pelos pnrtugueses - tiragem de 
1100000 em folhas die 50 selos. 

PORTUGUESES 
6$50 - as siglas do Portugal cristao e do 

Japao budista - tiragem de 400 000 em folhas 
de 50 selos. 

Foi a 16 de Setembro de 1970 0 1.0 dia de 
circulac,;1i.o da nova emiss1i.o. 

Emissdo comemorotivo do I Centeno
rio do cidode de Sontorem 

.. .....-
. ,. '.l ... .-

(ReproduQlio autorizada pelos CTT) 

Os selos, cujo desenho e da autoria de Can
dido Cost.a Pinto, tern as dimens6es de 
29 x 4omm, compreeruiendo a serrilha, com 0 

denteado de 11 3/4. . 
Os trabalhos de impressao foram executa

dos, em off-set, ,pel·a Casa da Moeda. 
o plano de emissao e 0 seguinte : 
1$00 - tiragem de 9 000 000 em folhas de 

100 selos. -- .--.....--"..,..,.----~----.. AC ....... "."."".",.",~".",..--..",.------------ I 

I Selos de Portugal e Ultramar I 
I Sobrescritos de 1.0 dia (F. D. C.) e Postais-Maximos (C. M.) " 

de Portugal, Ultramar e Estrangeiro 
I I 

I Rna da T!~d~~!.~.W D~~,~oE!E~L1SBOA_' I 
I _______ " ____ ~ ___ ~_-___ ~".",.,,,.,~ 
~~-~....-------:....--".",.".- ...... '----
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-4$00 - tiragem de 1 000 000 em folhas de 
50 selos. 

Foi mareada a data de 7 de Outubro de 
1970 .para ° 1.0 dia de circula~ao da nova 
emissao. 

Emissoo comemorotivo do I 0 Cente
nario do Covilha-cidode 

(Reprodu,iio autorizada pelos CTT) 

Os selos, cudo desenho e de autoria de Can
dido Costa Pinto, tem as dimens1ies de 
29 x 4omm, compreerufundo a serrilha, com 0 
oonteado de 11 3/4. 

Os tr.abalhos de impressao roram executa
dos, em off-set, pela Casa da Moed11-

o plano de emissao e 0 seguinte: 
1$00 -biTagem de 9 000 000 em folhas de 

100 selos. 
2$00 - tirag~ de 1 00!l 000 em folhas de 

100 selos. 
Fai marcada a data de 7 de Outubro de 

1970 para 0 1.0 ilia de circula~ao da nova 
amissao. 

a; .................. - .........--.................... ---------------\it. 
CASA A. MOLDER I 
TUDO PARA FILA TELIA I 
COMPRA - VENDE I 

Ra. 1.° de Dezembro, 101-g.0 I 
Telef. glnSI4 L 18 BOA - 2 I .- -~ ........ ~~ ~~~~~ 

Guine' - EmissOo comemorofivo 
do soberonio de Bo/omo 

Ocorrendo este ana 0 centenario da sentenrr'l 
arbibr.a1 sabre a soberania de Bolama, 0 
Ministerio do llitramar mandou emitir e par 
em circularrao, na provincia da Guine, um 
milhao de selos postccis, da ta:x;a de 2$50, com 
as dimensfies de 34,5 x 30,2 milimebros, tendo 
como motivos a efigie de lliysses Grant e 
uma vista da Pra~a com 0 seu nome na re
feri<fu cidade de Bolama. 

Os referidos selos, d:esenhados par Jose de 
Moura e dmpressos a doze cores na Casa del 
Moeda, serao pastas a venda no aia 25 de 
Outubro de 1970, para a que haver a oarimbos 
de cPrimeiTo Dia:. a ulliliza!I' nas esta~fies de 
Bolama e de Bissau. 

• : ... .-..-.......... - _____ ................... -..... __ .-..--..-. a .. 

f -
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I
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I 
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do Club. ~il6telico de Portuglll 
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R rede de Ambulancios Postais de 
Portugal 

Pelo 
Cor. A. GUEDES DE MAGAU-IAES 

Desde 1934 que a Rede de Ambulllncias 
Posta is (RAP) se encontra articulada em tres 
Sectores, com a posic;ao actual seguinte: 

1. Rede de Ambulilncias Posta is - Sector 
'Norte (RAPN), com a Secretaria no 
Porto e uma Dependencia na gare da 
estac;ao ferroviaria do Porto (Campa
nha); 

2. Rede de Ambulllncias Postais - Sector 
Sui (RAPS), com a Secretaria em 
Coimbra; 

3. Rede de Ambulilncias Postais - Sector 
Sui (RAPS), com a Secreta ria em Lis
boa e Dependencias nas gares do Bar
reiro, Rossio, Santa Apol6nia e Terreiro 
do Pac;o. 

Depois dum servic;o experimental, iniciado 
em Nov 951, a RAP que, ate entao, utilizava 
exclusivamente a rede ferroviaria, foi enri
quecida, a partir de 10 Jul 952, com auto
-ambulilncias. 

Para permitir a mais conveniente conexao 
entre as diversas linhas posta is, foram mon
tad os, em Jan 963, tres Centr~s Repartido
res Posta is (CRP), nas gares do Porto (Cam
panha), Entroncamento, eLi s boa (Santa 
ApoI6nia), nos quais e manipulada corres
pondencia. 

Em todo 0 Pafs existem inumeras condu
c;oes auto e ferroviarias, ao cuidado do ele
mentos estranhos aos CTT, sendo a corres
pondencia transportada em malas fechadas, 
pelo que nao ha manipulac;ao de correspon
dencia, nem, consequentemente, sao utilizados 
carimbos. 

Em identicas condic;oes funcionam varias 
conduc;5es auto, a cargo de elementos dos 
CTT, sendo as mais extensas as de OLIVEIRA 
DE FRADES a SANTA COMBA D.o.O, por 
VISEU, e volta; e, PORTO-BRAGA-PORTO. 

Em cada uma das Secretarias existe uma 
reserva de carimbos, constitufda por alguns 

exemplares retirados do servic;o activo, e por 
outros que aguardam a sua estreia no ser
vic;o activo. 

Seguidamente, damos a relac;ao actual dos 
servic;os e, conjuntamente, algumas notas da 
sua hist6ria pregressa. Cabe aqui um parti
cular agradecimento ao Sr. Francisco Rodri
gues Julio, distinto funcionario da R. A. P., 
pela substancial ajuda que nos deu na ela
borac;ao das notas hist6ricas. 

.... RAPN 

1.1 - AMBULANCIAS: 

CORGO I e II, na Linha do Corgo. Inau
guradas a 1 Jul 910 entre Peso da Re
gua e Vidago. Mais tarde, depois que 
a linha ficou completada a 28 Ago 921, 
o servic;o foi prolong ado ate Chaves. 

DOURO I e II, na Linha do Douro. Inau
guradas em Mar 82 entre Porto e Pinhao . 
Depois de completada a lin h a em 
9 Dez 87, 0 servic;o foi prolongado ate 
Barca de Alva. 

Entrega malas ell ambulilncia espanhola 
de Barca de Alva/Salamanca. 

FAFE I e II, na Linha de Guimaraes, entre 
Porto e Fafe. A linha ferrea, na sua to
talidade, foi inaugurada a 14 Mar 932 
e 0 servic;o postal ambulante comec;ou 
pouco depois. 

MINHO I e II, na Linha do Minho. Inau
guradas em Nov 78 entre Porto e Ca
minha com as denominac;oes de PORTO
-VA[EN<;A / C. C. e VALEN<;A-PORTO/ 
/e. e. A explorac;ao da Linha do Minho 
abrangeu Valenc;a em Ago 82 e por 
essa epoca as ambulilncias passaram as 
denominac;oes actuais e a percorrerem 
toda a via ferrea existente. Mais tarde 
(depois de 15 Jul 915) 0 trajecto foi 
prolong ado ate Monc;ao. 

Em Valenc;a sao entregues malas a --
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TUDO PARA FILA TELIA I 
COMPRA - VENDE I 

Ra. 1.° de Dezembro, 101-g.0 I 
Telef. glnSI4 L 18 BOA - 2 I .- -~ ........ ~~ ~~~~~ 

Guine' - EmissOo comemorofivo 
do soberonio de Bo/omo 

Ocorrendo este ana 0 centenario da sentenrr'l 
arbibr.a1 sabre a soberania de Bolama, 0 
Ministerio do llitramar mandou emitir e par 
em circularrao, na provincia da Guine, um 
milhao de selos postccis, da ta:x;a de 2$50, com 
as dimensfies de 34,5 x 30,2 milimebros, tendo 
como motivos a efigie de lliysses Grant e 
uma vista da Pra~a com 0 seu nome na re
feri<fu cidade de Bolama. 

Os referidos selos, d:esenhados par Jose de 
Moura e dmpressos a doze cores na Casa del 
Moeda, serao pastas a venda no aia 25 de 
Outubro de 1970, para a que haver a oarimbos 
de cPrimeiTo Dia:. a ulliliza!I' nas esta~fies de 
Bolama e de Bissau. 

• : ... .-..-.......... - _____ ................... -..... __ .-..--..-. a .. 

f -
C TRAMAR E ESTRAN-
I
I S E LOS DE PORTUGAL, UL- 1 

GI!:lRO~ CLJ..SSICOS, 
I S~RIEs, ETC, I 
J para COMPRA OU VENDA { 
C Consult. a coso f 

1,1 H. SANTOS VIEGAS I 
R. 1.- de Dezembro, 45-3.o-Esq• 
T.lelone 35852 - LlSBOA-2 

.......................... - ---I!' 

·1-------·---""'------........---..... 1~ 
I ASSISTA TODOS OS SABADOS 
I 

I 
dill 17 as 19 horlls 

as R.uniCie. nil S.de 
do Club. ~il6telico de Portuglll 

\ 
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R rede de Ambulancios Postais de 
Portugal 

Pelo 
Cor. A. GUEDES DE MAGAU-IAES 

Desde 1934 que a Rede de Ambulllncias 
Posta is (RAP) se encontra articulada em tres 
Sectores, com a posic;ao actual seguinte: 

1. Rede de Ambulilncias Posta is - Sector 
'Norte (RAPN), com a Secretaria no 
Porto e uma Dependencia na gare da 
estac;ao ferroviaria do Porto (Campa
nha); 

2. Rede de Ambulllncias Postais - Sector 
Sui (RAPS), com a Secretaria em 
Coimbra; 

3. Rede de Ambulilncias Postais - Sector 
Sui (RAPS), com a Secreta ria em Lis
boa e Dependencias nas gares do Bar
reiro, Rossio, Santa Apol6nia e Terreiro 
do Pac;o. 

Depois dum servic;o experimental, iniciado 
em Nov 951, a RAP que, ate entao, utilizava 
exclusivamente a rede ferroviaria, foi enri
quecida, a partir de 10 Jul 952, com auto
-ambulilncias. 

Para permitir a mais conveniente conexao 
entre as diversas linhas posta is, foram mon
tad os, em Jan 963, tres Centr~s Repartido
res Posta is (CRP), nas gares do Porto (Cam
panha), Entroncamento, eLi s boa (Santa 
ApoI6nia), nos quais e manipulada corres
pondencia. 

Em todo 0 Pafs existem inumeras condu
c;oes auto e ferroviarias, ao cuidado do ele
mentos estranhos aos CTT, sendo a corres
pondencia transportada em malas fechadas, 
pelo que nao ha manipulac;ao de correspon
dencia, nem, consequentemente, sao utilizados 
carimbos. 

Em identicas condic;oes funcionam varias 
conduc;5es auto, a cargo de elementos dos 
CTT, sendo as mais extensas as de OLIVEIRA 
DE FRADES a SANTA COMBA D.o.O, por 
VISEU, e volta; e, PORTO-BRAGA-PORTO. 

Em cada uma das Secretarias existe uma 
reserva de carimbos, constitufda por alguns 

exemplares retirados do servic;o activo, e por 
outros que aguardam a sua estreia no ser
vic;o activo. 

Seguidamente, damos a relac;ao actual dos 
servic;os e, conjuntamente, algumas notas da 
sua hist6ria pregressa. Cabe aqui um parti
cular agradecimento ao Sr. Francisco Rodri
gues Julio, distinto funcionario da R. A. P., 
pela substancial ajuda que nos deu na ela
borac;ao das notas hist6ricas. 

.... RAPN 

1.1 - AMBULANCIAS: 

CORGO I e II, na Linha do Corgo. Inau
guradas a 1 Jul 910 entre Peso da Re
gua e Vidago. Mais tarde, depois que 
a linha ficou completada a 28 Ago 921, 
o servic;o foi prolong ado ate Chaves. 

DOURO I e II, na Linha do Douro. Inau
guradas em Mar 82 entre Porto e Pinhao . 
Depois de completada a lin h a em 
9 Dez 87, 0 servic;o foi prolongado ate 
Barca de Alva. 

Entrega malas ell ambulilncia espanhola 
de Barca de Alva/Salamanca. 

FAFE I e II, na Linha de Guimaraes, entre 
Porto e Fafe. A linha ferrea, na sua to
talidade, foi inaugurada a 14 Mar 932 
e 0 servic;o postal ambulante comec;ou 
pouco depois. 

MINHO I e II, na Linha do Minho. Inau
guradas em Nov 78 entre Porto e Ca
minha com as denominac;oes de PORTO
-VA[EN<;A / C. C. e VALEN<;A-PORTO/ 
/e. e. A explorac;ao da Linha do Minho 
abrangeu Valenc;a em Ago 82 e por 
essa epoca as ambulilncias passaram as 
denominac;oes actuais e a percorrerem 
toda a via ferrea existente. Mais tarde 
(depois de 15 Jul 915) 0 trajecto foi 
prolong ado ate Monc;ao. 

Em Valenc;a sao entregues malas a --



24 . BOLETIM DO CLUBE FILATltLICO DE PORTUGAL 

--=--
ambulancia espanhola Valenc;a/Vigo e 
recebidas da Vigo/Valenc;a. 

SABOR I e II na Linha do Sab~r. Inicia
ram 0 servic;o em 1932 entre Pocinho 
e Mogadouro. Uma vez completada a 
via ferrea, a 22 Mai 938, 0 servic;o fO! 
prolongado ate Duas Igrejas, provavel
mente . a partir de 1939. 

TUA I e II, na Linha do Tua, de Tua a 
Braganc;a, desde 15 Jul 910. 

1.2 - CONDU~OES: 

BRAGA-NINE e NINE-BRAGA, no Ramal 
de Braga, ja em 1935, duas vezes por 
dia. 

DOURO-MISTO I e II, na Linha do Douro, 
entre Porto e Peso da Regua, ja em 
1935. 

De certo modo, sao as sucessoras das 
ambulaneias DOURO III e IV que circula
yam entre Porto e Pinhao desde Mar 82 
ate cerca de 1900. 

FAFE-MISTO I ell, na Linha de Guimaraes, 
do Porto a Fafe, ja em 1938. 

MINHO-MISTO I e II, na Linha do Minho. 
entre Porto e Monc;ao, ja em 1935. Como 
antecessoras longfnquas, podemos con
siderar as ambulancias PORTO-VA
LENC;:A/C. M. e VALENC;:A-PORTO/C. M. 
que circulavam entre 1879 e 1882. 

VALE DO TAM EGA I e II, na Linha do 
Tamega, da Livrac;ao a Celorico de Basto. 
ja em 1935. Depois de completada a 
linha (15 Jan 949), 0 servic;o foi pro
longado ate Arco de Baulhe. 

Nota: Na Linha do Litoral do Minho 
entre 1935 e 1962, actuavam as condu~ 
c;oes PORTO-P6VOA DE VARZJM e P6-
VOA DE VARZIM-PORTO. 

1.3 - DEPENDENCIAS: 

PORTO-GARE na estac;ao ferroviaria de 
S. Bento, ja em 1927. Montada uma an
tena na estac;ao de Campanha, depois que 
esta ficou sendo, em 1966, 0 terminal 
dos comboios de longo curso. A Depen-

d€mcia foi, em 1969, definitivamente 
transferida para Campanha, deixando 
uma antena em Porto (S. Bento). 

1.4 - AUTO-AMBULANCIAS: 

PORTO-AVEIRO-COIMBRA (designadas por 
PAC I e PAC II), desde 1 Set 954, com 
o percurso Porto-V. N. de Gaia-Valada
res - Miramar - Granja - Espinho - Esmoriz
-Ovar - Avanca - Estarreja - Anjeja - Ca
cia - Esgueira - Aveiro - flhavo - Vag os _ 
-Mira-Cantanhede-Anc;a-Coimbra, e volta 
em sentido contrario. 

PORTO-BRAGA-FAFE I e II (PBF I e PBF II), 
. desde 1 Set 954, entre Porto-So Mamede 

de Infesta-Maia-Trofa-V. N. de Famali
dio-S. Tiago da Cruz-Tebosa-Ferreiros
-Braga-Caldas das Taipas-Guimaraes-Fafe, 
e volta em sentido inverso. 

PORTO-VILA REAL-BRAGANC;:A I e II (PVB I 
e PVB II), desde 19 Abr 956, percor
rendo a estrada naeional n.O 15 em toda 
a sua extensao enos dois sentidos. 

VILA REAL-CHAVES I e II (VRC I e VRC II), 
desde 20 Dez 957, na estrada nacional 
n.O 2, entre as duas cidades. 

1.5 - CENTRO REPARTIDOR POSTAL: 

CAMPANHA, instalado em Jan 963, numa 
antiga carruagem-ambulaneia fora da 
circulac;ao, passando em 1969 para ins
talac;oes definitivas. 

2. RA PC 

2.1 - AMBULANCIAS: 

BEIRA ALTA I e II, desde 19 Jul 82, na 
Linha da Beira Alta, com os percursos 
Pampilhosa-Fue(ltes de Onoro-Vilar For
moso e Vilar Fromoso-Pampilhosa. 

Em Fuentes de Onoro sao entregues 
malas a ambulancia espanhola Fuentes,' 
/Medina; em Vilar Formoso entregues a 
Irun-Bordeus 1.a e recebidas da Medina/ 
/Fuentes e Bordeus-gare. 

VOUGA I e II, na Linha do Dao (Santa 
Combba Dao a Viseu) e Linha do Vouga 
(Viseu a Espinho), que percorrem na 
sua totalidade. Ja eirculavam em 1928. 

BOLETIM DO CLUBE FILATltLICO DE PORTUGAL 25 

2.2 - CONDU~OES: 

ALFARElOS-FIGUEIRA DA FOZ e FIGUEIRA 
DA FOZ-ALFARELOS no Ramal de Alfa · 
relos, duas vezes por dia. Inicialmente 
denominadas RAMAL DE ALFARELOS I 
e II, ja operavam em 1930. 

AVEIRO-SERNADA e SERNADA-AVEIRO, no 
Ramal de Aveiro. ja em 1942, duas ve
zes por dia. 

FIGUEIRA DA FOZ-PAMPILHOSA e PAMPI
LHOSA-FIGUEIRA DA FOZ, na Linha da 
Beira Alta, entre as estac;5es indicadas. 
Ja funcionavam em 1935. 

Nota: Na lINHA DE ARGANIL, mais 
conhecida p~r Linha da Lousa, actuavam 
(ia em 1935) as conduc;5es COIMBRA
-SERPINS e SERPINS-COIMBRA que fo· 
ram extintas antes de Abril de 1962. 

3. RAPS 

3.1 - AMBULANCIAS: 

ALENTEJO I e II. Inauguradas em 1 Jun 
911, entre Lisboa e Vila Vic;osa, percor
rendo a linha de Evora. Entre 1935 e 
1940 fizeram 0 trajecto por Setil-Vendas 
Novas, substituindo as conduc;oes MERI
DIONAL I e II que interromperam 0 ser
vic;o durante aquele perfodo. 

Desde 1 Out 956 que transitam na 
linha do Sui, entre lisboa e Funcheira, 
por Beja, substituindo-se, de certo modo, 
as ambulancias SUL III e IV e SUESTE I 
e II. 

As SUL III e ' IV haviam side inaugu
radas em Mai 90, entre lisboa e Pias, 
prolongando-se mais tarde (depois de 
27 Dez 905) 0 servic;o ate Moura. Em 
1946 tomavam as denominac;oes, mais 
apropriadas, SUESTE I e II. Porem, de 
1948 a 30 Set 956 (data em que foram 
extintas) circulavam na Linha do Sui, 
entre Lisboa e Funcheira, mantendo as 
mesmas denominac;oes, agora inadequa
das. 

BEIRA BAIXA I e II. Inauguradas em 1896, 
na linha da Beira Baixa, entre Abrantes 
e Guarda. Descle 1923 que 0 servic;o tem 
infeio em Lisboa. 

LESTE I e II, na Linha de Leste, de lisboa a 
fronteira (Badajoz). Com as denomina
c;5es lISBOA-BADAJOZ e BADAJOZ-lIS
BOA, comec;aram a actuar em 1 Dez 66 
para interromperem 0 servic;o em Nov 69 
Voltaram a circular no mesmo percurso 
a 1 Jan 78, de comec;o com as deno
minac;5es lISBOA-BADAJOZ/C. C. e BA
DAJOZ-lISBOA/e. e. para, em 1880, pas
sarem as denominac;oes actuais. 

Em Badajoz 530 entregues malas a 
RENFE. 

Entretanto, entre 1875 e 18n, opera
yam condutores que utilizavam os se
los com a obliterac;ao quadrada de nu
mero 1 e marcavam as cartas com 0 

carimbo de duplo oct6gono. 

Nos mesmos itinerarios circulavam as 
ambulancias LESTE III e IV, inicialmente 
denominadas LlSBOA-BADAJOZ/C. M. e 
BADAJOZ-lISBOA/C. M., desde 7 Jan 78 
ate Jun 83, data em que passaram a 
transitar no Ramal de Caceres. 

NORTE I e II, na linha do Norte, com par
tida de Lisboa, desde 4 Jan 78. De inC
cio tinham as denominac;5es LlSBOA
-PORTO/C. e. e PORTO-LiSBOA/C. C., 
mas em 1880 passaram as actuais. 

Anteriormente, ja desde 1875, opera
yam correios conduto~es que utilizavam 
a obliterac;ao quadrada de numero 1 e 
o carimbo de duplo oct6gono. 

NORTE III e IV, na Linha do Norte, com 
partida de lisboa, desde 6 Jan 78. 

I:nicialmente eram denominadas lIS
BOA - PORTO/e. M. e PORTO - LlSBOA/ 
/e. M., tendo passado pelas denomina
c;5es NORTE-MIXTO III e IV com ca
rimbos conhecidos entre 1904 e meados 
de 1930. 

NORTE V e VI, na Linha do Norte, com 
partida de lisboa, desde 10 Set. 957. 

OESTE I e II, na Linha de Oeste. Com as 
denominac;Oes LlSBOA-FIGUEIRA e FI
GUEIRA-LiSBOA, comec;aram a circular no 
segundo semestre de 1888, depois de 
via ferrea ter side inaugurada a 17 Jul sa 
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ambulancia espanhola Valenc;a/Vigo e 
recebidas da Vigo/Valenc;a. 

SABOR I e II na Linha do Sab~r. Inicia
ram 0 servic;o em 1932 entre Pocinho 
e Mogadouro. Uma vez completada a 
via ferrea, a 22 Mai 938, 0 servic;o fO! 
prolongado ate Duas Igrejas, provavel
mente . a partir de 1939. 

TUA I e II, na Linha do Tua, de Tua a 
Braganc;a, desde 15 Jul 910. 

1.2 - CONDU~OES: 

BRAGA-NINE e NINE-BRAGA, no Ramal 
de Braga, ja em 1935, duas vezes por 
dia. 

DOURO-MISTO I e II, na Linha do Douro, 
entre Porto e Peso da Regua, ja em 
1935. 

De certo modo, sao as sucessoras das 
ambulaneias DOURO III e IV que circula
yam entre Porto e Pinhao desde Mar 82 
ate cerca de 1900. 

FAFE-MISTO I ell, na Linha de Guimaraes, 
do Porto a Fafe, ja em 1938. 

MINHO-MISTO I e II, na Linha do Minho. 
entre Porto e Monc;ao, ja em 1935. Como 
antecessoras longfnquas, podemos con
siderar as ambulancias PORTO-VA
LENC;:A/C. M. e VALENC;:A-PORTO/C. M. 
que circulavam entre 1879 e 1882. 

VALE DO TAM EGA I e II, na Linha do 
Tamega, da Livrac;ao a Celorico de Basto. 
ja em 1935. Depois de completada a 
linha (15 Jan 949), 0 servic;o foi pro
longado ate Arco de Baulhe. 

Nota: Na Linha do Litoral do Minho 
entre 1935 e 1962, actuavam as condu~ 
c;oes PORTO-P6VOA DE VARZJM e P6-
VOA DE VARZIM-PORTO. 

1.3 - DEPENDENCIAS: 

PORTO-GARE na estac;ao ferroviaria de 
S. Bento, ja em 1927. Montada uma an
tena na estac;ao de Campanha, depois que 
esta ficou sendo, em 1966, 0 terminal 
dos comboios de longo curso. A Depen-

d€mcia foi, em 1969, definitivamente 
transferida para Campanha, deixando 
uma antena em Porto (S. Bento). 

1.4 - AUTO-AMBULANCIAS: 

PORTO-AVEIRO-COIMBRA (designadas por 
PAC I e PAC II), desde 1 Set 954, com 
o percurso Porto-V. N. de Gaia-Valada
res - Miramar - Granja - Espinho - Esmoriz
-Ovar - Avanca - Estarreja - Anjeja - Ca
cia - Esgueira - Aveiro - flhavo - Vag os _ 
-Mira-Cantanhede-Anc;a-Coimbra, e volta 
em sentido contrario. 

PORTO-BRAGA-FAFE I e II (PBF I e PBF II), 
. desde 1 Set 954, entre Porto-So Mamede 

de Infesta-Maia-Trofa-V. N. de Famali
dio-S. Tiago da Cruz-Tebosa-Ferreiros
-Braga-Caldas das Taipas-Guimaraes-Fafe, 
e volta em sentido inverso. 

PORTO-VILA REAL-BRAGANC;:A I e II (PVB I 
e PVB II), desde 19 Abr 956, percor
rendo a estrada naeional n.O 15 em toda 
a sua extensao enos dois sentidos. 

VILA REAL-CHAVES I e II (VRC I e VRC II), 
desde 20 Dez 957, na estrada nacional 
n.O 2, entre as duas cidades. 

1.5 - CENTRO REPARTIDOR POSTAL: 

CAMPANHA, instalado em Jan 963, numa 
antiga carruagem-ambulaneia fora da 
circulac;ao, passando em 1969 para ins
talac;oes definitivas. 

2. RA PC 

2.1 - AMBULANCIAS: 

BEIRA ALTA I e II, desde 19 Jul 82, na 
Linha da Beira Alta, com os percursos 
Pampilhosa-Fue(ltes de Onoro-Vilar For
moso e Vilar Fromoso-Pampilhosa. 

Em Fuentes de Onoro sao entregues 
malas a ambulancia espanhola Fuentes,' 
/Medina; em Vilar Formoso entregues a 
Irun-Bordeus 1.a e recebidas da Medina/ 
/Fuentes e Bordeus-gare. 

VOUGA I e II, na Linha do Dao (Santa 
Combba Dao a Viseu) e Linha do Vouga 
(Viseu a Espinho), que percorrem na 
sua totalidade. Ja eirculavam em 1928. 

BOLETIM DO CLUBE FILATltLICO DE PORTUGAL 25 

2.2 - CONDU~OES: 

ALFARElOS-FIGUEIRA DA FOZ e FIGUEIRA 
DA FOZ-ALFARELOS no Ramal de Alfa · 
relos, duas vezes por dia. Inicialmente 
denominadas RAMAL DE ALFARELOS I 
e II, ja operavam em 1930. 

AVEIRO-SERNADA e SERNADA-AVEIRO, no 
Ramal de Aveiro. ja em 1942, duas ve
zes por dia. 

FIGUEIRA DA FOZ-PAMPILHOSA e PAMPI
LHOSA-FIGUEIRA DA FOZ, na Linha da 
Beira Alta, entre as estac;5es indicadas. 
Ja funcionavam em 1935. 

Nota: Na lINHA DE ARGANIL, mais 
conhecida p~r Linha da Lousa, actuavam 
(ia em 1935) as conduc;5es COIMBRA
-SERPINS e SERPINS-COIMBRA que fo· 
ram extintas antes de Abril de 1962. 

3. RAPS 

3.1 - AMBULANCIAS: 

ALENTEJO I e II. Inauguradas em 1 Jun 
911, entre Lisboa e Vila Vic;osa, percor
rendo a linha de Evora. Entre 1935 e 
1940 fizeram 0 trajecto por Setil-Vendas 
Novas, substituindo as conduc;oes MERI
DIONAL I e II que interromperam 0 ser
vic;o durante aquele perfodo. 

Desde 1 Out 956 que transitam na 
linha do Sui, entre lisboa e Funcheira, 
por Beja, substituindo-se, de certo modo, 
as ambulancias SUL III e IV e SUESTE I 
e II. 

As SUL III e ' IV haviam side inaugu
radas em Mai 90, entre lisboa e Pias, 
prolongando-se mais tarde (depois de 
27 Dez 905) 0 servic;o ate Moura. Em 
1946 tomavam as denominac;oes, mais 
apropriadas, SUESTE I e II. Porem, de 
1948 a 30 Set 956 (data em que foram 
extintas) circulavam na Linha do Sui, 
entre Lisboa e Funcheira, mantendo as 
mesmas denominac;oes, agora inadequa
das. 

BEIRA BAIXA I e II. Inauguradas em 1896, 
na linha da Beira Baixa, entre Abrantes 
e Guarda. Descle 1923 que 0 servic;o tem 
infeio em Lisboa. 

LESTE I e II, na Linha de Leste, de lisboa a 
fronteira (Badajoz). Com as denomina
c;5es lISBOA-BADAJOZ e BADAJOZ-lIS
BOA, comec;aram a actuar em 1 Dez 66 
para interromperem 0 servic;o em Nov 69 
Voltaram a circular no mesmo percurso 
a 1 Jan 78, de comec;o com as deno
minac;5es lISBOA-BADAJOZ/C. C. e BA
DAJOZ-lISBOA/e. e. para, em 1880, pas
sarem as denominac;oes actuais. 

Em Badajoz 530 entregues malas a 
RENFE. 

Entretanto, entre 1875 e 18n, opera
yam condutores que utilizavam os se
los com a obliterac;ao quadrada de nu
mero 1 e marcavam as cartas com 0 

carimbo de duplo oct6gono. 

Nos mesmos itinerarios circulavam as 
ambulancias LESTE III e IV, inicialmente 
denominadas LlSBOA-BADAJOZ/C. M. e 
BADAJOZ-lISBOA/C. M., desde 7 Jan 78 
ate Jun 83, data em que passaram a 
transitar no Ramal de Caceres. 

NORTE I e II, na linha do Norte, com par
tida de Lisboa, desde 4 Jan 78. De inC
cio tinham as denominac;5es LlSBOA
-PORTO/C. e. e PORTO-LiSBOA/C. C., 
mas em 1880 passaram as actuais. 

Anteriormente, ja desde 1875, opera
yam correios conduto~es que utilizavam 
a obliterac;ao quadrada de numero 1 e 
o carimbo de duplo oct6gono. 

NORTE III e IV, na Linha do Norte, com 
partida de lisboa, desde 6 Jan 78. 

I:nicialmente eram denominadas lIS
BOA - PORTO/e. M. e PORTO - LlSBOA/ 
/e. M., tendo passado pelas denomina
c;5es NORTE-MIXTO III e IV com ca
rimbos conhecidos entre 1904 e meados 
de 1930. 

NORTE V e VI, na Linha do Norte, com 
partida de lisboa, desde 10 Set. 957. 

OESTE I e II, na Linha de Oeste. Com as 
denominac;Oes LlSBOA-FIGUEIRA e FI
GUEIRA-LiSBOA, comec;aram a circular no 
segundo semestre de 1888, depois de 
via ferrea ter side inaugurada a 17 Jul sa 
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-SUl I e II . Com as denominac;;oes L1SBOA-
-CAZEVEl e CAZEVEl-L1SBOA foram inau
guradas a 17 Mar 78, mas 0 respectivo 
carimbo e conhecido com data anterior. 

Em 1880 passaram as denominac;;oes 
actuais; em 1889 0 servic;;o foi prolon
gada ate Faro e em 1911 ate Vila Real 
de Santo Ant6nio. 

Depois de 1954, provavelmente em 
1 Out 956, passaram a transitar pela 
linha do Sado ate Funcheira, ponto de 
encontro entre as linhas do Sado e do 
SuI. 

Nota: Recentemente foram extintas as 
ambulancias MARVAO I e II que opera
yam no Ramal de Caceres, entre En
troncamento e Valencia de Alcantara 
(Espanha) desde 1946, com partida de 
Usboa. 

Em Valencia de Alcantara entregava 
malas a Valencia/Madrid e recebia da 
Madrid/Valencia. 

Haviam comec;ado 0 servic;o em 20 Jun 
923 com as denominac;oes L1SBOA-VA
lI~NCIA DE ALCANTARA I e II. 

Pod em ser consideradas como suces
soras das ambulancias que operavam na
quele ramal desde Jun 83 ate 1893, ana 
em que cessaram 0 servic;o, e que devem 
ter usado os carimbos lESTE III e IV. 

Suprimidas a 30 Jul 969, passando 0 

servic;o a ser feito por condutores de 
malas fechadas, transportados nos com
boios lusitania, desde 1 Ago 969 

3.2 - CONDU(:OES: 

ALGARVE I e II com os mesmos percursos 
das ambulancias SUL I e II. Foram ins
titufdas em 1 Set 962. 

CASA BRANCA-EVORA 

eVORA-VENDAS NOVAS 

L1S80A-EVORA 

, VILA VI<;OSA I e II, de Evora a Vila Vic;osa 
e de Vila Vic;;osa a Casa 8ranca. 

o conjunto das conduc;;oes L1SBOA
-EVORA, VILA VI<;OSA I e II , CASA 
BRANCA-EVORA e EVORA-CASA BRANCA 

substitufram, em 1 Out 956, as ambulan
cias ALENTEJO I e II, quando estas fo
ram transferidas para a Linha do SuI. 

Por sua vez, eVORA-CASA BRANCA 
foi substitufda pela eVORA-VENDAS NO
V AS em 1 Set 956. 

CASCAIS VI- 2.- Exp., na Linha de Cas
cais, de Cascais a Usboa, desde 1 Jun 963. 

Nesta linha actuavsm as conduc;;oes 
(muito embora os primeiros carimbos 

ostentem a legenda AMBULANCIA) CAS
CAIS I e II desde 1928 e , mais tarde, 
CASCAIS I, II, III, IV e IV - 2.- Exp. 
ate 31 Mai 963, de Lisboa a Cascais e 
volta. 

Desde 1 Jun 963 que 0 servic;;o e 
feito, tres vezes por dia, por conduto
res de malas fechadas transportados em 
viatura autom6vel. 

LAGOS I e II, no Ramal de Portimao, entre 
Tunes e lagos e volta, j6 em 1933. 

MEREDIONAL I e II, na Unha de Vendas 
Novas, do Setil a Vendas Novas e volta, 
com partida de Lisboa. Ja funcionavam 
em 1929, tendo estado suspensas entre 
1935 e 1940. 

MOURA I e II, na Linha de Sueste, de Beja 
a Moura e volta, desde 1 Out 956. 

Sao sucessoras de parte do trajecto 
das SUESTE I e II. 

POMBAL-ENTRONCAMENTO, na Linha do 
NORTE, desde Jan 968 

PORT ALEGRE I e II, na Linha de Portale
gre, depois de 1949, fazendo 0 percurso 
Portalegre-Estremoz-Portalegre. 

SADO I e II, de Lisboa a Sines e volta, 
percorrendo as linhas do Sado e de Si
nes. J6 funcionavam em 1929 na Unha 
do Sado; depois de 1936 foi 0 serviC;o 
prolongado ate Sines. 

TOMAR I, II, III e IV, no Ramal do mesmo 
nome, de lamarosa a Tomar, com par
tida do Entroncamento. Comec;;aram a -
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-funcionar depois de 24 Set 928, data 
em que foi entregue a explorac;;ao a 
respectiva via ferrea. 

Notas: Existiram, ainda, as seguintes 
conduC;oes (muito em bora os respectivos 
carimbos contenham, por vezes, a le
genda AMBUlANCIA), quase todas ex
tintas antes de 1962: 

COM BOlO 2004 que era operada, entre 
1934 e 1942, por um correia condu
tor transportado no comb6io misto da 
Unha do Norte, que fazia 0 percursD 
do Porto para ~isboa. 

o comboio 2003, que fazia 0 per
curso no sentido oposto, nao foi apro
veitado-. 

lISBOA-CARREGADO, na Unha de leste. 

M6RA I e II, na Unha de M6ra, de Evora 
a M6ra e volta. 

OESTE-MIXTO I e II, na Linha de Oeste, 
que operou entre 1932 e 1939. 

REGUENGOS I e II, na Unha do Gua
diana, de Evora a Reguengos de Mon
saraz e volta. 

A Unha do Guadiana foi entregue 
a explorac;;ao a 6 Abr 927, pelo que 
a conduc;ao tera comec;ado a funcionar 
entre aquela data e Out 947. 

SINTRA I e II, na Linha de Sintra, de 
Lisboa a Sintra, j6 em Mai 935. Ces
saram 0 servic;o em 30 Jun 969. Desde 
1 Jul 969 que 0 servic;o e feito, duas 
vezes por dia, por condutores de ma
las fechadas transportados em viatura 
autom6vel. 

SINTRA III e IV, na Unha de Sintra, 
entre Lisboa e Sintra, j6 em Julho de 
1935. Cessaram 0 servic;o em 9 Jul 
952, sendo substitufdas por as auto
-ambulancia LSC I e LSC II . 

3.3 - DEPEND~NCIAS: 

BARREl RO-GARE 

ROSSIO-GARE 

SANTA APOL6NIA-GARE 

TERREIRO DO PA<;O-GARE 

De 1925 a 1958 esteve em servic;;o a 
AVENIDA-GARE. 

3.4 - AUTO-AMBULANCIAS: 

L1SBOA - BARREIRO - ALCOCHETE (designa
das por LBA I elBA II), desde 10 JUI 
952, de Lisboa-Almada-Trafaria-Costa de 
Caparica - Seixal- Coina - Barreiro - Moita
- Montijo - Alcochete e regresso pelo 
mesmo itinerario. 

LlSBOA-CADAVAL-CAlDAS DA RAINHA I 
e II (lCC I e LCC II), desde 1 Jun 953, 
de Lisboa - Loures - lousa-Sapataria-Sobral 
de Monte Agrac;o-Dois Portos-Aldeia Ga
vinha-Olhalvo-Atalaia-V. Verde dos Fran
cos-Cadaval-Bombarral-6bidos-Caldas da 
Rainha e regresso pelo mesmo itiner6rio. 

LISBOA - SANT AREM - ENTRONCAMENTO 
(lSE I eLSE II), desde 1 Jun 953, de 
Lisboa-Sacavem-P6voa de Santa Iria-Vila 
Franca de Xira-Castanheira-Carregado
-Alenquer-V. Nova da Rainha-Azambuja-
-Cartaxo - Santarem - Pernes - Alcanena -
-Torres Novas-Entroncamento e regresso 
pelo mesmo itinerario. 

LlSBOA-SINTRA-CASCAIS (lSC I e lSC II), 
desde 10 Jul 952, de Lisboa-Amadora
_ Queluz - Belas - Cacem - Algueirao -
_ Mem Martins - Sintra - Colares - Almo
c;;ageme-Azenhas do Mar-Praia das Ma
c;;as - Colares - Sintra - Tires - Alcabi~:
che - Cascais e regresso pelo mesmo Itl
nerario. 

3.5 - CENTROS REiPARTIDORES POSTAIS: 

ENTRONCAMENTO 
SANTA APOL6NIA 

Instal ados a 14 Jan 963. 



26 BOLETIM DO CLUBE Fn..A~ICO DE PORTUGAL 

-SUl I e II . Com as denominac;;oes L1SBOA-
-CAZEVEl e CAZEVEl-L1SBOA foram inau
guradas a 17 Mar 78, mas 0 respectivo 
carimbo e conhecido com data anterior. 
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gada ate Faro e em 1911 ate Vila Real 
de Santo Ant6nio. 
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1 Out 956, passaram a transitar pela 
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encontro entre as linhas do Sado e do 
SuI. 
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(Espanha) desde 1946, com partida de 
Usboa. 

Em Valencia de Alcantara entregava 
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Madrid/Valencia. 
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-Os servic;os que se deixam enumerados 

empregaram, desde 1966 ate a actualidade, 

algumas centenas de carimbos baseados em 

10 desenhos diferentes (aparecidos em 1866-

-1878-1878-1880-1923-1925-1930-1932 -194~ e 

1944). dois dos quais, 0 primeiro e 0 oitsvo, 
exclusivos do servic;o ambulancial. 

E cada um desses esqueletos foi vestido 
por ums legenda completada pela respectiva 
denominac;ao, indicando-se, seguidamente, as 
que conhecemos. 

LEGENDAS 

Servi~o Ferroviilrio 

1866-E. A. 

1878-R. A. 

1882-AMB. 

1882-A. 

1893 - R. P. A. 

1894-A. P. 

1903 - AMBULANCIA 

1923-AMBULANCIAS POSTAES 

1925 - AMBULANCIAS 

1932 - CONDUC;AO 

1933-CORR.o E TEL.O/AMBULANCtA 

1934-AMBULANCIAS POSTAIS 

1935 - CONDUC;AO DE MALAS 

1937 - AMBULANCIAS POST AIS 

1939 - AMBULANCIA 

1941-C. T. T./AMBULANCIA 

1941-C. T. T. 

1943 - C. T. T./ AMB. 

1946 - AMBULANCIAS 

1952-C TT 

1963-C R P 

Servi~o Rodovl6rio 

1951 - AMBULANCIA 

1952 - AUTOAMB. 

1953-AUTO AMB 

1954 - AUTO-AM BULANCIA 

1954 - AUTO AMB. 

1956 - AUTO-AMBULANCIAS 

1956 - AUTO-AMB. 

1962 - AUTO-AMBULANCIA 

1965 - AUTO-AMB 

Indica-se 0 ana do primeiro aparecimento, 
por n6s registado, e respeitou-se, em abso
luto, a ortografia usada nos carimbos. 

DENOMINA~OES 

ServiljO Farroviario 

ALEMTEJO 

ALENTEJO 

ALFARELOS-F. FOZ 

ALGARVE 

AVEIRO-SARNADA 

AVEIRO-SERNADA 

AVENIDA 

AVENIDA-GARE 

BADAJOZ-L1SBOA 

B. ALTA 

B. BAIXA 

BARREIRO-GARE 

BEIRA ALTA 

BEIRA-BAIXA 

BEIRA BAIXA 

BRAGA-NINE 

BRAGA/NINE 

BRAGA NINE 

CAMPANHA 

C. BRANCA-eVORA 
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CASCAIS 

CAZEVEL-L1SBOA 

COl M BRA-SERPI NS 

COMBOIO 2004 

CORGO 

DE CAZEVEL A L1SBOA 

DE LlSBOA A CAZEVEL 

DOURO 

DOURO-MISTO 

DOURO MISTO 

DOURO-MIXTO 

DOURO MIXTO 

ENTRONCAMENTO 

eVORA-C. BRANCA 

eVORA-V. NOVAS 

FAFE 

FAFE-MIXTO 

FAFE-PORTO 

FAFE/PORTO 

F. FOZ-ALFARELOS 

F. FOZ-PAMPILHOSA 

FIGUEIRA-LISBOA 

LAGOS 

LESTE 

l.A DE REGUENGOS 

L1NHA DE CASCAIS 

LlNHA DE REGUENGOS 

LlNHA DE SINTRA 

LlNHA DO SADO 

LlSBOA-BADAJOZ 

LlSBOA-CARREGADO 

LlSBOA-CAZEVEL 

LlSBOA-eVORA 

1ISBOA-PORTO 

MARVAO 

MEREDIONAL 

MINHO 

MINHO MISTO 

MINHO-MIXTO 

MINHO MIXTO 

MOGADOURO/POCINHO 

M6RA 

NINE-BRAGA 

NORTE 

NORTE-MIXTO 

OESTE 

OESTE-MIXTO 

PAMPILHOSA-F. FOZ 

POCINHO-MOGADOURO 

POMBAL-ENTRONCAMENTO 

PORTALEGRE 

PORTO-FAFE 

PORTO/FAFE 

PORTO-GARE 

PORTO (GARE) 

PORTO-LISBOA 

PORTO-POVOA DE VARZIM 

PORTO-V ALEN<;A 

P6VOA DE VARZIM-PORTO 

POVOA DE VARZIM-PORTO 

RAMAL DE ALFARELOS 

RAMAL DE LAGOS 

RAMAL DE MOURA 

RAMAL DE TOMAR 

R. DE LAGOS 

REGUENGOS 

ROSSIO-GARE 

SABOR 

SABOR 

SA DO 

SANTA APL6NIA 

SANTA APOL6NIA-GARE 

SERNADA-AVEI RO 

SERPINS-COIMBRA 

SINTRA 

STA APOLONIA-GARE 

SUESTE 

SUL 

29 
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TERREIRO PA<;;O-GARE 

TUA 

VALE DO SADO 

VALE DO TAMEGA 

VALE DO TAM EGA 

VALEN<;;A-PORTO 

VALENCIA DE ALCANTARA 

VAL£NCIA DE ALCANTARA 

VALE TAM EGA 

V. DE ALCANTARA 

VOUGA 

V. VI<;;OSA 

Servil;O Rodoviario 

LlSBOA-BARREIRO-ALCOCHETE 

LlSBOA-CADAVAL-C. RAINHA 

LISBOA-SANTAReM-ENTRONCAMENTO 

LlSBOA-SINTRA-CASCAIS 

PORTO-AVEIRO-CO/MBRA 

PORTO-BRAGA-FAFE 

PORTO-VILA REAL-BRAGAN<;;A 

PORTO-V. REAL-BRAGAN<;;A 

PORTO-V. REAL BRAGAN<;;A 

RODOVIARIA 

VILA REAL-CHAVES 

Respeitou-se integralmente a ortografia uti
lizada nos carimbos. 
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I FILAULISTAS: I 
I Proponham novos socios I 
I para 0 vassa I 
I • 
! Clube Filatelico J 
I I 
I de I 
I f 
I l ' I Portuga I 
I I 
J A v. Almirante Reis I 
I n.D 7o-S·o-Dt.o I I (elevador) f 

I 0 I I LISB A-I I 
:=-----------------~=: 
=liii0.----.-__ .............,._________ :1 
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ANUNCIOS ECON6MICOS 
Troco e compro carimbos de ambulancias, 

auto-ambulftncias postais, e numencos de Por
tugal. Resposta it Secretaria ,,0 Clube, ao 
n.O 100. 

PERMUTO e compro selos de Portugal, 
todo 0 Ultramar. moedas e medalhas mUita
res de Portugal- Apartado n.O 6, Elvas. 

Canjiroes antigos e candeeiros e can
deias de azeite, desejo, pagando bern, em 
dinheiro. ou, 0 dobro do valor, em selos 
novos de Portugal e Ultramar. Carta a 
Secretaria, ao n.D 22. 

Selos com erros, novos e usados, de 
Portugal e Ultramar, compro, paganrlo bern. 
Carta a Secretaria, ao n.· 22. 

PORTUGAL E ULTRAMAR - compro 
e troco Correio Aereo (selos, documentos, 
marcas) anterior a 1939. Cap. F. Lemos da 
Silveira, Rua Pedro Ivo, 3-3.o-EF - LIS
BOA-5. 

COMPRO. F . D. C., provas, ensaios, etc., 
relacionados com os temas o:Veiculos Mo
torizados lO, o:Guerra» e «Refugiados». En
viar propostas a Paulo Sa Machado, Rua 
Direita das Campinas, 33 - PORTO. 

Com pro e venda selos de P ortugal e 
Ultramar. Novos e usados. Grandes des
contos. Procuro selos de pacotes. Fer
nando SUva - Telef. 56994 - Santo nde
fonso, 444 - Porto. 

PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco 
ou com pro, pagando bern. Resposta a Se
cretaria do Clube, ao n.O 22 

Compro selos ao cento, comem orativos 
do Continente, eaves, animais, peixes e 
borboletas do Ultramar. Informe prer;:>s e 
quantidades para M. do Nascimento
Apartado 112 - FARO. 

COMPRO selos Portugal e Ultramar, 
novos ou usados. Tambem vendo. SILVA 
PEREIRA - Rua Ant6nio Nobre, 43-2.o-D.o, 
telef. 784816 - Lisboa-4. 

PEDRO ROS PUJOL - Vilamari 37 Pal 2.a 
- Barcelona, 15. Espanha. Socio do C. F . P. 
2285. Deseja troces de selos. CataIogo Yvert. 
Correspondencia em espanhol, frances e in
gles. 

CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM 
SELO: Troco ou compro, pagando bem. 
Resposta a Secretaria do Clube, 80 n.o 22. 

INDIA PORTUGUESA - Cartas do pe
riodo post-invasAo (1962), com selos In
dianos e carimbos portugueses, e tambem 
aerogramas indianos obllterados com mar
cas portuguesas. Com pro qualquer quanti
dade, ou troco por material a escolha do for
m~cedor. CAP. F . LEMOS DA Sn. VEIRA 
- Rua Pedro Ivo, 3-3.0-EF - LISBOA-5. 

Compro, Troco e Vendo selos classi::os, 
todas as series. Tematicas, novas ou usa
das. Prvc'.lro selos d~ pacotes. Vend3 
Albuns e material filatelico. A. Borg.'!S 
Brit.1 - BARREIRO - Portugal - Tele
fane 2272329. 

CARTAS ANTIGAS, com ou sem selo, 
compro, pagando bern. Paulo Sa Machado, 
R . Direita das Campinas, 33 - PORTO. 

Procuro correspondentes para troca de 
novidades portuguesas assim como de ou
tros selos. Dou Alemanha. Carl-Heinz Bar
tsch - 87 Wurzburg 5 - Schlorstrasse, 3-
Alemanha. 

Estou interessado em trocar selos da 
Po16nia, novos e usados, por quaisquer 
emissoes das Provincias Ultramarinas. Usa 
o Catalogo Yvert. Correspondencia em 
i!Ilgles e por avillo. Marek J . Zawadzki
Staszica 12 m 5 - Kielce - Po16nia. 

-----
Desejo trocar selos portugueses us ados 

a partir do 2.° centenario. Dou selos ale
miles. otto WeS$el, 5 Koln 80, Rengenstr. 
27 - Alemanha. 

Inscrevam - se no "Club International,. 
para contactos com troq:listas, "Pen-Pals,.. 
troquistas, viagens, turismo, lfnguas, etc. 
Quota e anuncio com 25 palavras 70$00-
Ultramar US $2,00. C. W. E. C. - 9101V 
Valderice (Trapani) ItAlia. 

Exchange Large Size Stamps 100 for 100. 
Buy also. 

Troco selos de grande formato 100 por 
100. Tambem compro. Ed. Peterson - 1265 
N. Harvard - LOS ANGELES, Calif. 90029 
-U. S. A . -
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TERREIRO PA<;;O-GARE 

TUA 

VALE DO SADO 

VALE DO TAMEGA 

VALE DO TAM EGA 

VALEN<;;A-PORTO 

VALENCIA DE ALCANTARA 

VAL£NCIA DE ALCANTARA 

VALE TAM EGA 

V. DE ALCANTARA 

VOUGA 

V. VI<;;OSA 

Servil;O Rodoviario 

LlSBOA-BARREIRO-ALCOCHETE 

LlSBOA-CADAVAL-C. RAINHA 

LISBOA-SANTAReM-ENTRONCAMENTO 

LlSBOA-SINTRA-CASCAIS 

PORTO-AVEIRO-CO/MBRA 

PORTO-BRAGA-FAFE 

PORTO-VILA REAL-BRAGAN<;;A 

PORTO-V. REAL-BRAGAN<;;A 

PORTO-V. REAL BRAGAN<;;A 

RODOVIARIA 

VILA REAL-CHAVES 

Respeitou-se integralmente a ortografia uti
lizada nos carimbos. 
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32 tsOLETIM DO CLUBE FILATI:LICO DE PORTUGAL ---MIRom DE LA CURIOSITE - Bimestriel, 
est Ie lien des cur:ieux, cherchew.-s, colJec
tioneurs. Les lecteurs mteIT'Ogent et se re. 
pondent sur tous les sujets imaginables His
toire, sports, langage, religions, sciences, 
droit, curiosites, etc. Rubriques: Anecdbtes 
historiques - Etymologie - Bibliographie -
Collections: Philatelie, numismatique et les 
autres. Mots·croises primes. Jeux concours. 
Rubriques non·confonnistes diverses. Annon
oes peliLtes et gratuites. 

Abonnement 2 ans: 20 Frs (Specimen: 
deux Frs) - C. C. p. PARIS 11 696 06. 

FACETTES- B. p. 15--95 Herblay......,France. 

ColeccionadXlr medio interessado em com- ' 
prar ou trocar selos e moedas de Portugal 
e Provincias Ultramarinas. Alberto San,tos 
Teixeira - 39 Herbert Street - Albert Park 
- Melbourne - Austriilia. 

Contra 100/ 200 seNos Commemorativos de 
Portugal y Ultramar, cloy igual can1Jidad 
llBpaiia y Colonias, 6 tambien cambio por 
mancoIista, base Yvert. - Anuneio siempre 
v81ido. - RAMON BAIMLLOBRE - 2.8 Tra
vesta Hercules 44-1.° - La Coruna (Espana). 

. Interessam-me postais filatelicos emitidos 
pela NATO mas com selos e carimb05 00 
1.0 dia de Portugal na base de 100$00 cata
logo em selos a minha escolha au dou dos 
mesmos postais a mesma lYase de 100$00 ca
t8.logo contra selos que me faltam. Permuto 
tarnbem, dando selos de Por,tugal, Ultramar, 
Franca, Espanha, Israel, Grecia, Russia, Va
ticano, etc., em N. e U. ; FDC doe Portugal 
e Sui~; selos em folhas como peixes, aves, 
fIores e outros motivos, contra outros selos 
que precioo. 

Heitor C. Ferreira - Apartado 2950 - Lis. 
boa-2. 

Contra 150 selos usados de Portugal (au) 
Espanha, 1960/1970, dou mes-rna quantidade 
Itiilita, S. Marimo e Europa Ocidental. Renato 
d'Incecco - Via Cavour, 70 - 65100 - Pescara 
(Itiilia). 

Venda coleccao de 2500 selos estrangeiros. 
Carlos Marques, Rna 1.0 Cabo Jose Martins 
Silvestre, n.O 104. O-Esq. 0 - Lisboa-6. 

Troca Selos Americanos por outros de Por
tugal e Africa. Adolfo Alonso. Directorio 
3801. Buenos Aires. Argentina. 

Desejo trocar selos novoo e usados com 
todos os paises. Base Yvert. J. Katz. Apar
tadb 9508 (Carmelitas). Caracas-Venezuela. 

Ccmpra, vende, troca selos, e encarrega-se 
da expediciio <IDs que compr:ar em leil6es, 
desde que Ihe enviem antecipadamente 0 nu
merBrio preciso. 

MERCADO DO SELO EM LUANDA - Rua 
do Quicombo, 11-2.°, Ap. 208. Luanda-Angola. 

Selos P.ortugal novas e usados. Compro, 
vendb e troco. So a coleccionadores. Inte
ressa selos comemorativos lav:ados de Portu
gal. Pedro Peters. Av. Joiio CrisOstolD()", 
81-4.° - Lisboa-l- Tel. 41107. 

DB. 100 selos comemorativos portugueses di
ferentes por 30 tipo Ceres. tambem diferentes 
au 50 iguais - Jose Afonw - R. Eng. ° Maciel 
Cha;ves, 11-3.0-Dt.o - Lisboa-1. 

Desejotrocas com coleccionadores portu
gueses. Guzman Perez Sanchez. Rambla 
Pulido, n.O 48-2.° - Santa Cruz de Tenerife. 
Can8rias. 

4~---------_______ " 
I TOOO 0 COlECCIONADOR PORTUGUES DE i,' 
e SELOS E DOCUMENTOS DE CORREIO 
I AEREO OEVE FILlAR·SE NO I 

I Clube Filafelico I 
f de Portugal , 
I REPRESENTANTE DO NOSSO PAls DA I 
I I 
I I 
I I 
I I 
i I i Federation Internationale I 
I des Societes I 
I Aerophilateliques f 
J EHTIDADE MAXIMA DA AEROFILATELIA I 
J MUNDIAL, DEFr.NSORA DOS I 
e INTERUSES \ I 
I DOS AEROFILATELISTAS DE TOOA8 ) 
I AS LATITUDES I 
.,~ -.,..-..-___________ .......... 'r 

FABRICA DE ARTEFACTOS DB BORRACHA 

Ender.~o telegrafico: LUSITANA Telefone n. 10 - VALEN<;:A 

DE 

JOs~ G. GONZALE, SUC.RA 
RU A DAS ANT AS - V ALENC;A 

(PORTUGAL) 

Especializada em cal\(ado vulcanizado, 

e todos os artigos de borracha em geral 

A SEVERA 
IIUA DAS . AvlAs. 55-57 • 

BAIRRO ALTO • LISlO'.Z 

T. I.,. 3400' 

• PORTUGAL 

RESTAURANTE TIPICO 

RESTAURANT TYPIQUE 

TYPICAL RESTAURANT 

Fados e Guitarradas 
I ABERTO TODA A NOlTE • OUVERT TOUT LA NUIT • OPEN ALL NIGHT I 
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