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COVlLHA - Afonso da Cruz e Silva.
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- Rua de Paivo Galvlio. 26.
A<;ORES - Dr. Victor Machado de Faria e
Maia - Rua Castilho, 57 - Ponta Delgada.
CABO VERDE - Jolio de Deus Lopes da
Silva - Avenida Andrade Corvo, 42Cidade da Praia.
MACAU - Guilherme Lopes da Silva - Pa,
lacio do Governo -Macau.

MADEIRA - M. M. Louren~o de Gouveia _
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BRASIL - S. Paulo - Americo Tozzini _
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Nunca tivemos oportunidade de ler uma
definic;ao de Correio, mas nao nos parece
ser isso necessario para compreendennos
que nao e possivel haver Correio sem
transport!!s, e as Administrac;5es desde
sempre tern procurado utilizar :;s meios
mais n'lpidos, desde que oferec;am a seguranc;a e regularidade desejadas. E' interessante notar como 0 Correio e os
transportes colectivos se tern influenciado
mutuamente.
De facto, se 0 Correio
se aproveita de todos os meios modernos
que a tecnica tern sucessivamente posta a
disposic;ao dos transportes colectivos, a
ele se deve 0 estabelecimento de correios
maritimos e mala-postas, igualmente aproveitados para transportes publicos.
Assim, em Janeiro de 1798, foi organizado 0 servic;o de paquetes Correios Maritimos e, em meados do mesmo ano, 0
Correio estabeIeceu a primeirll Mala-Posta
que ligava Lisboa a Coimbra, mas cujo
servic;o cessou em 1804.
E foi s6 em 1852, quando 0 Governo
obtivera ja a certeza de poder dar inicio
it construc;ao da primeira linha ferrea,
depois de demoradas negociac;5es com i!c;adas em 1848, a que se sucederam incriveis contrariedades, que se estabeleceram
novas carreiras de mala- posta entre Montijo e Badajoz (1854 a 1863), Lisboa ao
Porto (1855 a 1864) e entre P orto, Braga
e Guimaraes (1852 a 1871), e que cess aram 0 servic;o a medida que a via
ferrea as ia dispensando.
Tanto quanto se sabe, em Portugal as
mala-postas
como todos os outros
meios de trans porte anteriores ao caminho
de ferro - eram simples transportadores
de malas postais e os correios condutores, que nelas seguiam, nao faziam tria-

gem de correspondencias, pelo que nao
dispunham de marca do cOI'l"eio. Quer
isto dizer que em toda a era pre-adesiva,
como nos primeiros anos que se seguiram a adopc;ao do selo postal adesivo
em 1 Jul. 53, os objectGs postais eram,
exclusivamente, processados em estac;oes
pcstais sedentarias. Quer dizer, em todo 0
period o pre-a desivo, nao foram empregados carimbos nem selos fixos ambulanClaiS. Contudo, nao e de excluir a hip6tese de det erminada marca, de empl'ego
ainda mal esclarecido, ter sido utilizada
em embriao de servic;o ambulante.
E foram os m0destos carimbos, usados
no servic;o postal ambulante, met6dica e
entusHlsticamente coleccionados ao longo
de alguns anos, que nos proporcionaram
o encanto de nos debruc;armos sabre alguns aspectos da Pequena Hist6ria.
Em Inglaterra, patria dos caminhos de
ferro, ja em 1839 se transportavam mala- pastas sobre vagao, pratica que, naquela
epoca, era corrente para as carruagens de
cavalos, para 0 que se construiram cais
apropriados nos extremos das linhas ferreas. E foiem 1840, ainda na Inglaterra,
que circulou 0 primeiro vagao postal,
permitindo proceder-se a triagem da COl'respondencia em plena via.
Em Franc;a, data de 1845 0 emprego de
ambulancias postais sobre via ferrea.
E quando, em 1866, se inaugurou a primeira ambulancia portuguesa, naque1e pais
as servic;os mais importantes (nocturnos)
eram distinguidos dos servic;os mais secundarios (diurnos) com carlmbos de esqueletos diferenciados. Eram, igualrnente,
distinguidos pelos esqueletos dos carimbos urn pequeno numero de servic;os ni-

-
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Nunca tivemos oportunidade de ler uma
definic;ao de Correio, mas nao nos parece
ser isso necessario para compreendennos
que nao e possivel haver Correio sem
transport!!s, e as Administrac;5es desde
sempre tern procurado utilizar :;s meios
mais n'lpidos, desde que oferec;am a seguranc;a e regularidade desejadas. E' interessante notar como 0 Correio e os
transportes colectivos se tern influenciado
mutuamente.
De facto, se 0 Correio
se aproveita de todos os meios modernos
que a tecnica tern sucessivamente posta a
disposic;ao dos transportes colectivos, a
ele se deve 0 estabelecimento de correios
maritimos e mala-postas, igualmente aproveitados para transportes publicos.
Assim, em Janeiro de 1798, foi organizado 0 servic;o de paquetes Correios Maritimos e, em meados do mesmo ano, 0
Correio estabeIeceu a primeirll Mala-Posta
que ligava Lisboa a Coimbra, mas cujo
servic;o cessou em 1804.
E foi s6 em 1852, quando 0 Governo
obtivera ja a certeza de poder dar inicio
it construc;ao da primeira linha ferrea,
depois de demoradas negociac;5es com i!c;adas em 1848, a que se sucederam incriveis contrariedades, que se estabeleceram
novas carreiras de mala- posta entre Montijo e Badajoz (1854 a 1863), Lisboa ao
Porto (1855 a 1864) e entre P orto, Braga
e Guimaraes (1852 a 1871), e que cess aram 0 servic;o a medida que a via
ferrea as ia dispensando.
Tanto quanto se sabe, em Portugal as
mala-postas
como todos os outros
meios de trans porte anteriores ao caminho
de ferro - eram simples transportadores
de malas postais e os correios condutores, que nelas seguiam, nao faziam tria-

gem de correspondencias, pelo que nao
dispunham de marca do cOI'l"eio. Quer
isto dizer que em toda a era pre-adesiva,
como nos primeiros anos que se seguiram a adopc;ao do selo postal adesivo
em 1 Jul. 53, os objectGs postais eram,
exclusivamente, processados em estac;oes
pcstais sedentarias. Quer dizer, em todo 0
period o pre-a desivo, nao foram empregados carimbos nem selos fixos ambulanClaiS. Contudo, nao e de excluir a hip6tese de det erminada marca, de empl'ego
ainda mal esclarecido, ter sido utilizada
em embriao de servic;o ambulante.
E foram os m0destos carimbos, usados
no servic;o postal ambulante, met6dica e
entusHlsticamente coleccionados ao longo
de alguns anos, que nos proporcionaram
o encanto de nos debruc;armos sabre alguns aspectos da Pequena Hist6ria.
Em Inglaterra, patria dos caminhos de
ferro, ja em 1839 se transportavam mala- pastas sobre vagao, pratica que, naquela
epoca, era corrente para as carruagens de
cavalos, para 0 que se construiram cais
apropriados nos extremos das linhas ferreas. E foiem 1840, ainda na Inglaterra,
que circulou 0 primeiro vagao postal,
permitindo proceder-se a triagem da COl'respondencia em plena via.
Em Franc;a, data de 1845 0 emprego de
ambulancias postais sobre via ferrea.
E quando, em 1866, se inaugurou a primeira ambulancia portuguesa, naque1e pais
as servic;os mais importantes (nocturnos)
eram distinguidos dos servic;os mais secundarios (diurnos) com carlmbos de esqueletos diferenciados. Eram, igualrnente,
distinguidos pelos esqueletos dos carimbos urn pequeno numero de servic;os ni-
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p idos. A urn seculo de distancia, nao
ccmpreendemos a necessidade desta diferencia!;ao geometrica, e surpreende-nos
que, para esqueleto dos carimbos representativos dos servi!;os mais rapidos se
tivesse escolhido a linha ondulada!
Decorria 0 ano de 1863, e aproximava-se
do seu termo a constru!;ao da primeira
via ferrea portuguesa - a linha de Leste.
Aberta ao servi!;o publico a 29 Jul. 63
entre Lisboa e Elvas, atingiu Badajoz
(~spanha) a 24 Set. 63.
E a 29 de Agosto do mesmo ana as
malas postais passam a ser transpartadas
pelo comboio correio, e as correspondencias com destino a Beira Alta, Beiea Baixa
e Alto Alentejo e localidades par onde
o comboio passava, bern como para Esp?-nha e Alem Pirineus, deviam ser lan!;adas nas caixas da pequena posta ate
as 17 horas, e na caixa geral do Terreiro
do Pa!;o ate as 17,45 horas. As correspondencias depositadas depois daquelas horas s6 seguiriam no dia imediata, a nao
ser que fossem entregues directamente
na Administra!;ao Central do Correio de
Lisboa, entre as 17,45 horas e 18,45 horas,
cobranclo-se 0 porte adicional de 20 reis
por cada carta ou ma!;o. E assim tera
nascido 0 servi!;o da mtima Hora.
Como a Linha do Norte continuava ,em
constru!;Ao acelerada - parte da qual s e
.encontrava ja em explora!,!ao - d governo
providenciou por forma a ser autorizado,
por Decreta de 11 Jul. 63 (D. L. de 23 Jul),
a estabelecer nos caminhos de ferro estu!:Oes ~mbutantes, como as estabelecidas
em outros paises da Europa, para a mais
pronta e directa transmissao das correspondencias.
Sem perda de tempo, a Direc!,!ao-Geral
do Correio apresenta para aprova!;ao, a
5 de Agosto, a proposta or!,!amental da
despesa a fazer com a aquisi!,!ao de oito
carruagens e com 0 pessoal para guarnecer as ambulancias que circulariam nos
caminhos de ferro de Lisboa ao Porto e
de LisbQa a Badajoz, ficandD 0 pessoal. a
pertencer it Direc!,!ao do Correio de Lisboa. A pr<>posta e aprovada a. 26 de Novembro (D. G. de 4 Dez. 63) e a despesa {f incluida no Or!;amento Geral do
Estado para 0 ano econ6mico de 1864-1865.

Desta forma fica a Direc!,!ao-Geral do
Cqrreio autorizada a gastar 13036$400 com
a cQmpra das carruagens e a dispender as seguintes verbas anuais:

3840$000 com 16 praticantes para servi-

rem nas esta!,!oes ambulantes e
substitufrem no servi!,!o interno
da Reparti!,!ao do Correio os of iciais nomeados por turnos para
chefes das esta!,!oes ambulantes.
2 190$000 com gratifica!,!oes de viagem a
2 oficlais que serviam de chefes
das esta!,!oes.
1 642$500 com gratifica!,!oes de viagem a
2 praticantes.
1 314$000 com gratifica!,!oes de viagem a
2 correios condutores ou carteires.
324$000 com gratifica!,!ao a urn empregada . superior para visi tar as
esta!,!oes ambulantes.
5424$440 com conserto e renova!,!ao das
14734$940 carruagens.
Muito embora fosse inten!,!ao da Direcgao-Geral estabelecer ambuHincias nas
duas linhas - Leste e Norte - , 0 quadro
supra faz-nos admitir que 0 Ministrc.
so consentiu no funcionamento de ambulancias na Linha de Leste. Esta suspeita
e refor!,!ada pela circunstancia de terem
side necessaries mais de lres meses para
a aprova!,!ao da p.roposta.
Contudo, a D.-G. p6de aumentar 0 quadro organico da Administra!,!ao do Correio
de Lisboa, ficando habllitada a admitir
o pessoal quando entendesse ser necessario, e instrui-Io convenientem,ente por
forma a utiliza-Io quando fosse oportuno.
Completada a via ferrea de Lisboa ao
Porto, em Abr. 64, e ajustados os hormos
mais co.ovenientes ao servi!,!o do publico,
os comboios mj.stos, das linhas entao
existentes, passam a transportar malas
postais, em identicas condi!,!oes as dos
comboios correios. E a Administra!,!ao do
Correio de Lisboa faz publico que, a partir de 25 Nov. 64, pelos cemboios mistos
que de Santa Apolonia partirao as 7,23 horas, se expediraa malas para Santarem,
Coimbra, Aveire e Porto. As correspondfulcias deveriam ser lan!,!adas na caixa
geral ate as 6 horas, e as que se recebessem das referidas terras, tambem pelos
combaios mistos, chegariam a Direc!,!ao
pelas 21 horas, e seriam entregues ate as
23 horas.
Naquela data, pelos combaios mistos
dos caminhos de ferro ja existentes (Leste,
Norte e Sueste) eram expedidas malas,
com correspondencias entregues ate as
6 horas, parq as seguintes localidades: Albuf~a, Alcoutim, Aljus trel, Almod6var,
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Alvito, Arraiolos, Aveiro, Beja, Castro
Marim, Castro Verde, Coimbra, Cuba,
:£vora, Faro, Ferreira, Lagaa, Lagos, Loul~,
Mer t 0 I a, Messejana Montemor-o-Novo,
Moura, Odemira, Olhao, Ourique, Portel,
Porto, Santarem, Serpa, Silves, Tavira,
Torrao, Vendas Novas, Viana do AlenJejo, Vidigueira, Portimao e Vila Real
de Santo Ant6nio.
As 8 carruagens foram adquiridas em
Hamburgo, em 1864, mas porque s6 ao
cabo de mais dois anos os espanh6is tivessem comp1etado a via ferrea, so em
lOut. 66 0 comboio percorre, pela primeira vez, toda a linha de Lisboa ·a Madrid. E e s6 entao que a Direc!,!ao-Geral do Correio pode dar plena satisfa!,!ao ao seu desejo de acelerar a troca
de correspondencias com os pafses europeus, fazendo circular a primeira ambulancia postJal a 1 Dez. 66 (sabado), para 0
que fez rebocar, na vespera, as carruagens para .os respectivos terminais.
Mas nlio temos qualquer notfcia de,
nos anos mais pr6ximos, ter funcionado
a desejada ambulancia de Lisboa ao Porto.
As receitas - como as despesas - do
Correio aumentavam incessantemente e,
com elas, os saldos de gerfulcia, na·o obstante virem a ser diminufdos os portes;
mais acentuadamente os das correspendfulcias com 0 ,estrangeiro. Por mera curiosidade, no quadro seguinte se indicam as
receitas apuradas durante alguns anos:
1863-64 1868-69 1869-70 -

357 336$754
407 563$330
420567$961

1871-72 1-1173-74 1875-76 -

475033$234
506499$236
542 452$053

que sao, quase todas, superiores a media
de 386 888$200 reis dos vinte anos econ6micos (1853-1873) que se seguiram a adopgao do selo adesivo.
Mas, porque 0 pais lutava, ao tempo,
com serias dificuldades financeiras, e
prosseguindo no prop6sito de reduzir as
despesas e obter urna avultada economia, 0 Governo proeedeu a uma vasta
reforma administrativa, a que 0 CorreiQ nao escapou. Nao sendo possivel
diminuir os en cargos eom 0 transporte
de malas - 147 364$000 - , eliminaram-se
as c;J.enominadas esta!;oes postais ambuIantes, par nao oferecerem vanta gens de
transmisslio que justificassem a avultada
despesa de "7 912$000, sendo certo que as
correspond~ncias que exigiam a mfixima
celeridade procuravam de prefer~ncia 0

telegrafo.
Daquel~
modo se 8upunha
obter urna valiosa economia sem prejufzo do servi!,!o, que, pelo Roordo feito
com a ilustrada Administra!,!ao do pais
vizinho, continuava sem altera!,!iW nos
seus deitos praticos. Estas considera!,!oes
sao transcritas quase textualmente do
preambulo do Decl'leto de 12 Nov. 69,
que deu nova organic a ao Correio, da
qual resultou uma diminui!,!ao efectiva da
despesa, com 0 pessoal, da ordem de
20 000$000, e suspendeu 0 servi!,!o postal
ambulante.
No or!;amento do Estado,
para 1870-1871, a despesa com 0 pessoal
ficou sendo de 143222$355. No quadro
orgamco da Administra!,!lio do Correio de
Lisboa ficaram existindo 89 cu·rteiros destinados it distribui!;lio na cidade e arredores; no quadro comum aquela Administra!;ao e a Direc!,!aO-Geral ficaram pertencendo 10 correios, e e ide presumiI que
estes se destinassem a acompanhar as
malas postais nos comboios das linhas
entao em explora!,!ao.
De fado, pela Conven!;ao Postal celebrada entre Portugal e Espanha, e que
entrou em vigor a 1 Jul. 75, a troea de
malas ·entre os dois parses passou a fazer-se entre as seguintes esta!,!oes postais:
P ortuguesas - Lisboa, Porto, Elvas, Va-

len!,!a, Chaves, Barca de Alva, Vila
Real de Santo Ant6nio, Bragan!,!a e
Cumi'nho de Fer TO de Lisboa a Badajoz (La conducton ambulante de

Lisboa a Badajoz, na verslio em lingua espanhola);
Espanhotus - Madrid, Badajoz, Tui, Ve-

rim, Fregeneda, Aiamonte, Alcanices
·e Administra!,!lio ambulante de Cidade
Real a Badajoz (La Administracion
ambulante de Ciudade Real a Badajoz).
Nao sabemos des de quando aqueles correios-condutores passaram a proceder a
triagem de correspond~ncias, e a marcar ps objectos postais com as marcas de
dia e a obliterar os selos. Temos, porem, conhecimento de cartas marcadas
com os carimbos do servi!,!o ambulante
das linhas do Norte e de Leste: na pri.meira, a partir de Maio de 1875, em 1876
na segunda.

(Continua no pr6ximo

n~mBro)
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p idos. A urn seculo de distancia, nao
ccmpreendemos a necessidade desta diferencia!;ao geometrica, e surpreende-nos
que, para esqueleto dos carimbos representativos dos servi!;os mais rapidos se
tivesse escolhido a linha ondulada!
Decorria 0 ano de 1863, e aproximava-se
do seu termo a constru!;ao da primeira
via ferrea portuguesa - a linha de Leste.
Aberta ao servi!;o publico a 29 Jul. 63
entre Lisboa e Elvas, atingiu Badajoz
(~spanha) a 24 Set. 63.
E a 29 de Agosto do mesmo ana as
malas postais passam a ser transpartadas
pelo comboio correio, e as correspondencias com destino a Beira Alta, Beiea Baixa
e Alto Alentejo e localidades par onde
o comboio passava, bern como para Esp?-nha e Alem Pirineus, deviam ser lan!;adas nas caixas da pequena posta ate
as 17 horas, e na caixa geral do Terreiro
do Pa!;o ate as 17,45 horas. As correspondencias depositadas depois daquelas horas s6 seguiriam no dia imediata, a nao
ser que fossem entregues directamente
na Administra!;ao Central do Correio de
Lisboa, entre as 17,45 horas e 18,45 horas,
cobranclo-se 0 porte adicional de 20 reis
por cada carta ou ma!;o. E assim tera
nascido 0 servi!;o da mtima Hora.
Como a Linha do Norte continuava ,em
constru!;Ao acelerada - parte da qual s e
.encontrava ja em explora!,!ao - d governo
providenciou por forma a ser autorizado,
por Decreta de 11 Jul. 63 (D. L. de 23 Jul),
a estabelecer nos caminhos de ferro estu!:Oes ~mbutantes, como as estabelecidas
em outros paises da Europa, para a mais
pronta e directa transmissao das correspondencias.
Sem perda de tempo, a Direc!,!ao-Geral
do Correio apresenta para aprova!;ao, a
5 de Agosto, a proposta or!,!amental da
despesa a fazer com a aquisi!,!ao de oito
carruagens e com 0 pessoal para guarnecer as ambulancias que circulariam nos
caminhos de ferro de Lisboa ao Porto e
de LisbQa a Badajoz, ficandD 0 pessoal. a
pertencer it Direc!,!ao do Correio de Lisboa. A pr<>posta e aprovada a. 26 de Novembro (D. G. de 4 Dez. 63) e a despesa {f incluida no Or!;amento Geral do
Estado para 0 ano econ6mico de 1864-1865.

Desta forma fica a Direc!,!ao-Geral do
Cqrreio autorizada a gastar 13036$400 com
a cQmpra das carruagens e a dispender as seguintes verbas anuais:

3840$000 com 16 praticantes para servi-

rem nas esta!,!oes ambulantes e
substitufrem no servi!,!o interno
da Reparti!,!ao do Correio os of iciais nomeados por turnos para
chefes das esta!,!oes ambulantes.
2 190$000 com gratifica!,!oes de viagem a
2 oficlais que serviam de chefes
das esta!,!oes.
1 642$500 com gratifica!,!oes de viagem a
2 praticantes.
1 314$000 com gratifica!,!oes de viagem a
2 correios condutores ou carteires.
324$000 com gratifica!,!ao a urn empregada . superior para visi tar as
esta!,!oes ambulantes.
5424$440 com conserto e renova!,!ao das
14734$940 carruagens.
Muito embora fosse inten!,!ao da Direcgao-Geral estabelecer ambuHincias nas
duas linhas - Leste e Norte - , 0 quadro
supra faz-nos admitir que 0 Ministrc.
so consentiu no funcionamento de ambulancias na Linha de Leste. Esta suspeita
e refor!,!ada pela circunstancia de terem
side necessaries mais de lres meses para
a aprova!,!ao da p.roposta.
Contudo, a D.-G. p6de aumentar 0 quadro organico da Administra!,!ao do Correio
de Lisboa, ficando habllitada a admitir
o pessoal quando entendesse ser necessario, e instrui-Io convenientem,ente por
forma a utiliza-Io quando fosse oportuno.
Completada a via ferrea de Lisboa ao
Porto, em Abr. 64, e ajustados os hormos
mais co.ovenientes ao servi!,!o do publico,
os comboios mj.stos, das linhas entao
existentes, passam a transportar malas
postais, em identicas condi!,!oes as dos
comboios correios. E a Administra!,!ao do
Correio de Lisboa faz publico que, a partir de 25 Nov. 64, pelos cemboios mistos
que de Santa Apolonia partirao as 7,23 horas, se expediraa malas para Santarem,
Coimbra, Aveire e Porto. As correspondfulcias deveriam ser lan!,!adas na caixa
geral ate as 6 horas, e as que se recebessem das referidas terras, tambem pelos
combaios mistos, chegariam a Direc!,!ao
pelas 21 horas, e seriam entregues ate as
23 horas.
Naquela data, pelos combaios mistos
dos caminhos de ferro ja existentes (Leste,
Norte e Sueste) eram expedidas malas,
com correspondencias entregues ate as
6 horas, parq as seguintes localidades: Albuf~a, Alcoutim, Aljus trel, Almod6var,
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Alvito, Arraiolos, Aveiro, Beja, Castro
Marim, Castro Verde, Coimbra, Cuba,
:£vora, Faro, Ferreira, Lagaa, Lagos, Loul~,
Mer t 0 I a, Messejana Montemor-o-Novo,
Moura, Odemira, Olhao, Ourique, Portel,
Porto, Santarem, Serpa, Silves, Tavira,
Torrao, Vendas Novas, Viana do AlenJejo, Vidigueira, Portimao e Vila Real
de Santo Ant6nio.
As 8 carruagens foram adquiridas em
Hamburgo, em 1864, mas porque s6 ao
cabo de mais dois anos os espanh6is tivessem comp1etado a via ferrea, so em
lOut. 66 0 comboio percorre, pela primeira vez, toda a linha de Lisboa ·a Madrid. E e s6 entao que a Direc!,!ao-Geral do Correio pode dar plena satisfa!,!ao ao seu desejo de acelerar a troca
de correspondencias com os pafses europeus, fazendo circular a primeira ambulancia postJal a 1 Dez. 66 (sabado), para 0
que fez rebocar, na vespera, as carruagens para .os respectivos terminais.
Mas nlio temos qualquer notfcia de,
nos anos mais pr6ximos, ter funcionado
a desejada ambulancia de Lisboa ao Porto.
As receitas - como as despesas - do
Correio aumentavam incessantemente e,
com elas, os saldos de gerfulcia, na·o obstante virem a ser diminufdos os portes;
mais acentuadamente os das correspendfulcias com 0 ,estrangeiro. Por mera curiosidade, no quadro seguinte se indicam as
receitas apuradas durante alguns anos:
1863-64 1868-69 1869-70 -

357 336$754
407 563$330
420567$961

1871-72 1-1173-74 1875-76 -

475033$234
506499$236
542 452$053

que sao, quase todas, superiores a media
de 386 888$200 reis dos vinte anos econ6micos (1853-1873) que se seguiram a adopgao do selo adesivo.
Mas, porque 0 pais lutava, ao tempo,
com serias dificuldades financeiras, e
prosseguindo no prop6sito de reduzir as
despesas e obter urna avultada economia, 0 Governo proeedeu a uma vasta
reforma administrativa, a que 0 CorreiQ nao escapou. Nao sendo possivel
diminuir os en cargos eom 0 transporte
de malas - 147 364$000 - , eliminaram-se
as c;J.enominadas esta!;oes postais ambuIantes, par nao oferecerem vanta gens de
transmisslio que justificassem a avultada
despesa de "7 912$000, sendo certo que as
correspond~ncias que exigiam a mfixima
celeridade procuravam de prefer~ncia 0

telegrafo.
Daquel~
modo se 8upunha
obter urna valiosa economia sem prejufzo do servi!,!o, que, pelo Roordo feito
com a ilustrada Administra!,!ao do pais
vizinho, continuava sem altera!,!iW nos
seus deitos praticos. Estas considera!,!oes
sao transcritas quase textualmente do
preambulo do Decl'leto de 12 Nov. 69,
que deu nova organic a ao Correio, da
qual resultou uma diminui!,!ao efectiva da
despesa, com 0 pessoal, da ordem de
20 000$000, e suspendeu 0 servi!,!o postal
ambulante.
No or!;amento do Estado,
para 1870-1871, a despesa com 0 pessoal
ficou sendo de 143222$355. No quadro
orgamco da Administra!,!lio do Correio de
Lisboa ficaram existindo 89 cu·rteiros destinados it distribui!;lio na cidade e arredores; no quadro comum aquela Administra!;ao e a Direc!,!aO-Geral ficaram pertencendo 10 correios, e e ide presumiI que
estes se destinassem a acompanhar as
malas postais nos comboios das linhas
entao em explora!,!ao.
De fado, pela Conven!;ao Postal celebrada entre Portugal e Espanha, e que
entrou em vigor a 1 Jul. 75, a troea de
malas ·entre os dois parses passou a fazer-se entre as seguintes esta!,!oes postais:
P ortuguesas - Lisboa, Porto, Elvas, Va-

len!,!a, Chaves, Barca de Alva, Vila
Real de Santo Ant6nio, Bragan!,!a e
Cumi'nho de Fer TO de Lisboa a Badajoz (La conducton ambulante de

Lisboa a Badajoz, na verslio em lingua espanhola);
Espanhotus - Madrid, Badajoz, Tui, Ve-

rim, Fregeneda, Aiamonte, Alcanices
·e Administra!,!lio ambulante de Cidade
Real a Badajoz (La Administracion
ambulante de Ciudade Real a Badajoz).
Nao sabemos des de quando aqueles correios-condutores passaram a proceder a
triagem de correspond~ncias, e a marcar ps objectos postais com as marcas de
dia e a obliterar os selos. Temos, porem, conhecimento de cartas marcadas
com os carimbos do servi!,!o ambulante
das linhas do Norte e de Leste: na pri.meira, a partir de Maio de 1875, em 1876
na segunda.

(Continua no pr6ximo

n~mBro)
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I Mostra filatelica e filumenlstica
de Oliveira de Azemeis
Com organiza/lao do Centt'O de Acti"idad(!~
Circum-Escolares do Colegio de Oliveira de
Azemeis, esteve patente ao publico de 13 a
21 de Fevereiro, no magnifico ginasio da,qucle Colegio, uma interessante e bem montada Mostra Filatelica e Filumcni~tica,
Alem da participa"ao dos C. T, U.. e
apres entada~ em cerca de 200 quadros, tevc
as seguintes participa~ocs:

FlLATELlA
Salao

- Coronel Ft'anci co C. Salgado - carta~
pre-adesivas de varias provincia ~ portuguesas.
- Jose Manuel Cabtanheira da Silv('ira
- Portugal (monarquia especializada).
- Dr. Pedro de Vasconcelos CastroGra-Bretanha (select;:ao de selos cJa~si
cos - Rainha Victoria, Eduardo VII
e Jorge V).
- Arq. Jose Gomes Basto - Cot'reie>
aereo da Europa - Selec"ao de ~emi
-oficiais e precursores dos pabes mai ~
representativos nesse dominio. Selo~
novos e sobre carta.
- Dr. Antonio Ferreira Marques - D,I~
aves segundo a sua nidifica~ao. Select;:ao dos primeiro~ capitulos.
Mostr(l

- Antonio Jo~e A. M. Domingues - Folhas do seu album.
- Dr. Artur Correa Barbosa - Serie~
novas de Portugal e respectivos 5 0brescritos de 1.0 dia.
- Joaquim da Silva Ledo -'- Tematica
• Luls de Camoes e Os Lusiadas.Blocos de Portugal Continental e Ultramarino.
- Jose AmAndio Carvalho Luca~ - POt'tugal e Ultramat·.
- Jose de Almeida Grilo - Angola e
Mot;:ambique.
- Jose Manuel S. da Costa SeabraPortugal.

- Julio Aurelio Mateiro Ledo - Po~taj~
maximos e sobrescritos diversos.
- julio Ramiro Br.t~ Mateiro - Portug<ll
e Ultramal".
- ju~tino Ramiro Mateiro dos Santo~
o automovel atrave~ da Filatelia.
- ]u, tino da Silva Santos - Portugal e
Ultramar.
- Maria Madalena O. G. Lopes ReisFolhas do seu album.
- Paulo do Amaral Alegria - Colec,.oe~
de postai~ do 4.0 Centen:trio d.l
lndia,
- Rui joaquim Mateiro Uclo - Suir;:a
novo~ e SUlt;:a usados.
Divel'sas foIhas do ~eu album. Temat,ica ~obre
.Literatura Portuguesa •.

FILUMENISMO
Salao

- Arq. Alcino Costa - Portugal - Carteira~ com fosforob.
- Dr. Agostinho de Mato~ - It:tJia
(sec. XIX).
- Jose de Me~quita Pimentel - Bra~il.
- Restivo Bras - Tern at i c a (]ogo ~
OHmpicos).
- Arq. Gil da Costa - Portugal (antigo).
- Frederic6 de Moura Pereira - Austria
(sec. XIX).
Mostra

- Antonio Manuel S. Pinto Guede~
Etiquetas estrangeiras - Caixa~ e carteiras estrangeiras .
- Jose Augu~to Martins Vieira - ]apao
(etiquetas).
- Justin.> Ramiro Mateiro SantosSoc. Nac. de F6sforos - Fosfot'eira
Portuguesa - Etiquetas (Bra,n, Espanha, Hungria, Russia e Marrocos).
- Maria de Fatima Santos - Carteiras
de f&sforos (Portugal).

Engenkeiro Car/os Ribeiro, Hustre Correio-M6r, e 0 Dr. Vale Guimarlies,
distinlo Governador Civil de Aveiro, obserrJando as participafoes.
E~ta
cxpos it,:ao teve 0 p,ltroclnio dos
Sr. Correio - Mor
Governadot, Civil de
Aveiro, Presidente' da Carnar,l de Oliveim
de A z emei~, Administra.,.ao Geral do C. T. T.,
C. T. U., Pt'esidente da Federa~ao Portugue ~ a
de Filatelia, Boletim Filll1l1ellimw, etc., e a
orientalJao tecnica do, Srs. Joaquim Ledo
c Ramiro Mateiro Santo's.
Ap6~ 0
acto inaugural c a visita que
,e the ~eguiu, foi servido urn Porto de
Honra a todos os presentes.
Alem de urn sobrescrito e urn postal
comemorativos, editados pela organizat;:ao,

foi man dada cunhal' uma bela rncdalha da
qual foram oferecidos exemplares a todos os
expositores e patrocinadLlres da Mostra,
tendo junto da me rna funcionado urn Posto
do Correio, para apo ~ i"ao do cal'imbo come·
rnorativ o.
Fai muito visitacla durante o~ dias que
e~teve aberta ao publico, e entre outras
teve a vi~ita de Sua Ex." 0 Sr. Correio-Mor,
Engcnheiro Carlos Ribeiro, que atenta c
minucio~amenle
apt'eciou as participat;:oes
exposta~.

]. L.
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A proposito da «Lubrapex - 70»

EMISSAO ,MOINHOS PORTUGUESES»
Os selos, cujo desenho 6 da autoria do
pintor Candido Costa Pinto, tem as dimensoes de 34,5 X 25,5 mm compreendendo a
serrilha, com 0 denteado 13,5.
Os trabalhos de impressao foram executados, em off-set, pela Cas a da Moeda.
o plano de emissiio 6 0 seguinte:
$20 tiragem de 10000000 em folhas de
100 selos.
$50 tiragem de 10000000 em folhas de
100 selos.

1500 tiragem
100 selos.
2$00 tiragem
100 selos.
3$30 tiragem
100 selos.
5$00 tiragem
100 selos.

de

3000000 em folhas de

de

1000000 em folhas de

de

1000000 em folhas de
eircula~ao

foi a 24 de

1A
;~$es
COI\~EIO

I

Palos

CORONEL ALEXANDRE GUEDES DE MAGALHAES
e ENG. o MANUEL MARQUES GOMES

de 10000000 em folhas de

o primeiro dia de
Fevereiro de 1971.
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Recebemos, com

0

pedido de ptlblicafito:

No Clube Internacional de Filatelia, a
cujos corpos gerentes 0 primeiro signatario
pertence na qualidade de Vice-Presidente
da Assembleia Geral, em exerdcio, tom amos
conhecimento do .Processo LUBRAPEX. ,
com 0 que a F. P. F. pretende justificar
a atitude incompreenslvcJmente tomada em
rela~ao com a recente .LUBRAPEX-70 •.
Pela circular da Comissao Executiva e
pelos documentos que constam do dito processo, e por outros qlle dele lIito cOllstam
e qlle sito da maior importd1lcia, se conc1ui,
com ctistalina evidencia, de que fomos n6s
os causadores involuntarios do abandono
a que a F. P. F., na ultima hora, votou
a . LUBRAPEX-70 •.
Tudo lido, podemcs dizer re ~ umidamente
que:
- A Comissao Executiva da .LUBRAPEX-70. considera-nos . dignos representantes
da Filatelia p9rtuguesa. (0 que nos desvanece
c muito agradecemos) e que calem do mais
merecemos considera .. ao e respeito •.

Sera faeil saber-se porque.
o primeiro signatario e, tambem, considerado pela sua «integridade, conhecimento
do assunto e maneira de agir como presidentc do juri.; e 0 segundo signatario
considerado e pela sua .ac ..ao 100 % favoravel e com relas-oes pessoais favoraveis
com todos os brasileiros •.
-Mas,
A F. P. F. nao nos confere a «reconhecida
competencia para figurarmos na Lista de
Jurados Federais. (nao se sabendo quando
e pOl' quem foi feita), e 0 seu presidente
dec1arou por carta que .05 filatelistas federados se recusariam a serem julgados por
paraquedistas., e que n6s .nao teriamos 0
agrement da F. P. F., sendo inaceitaveis.,
vetando a nossa inclusao no juri.
E e necessario que se saiba porque.
Porto,

Mar~o

de 1970.
A. Guedes de Magalhiies.
Manuel M3rqlfes Gomes.

DE PO"TUGAl.

pp'IME~O DIA DE ClaCULA~O

I txposi<;60 Filatelica da Cova da Beira
Com vista it organizacr.lo da .I ExpoFilatelica da Cova da Beira., que
tera lugar, posslvelmente, no Fundao, de
28 de Novembro a 4 de Dezembro de 1971,
roi pedida it Camara Municipal .do Fundao
c it Administracrao-Geral dos C. T. T., por
intermedio da Federas-ao Portuguesa de Filatelia, a respectiva comparticipa~ao, sem
a qual nada sera possivel ·fazer, pois est!!
Sec~iio, rccem-formada, nao tern ainda fundos suficientes para a sua organiza~ao, que
s~ • .preve seja dispendiosa.
Trnta-se principal mente de fazer algo pelo desenvolvimento
da Filatelia que, nesta zona do nosso Pais
e quase desconhecida, e que s6 agora . pOl'
s i~ao

(Reprodu~ao

autorizada palos C T T)

ocasiao da I Exposi!yao Filatelica da Beira
Baixa, come~ou a despertar.
Sera. igualmente pedida a Administra~iio
-Geral dos C. T. T. a cria~ao de dois carimbos comemorativos desta Exposi~ao, para
serem utilizados durante os dias de abertura e encerramento.

::.........................................

I ETIQUETAS

II

=1

DE FOSFOR'iJS

Reunioes para trocas todos os sabados,
das 17 lis 19 horas, na nossa sede
All. Almlrlntl RII., 70-5. 0 -0t.o
I
LISBOA-1
II........................ .. ..................,....tIIIIIIIIII~......,...................... ==
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Mar~o

de 1970.
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DE PO"TUGAl.

pp'IME~O DIA DE ClaCULA~O

I txposi<;60 Filatelica da Cova da Beira
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(Reprodu~ao

autorizada palos C T T)
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::.........................................

I ETIQUETAS

II

=1

DE FOSFOR'iJS
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das 17 lis 19 horas, na nossa sede
All. Almlrlntl RII., 70-5. 0 -0t.o
I
LISBOA-1
II........................ .. ..................,....tIIIIIIIIII~......,...................... ==
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Federa~ao Portuguesa de Filatelia
NOTICLARIO

N.O -17

Nomenclatura das manifest8~6es fiJateJicas
Exposic;ao - Mostra - Salao
Na sua Cil'cular n," 8 (19/4/69) a DiI'cc<riio da F, p, F, chamava a aten<;iio da,
agrcmia,.oes filiada ~ para, no capitulo da
nomenclatura, ser conveniente a denomina~ ao
de MOSTRA pa.-a a, .-eali za~oes de pura
divulgac;iio - .-e s er\'ando -~ c 0 uso de EXPOSICAO apena, para o~ certame~ competitivos,
Tomando em conta esta idei a, urn g.-and r
numero de organizas:oes federada, emprcgou
em 1969 e em 1970 as novas dl!.,igna'foc"
num acto de coope.-a<riio voluntaria qu c
muito nos ~ensibilizou,
Ent.-etanto, a Direc~ ao de um do s no~, o~
membro - 0 Nucleo Filatelico de Alhandra - que, com louv:ivcl oh~ervancia d,\
~ugestiio fede.-al, pa, ~ ou a adopt,u ' 0 tl!.-mo
MOSTRA (em vez de Exposi~ao de Divulgas:iio), manjfc ~ tou-no,: de form a cOLTecti~ 
sima e constL'utiva, a sua di~ cordancia
quanto ao emprego de ~~ c dc,ign ativv e al"i trou a .,ua ~uhstitui<=iio pelo de S,\LAO.
Este ultimo vodbulo j;i era dcstinado,
na pratica, ii, nos~a, Mo~tl'a, ,eleccionada"
com admis~ ii o .-igorosamentc pOl' convites.
Esta Direcs:ao defende 0 dialog" constrlJtivo como a form a mai, ampla e ahert a
de explicitar 0' p.-ob1cma,. E a.,sim procurou escIarecer a duvida apresentada pelo
NucIeo Filatelico de Alhandra, pedindo um
parecer qualificado.
POI' oficio de 9/7/70 consultou-se a Sec'fiio
de Letras da Academia de Ciencia ~ de Li.,boa, nos tcrmo~ seguinte, :
· Esta c.,ta Federa~ao interessada em
regulamentar, de uma maneira uniformc,
toda, a, Exposis:oes Filatelicas a reali.
zal' em Portugal e Ultl·amm'.
Das varias especies de expo~is:oes po~
siveis, desejavamo~ defini-Ia~ em tres
grupos:

1.

Naquelas em que houvesse concurso, pormnto cum cla."ifica<roes e premio~ a ,ltribu ir, e,
cuja admissao dus cxpositorc~
Fosse pOI' previa in~c.-is:ao, chamar-Ihe-iamos, EXPOSI9AO;

Pam aquela~ em que n.1o ho uves~e concurso mas apena~ ex ihi~ao, portanto sem classifica<roes nem premios, e cuja admi~
.,ao fos~c tambem por previa in,cri~ao, chamar-Ihe-iamo\ MOSTRA;
3, Para a ~ exibioroe, de grande
c1as~e' em que 0' panicipantc,
~eriam escolhidos e convidados
pel a organiza,.ao, chamar-Ihe- iamo .. , SAL /lO.
Como 'e no ~ apresentam eel'tas dllvidas e pOI' nao existir uma unanimidade
de opiniao quanto .10' tc .. mo~ indica do'
(sobretudo quanto a palavra «Mostra.
que alguns sustcntam nao podel' 'CI'
empl'cgad.1 em portugues), vinhamo, '0licitar de V. Ex. a, apelando ptll'a 0
\'o ,~ o alto criterio, se os mesmos foram
devidamentc e~colhid os ou sc na realidade deviamos utilizar outros, para urn
portugues mai s corrccto.'
E~ ta entidade, POI' oficio de 27/10/70, deu-nos a saber :
. Encarregd- mc S. Ex.. 0 Pre ~ idcntc
da Academia de comunicar, em I'e,posta
v/ consulta de 9 ]u l. 1970,
Ref. 267/ 70/ AC, que os tres tel'mos nela
indicados - Exposi~ao, Mosu'a e Salao - sao portuguese" estao registado.,
nos Vocabularios da Academia de 1940
e 1947, e nada impede a sua utili z.. ,.ao com os significados indicados,
E s clare~o que a demora em re ponder
resultou da interrups:ao das actividade,
academicas durante a epoca de Verao .•
Encontrou-se assim, procurando e trabaIbando tod o~ em conjunto, uma .,olulfao
verdadeira.
Nesta c07lformidade, a Direcfiio :l!l F. p, F.
recomenda a met6dica a:lop<=iio pm' IMrte
de todas II!i colectividader feiel'/I{/ as, e iii
em 1971, da nomenclatura acima referida,
e COli! os sigllificados indicatios,
Medida que ted como consequencia a
desejada uniformiza,.ao.
2.

a

HENRIQUE MANTERO

r:.

Por

L-__________________
DE BARBOSA MENDON<;A

Apos 0 desaparecimento de tantos que ilustraram com 0 seu - saber a Filatelia, como
Carlos Trincao, Eduardo Cohen, Victorino Go'
dinho e muitos mais da velha guarda, acabamos de perder Henrique Mantero,
Companheiro de Sa Nogueira em lides fila,
teIicas, colaborador de moldes, animadOl' dos
saudosos leiloes daquela cas a - rendez-1)ous -

~

filatelico, foi um perfeito conhecedor do nosso
ciassico.
Inteligente, instruido e lido, cativava pela
conversa versando qualquer genero, dentro ou
fora da Filatelia.
De esmerada educa~ao, ja tao rara nos
tempos que correm, recordo 0 amigo que
admirei, e deixo nestas linhas, como homenagem, uma grande saudade.

.~.,,-.-..--.....-,.....--- -------------~ -------------·~t

I
I

2),..

of. ,. de tJascDHcelDs Ca,.valhD
ADVOGADO

I
I
I

I
I
I

Agora, provisoriamente: R. de Mo~ambique, 1-3·0-D.to, telefs. 833363 I
e 841915, Lisboa-I; e, as 2. 88, 4 a. e 6 aa.feiras, na Associa~lI.o Lisbo- I
nense de Proprietarios, R. de D. Pedro V, n,o 82 l .o -Lisboa-2,
I
I
telefs. 322121 e 3221 44, das 14,30 as 17 boras.
~ ___,.
•t~L'",_____ _ _ _""""""", ...,....,..~_w

I

i"

i

~----"""""'-""""'~ _ _ ~""""-11111
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RUA DA TRINDADE,

I
I
I

1,a MOSTRA FILAT£LICA DO INSTITUTO INDUSTRIAL DO P 0 R T 0
Porto, Instituto Industrial Rua de
S. Tome, 16 de Janeiro de 1971. Oia
da inaugura~1io. Dla 19 - (Did de Electrotecnica e Maquinas). Dia 21 - (Dia da
Constru,<ao Civil e Minas). Dia 23(Dia da Quimica).
SA LAO NACIONAL DE FILATELIA-Lisboa, Palacio Foz, 25 de Janeiro de 1971.
(Dia da inauguras:1io). Dia 31 (Dia do
encerramento ).
1.'. JORNADAS TEMATICAS Lisboa,
Sede do Clube Filatelico de Portugal6, 13, 20 e 27 de Fevereiro de 1971.
1.a MOSTRA FILUMENISTICA E FILAT£LICA DE OLIVEIRA DE AZEM£IS-

PORTUGAL

RPRRTRDO 2690 -

Cerimbos do 1.° die de circule~iio
MOINHOS POR TUGUESES - Lisbon.
Repartit;:1io de Filatelia. Rua General Sinel
de Cordes, 9-1. 0 - 24 de Mar~o de 1971,
Carirnbos identicos em Coimbra, Porto (Batalha) e Funchal.

5 -1. - Dt,TElEF. 3671 33

Cerimbos comemoretivos
VII EXPOSI<;AO FILAT£LICA DE ARGANIL. Arganil, 6 de Setembro de 1970.
III EXPOSI<;AO FILAT£LICA PROVINCIAL DAS BEIRAS. Organb;ada pelo Cfrculo Filatelico Arganilense, na vila de Oliveira do Hospital. Inal,lgurat;:1io em 12 de
Setembro de 1970.

LlSIOA 2

i

I

•________ ......._,______""".",...............

i

I

I
I

_~_......--

________

--

----........a~

FILATELIA EUGENIO LLACH, S. L.
atrav~1

I

das suas ofertaa qulnzenals. oferece-Ihe:

:: Selos clAssicos.
::

S~rie.

modernas de , todD. o. palses.

:: Novidades mundials.

I

I

:: ArUgos fllat~Ucos.
:: Servl"o de asstnatar.. de novas emillOes de lodos
as palses ou lemas.

I

I

Tado islo encontrari V. nas nossas olert.. que, contra
pedldo.

remetemo8 grataitamento

'

Selos de:
PORTUGAL

•

ULTRAMAR

•

BBcreva-nol hoje

~e.mo

BoUcltando

0

leu envlo

FI-LATELIA EUGENIO LLACH, S. L.

ESTRANGEIRO

I

Fandada em]

I Av. del GeneraUslmo, 498
-

"1!.

~~

r

........

I9 I 5

BARCBLONA,15 (Blpanha)
....

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

"....,

-"....,

I
I

........"....,,.,.,,,,,,............-.- .......,.-..---~"
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Correspondencie des IIhes Adjecentes e do Ultremer
A Associac;ao Desportiva da EFACEC, com
scde em Arroteia, Les-a do Balio, vai levar
a cfeito nos dias 24 a 29 de Maio pr6ximo a II Mostra FUatelica da ADEFACEC,
na qual participarn os funcionarios e filhos
de funcionarios da EFACEC.
05 Correios e Telecornunicas:oes de Portugal, instal am no local da exposic;ao urn
posto de correio, onde sera aposto na correspondencia urn carimbo cqrnernorativo,
quando solicitado. Toda a correspondencia
deve ser enderes:ada para EFACEC - Via
Norte - Lec;a do Balio.

I

Fi:nalmente, em rela!;ao a Cabo Verde,
foi publicado no Diario do GOJ;erno n.O 278,
de 23 de Novembro de 1839, urn decreto
do seguinte teor:

Cala Filatelica 'J. ELL
EM

1940

Novidades sempre aos melhores

-

~

_

¥

I

I

• • ___

I

,

t

a 24 de Abril

/

13

I

II COLOQUIO NACIONAL DE MUNICr-

I

«Sendo a facilidade de communica!;ao
entre a Metropole e nossas Provincias
Ultramarinas urn dos .meios mais efficazes para as fazer prosperar, augmentando as suas rela!;oes commerciais, e
os meios de civiliza!;iio de que tanto
carecem; e acontecendo que achando-se
a Provincia de Cabo-Verde distante apenas dez ou doze dias de via gem, se es-

Cerimbos comemorativos

PIOS - L. Marques,
de 1971.

_ _ _ _ _ _" " " " - " " " - _ _ _ _

0

I

I
I

(MR. CORK)

II
pre~os I
I
I

WELCOMES you at

CASA DAS
CORTI<;AS,

Mundo

Te/efone 32 35 08

Lisboa-2

i

Mlmb.r of Portulu",
Chlmber of Comm.rc.

,

.:,.".".,.......------------:--~----........--...----------~-.......,.......I'

1

~r~T!r~s~~:~~

'I

EXPORTERS
RET A I L E R S

4 - B - - RUI dl Elcol. Pollt6cnici - 8 -10
Tilifoni 32 58 58

TIIIgrlmll: ISOLANTES

I

I

(Cork House)

shop)

Series completas novas de Portugal e Ultramar -I
Ruo do Prato, 184-2. o-Esq.

I.

A. GAMA REISI

Material filatelico HAWIO, LEUCHTTURM e SAFE

Em stock mais de 7 000 series dijI!Tentes de todo

ENG. MANUEL M.

(Condusifo do numero anterior)

d~-------·~--------------'------'----~~~----~----------~.

FUNDADA

13

da Adefacec

C.rimbos do 1.0 die de circule~ao
GEOLOGIA, MINERALOGIA E . PALEONTOLOGIA - L. Marqul's e Beira, 15 de
Janeiro de 1971.

DE POR1'UGAL

filatelia Pre-Adesiva

II Mostra Fllatellca

/

Oliveira de Azemeis, 13 de Fevereiro de
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XXII VOLTA A PORTUGAL EM AUTOMOVEL - Lisboa, 4 de Mars-o de 1971.
Posto do corr'eio no Clube 100 a Hora,
Rua das Chagas, 35.
PRIMEIRAS JORNADAS TEMATICASLisboa, 6 de Marc;o de 1971. PostJ do
correio no Clube Filatelico de Portugal.
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- Matosinhos.
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DISTRITO DE LISBOA - Lisboa 22 e
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no Clube Filatelico de Portugal.
CONVENCAO INTERNACIONAL IBMEstoril, 18, 19, 25 e 26 de Mars-o de
1971.
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~~oANDRADE E SOUSA I

teja muitas vezes sete e oito mezeS
sem dalli se l'eceberem noticias algumas, com gravissimo prejuizo das especula!;oes mercantis, a que a fertilidade, raridade, e preciosidade dos seus
productas podem dar occasiiio para conseguir aquellas vantagens, e evitar estes
inconvenientes; Manda Sua Magestade a
Rainha, pela Secretaria de Estado doe
Neg6cios da Marinha e Ultramar, estabelecer Correios para a dita Provincia, de dousem dous mezes, principiando no 1.0 de Janeiro pr6ximo futuro, e continuando assim regularmente.
A derrota destes Correios sera do Porto
de Lisboa Ii Ilha da Madeira, e dall1
as da Boa-Vista, S. Tiago, S. Nicoliio~
e S. Vicente, podendo as outras Ilhas
daquele Archipelago enviar previamente
para estas as suas correspond~ncias: a
demora em cada urna das referidas
Ilhas que os Correios tocam, niioexcedera a vinte e quatro hox:as, a excep!;ao da de S. Tiago, porque nesta estacionariio por tr~s dias, findos os quaes
regressarao a Lisboa com escala pelos
A!;ores; 0 qU!! tudo ficara entendendo
o Major General da Armada, a fim
de dar as necessltrias providencias. Pa.lacio das Necessidades, em 22 de Novembro de 1839.
Francisco de Paula d' Aguiar Ottolini,..
Embora descofihe!;amos se medidas id~n
ticas foram tamadas nos restantes dominios ultramarinos, e urn facto que a
legisla!;iio sempre esc1areceu que as disposi!;oes de 20 de Janeiro de 1798, pelo
menos na parte referente a portes, eram
extensiveis a todo 0 Ultramar portugu~s.

De facto, 0 art. IX do Regulamento
Provisional par.a 0 Novo Estabelecimento
do Correio, de 1 de Abril de 1799, e 0
art. XXVI do Decr.eta para a Nova Re-

---
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Correspondencie des IIhes Adjecentes e do Ultremer
A Associac;ao Desportiva da EFACEC, com
scde em Arroteia, Les-a do Balio, vai levar
a cfeito nos dias 24 a 29 de Maio pr6ximo a II Mostra FUatelica da ADEFACEC,
na qual participarn os funcionarios e filhos
de funcionarios da EFACEC.
05 Correios e Telecornunicas:oes de Portugal, instal am no local da exposic;ao urn
posto de correio, onde sera aposto na correspondencia urn carimbo cqrnernorativo,
quando solicitado. Toda a correspondencia
deve ser enderes:ada para EFACEC - Via
Norte - Lec;a do Balio.
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Fi:nalmente, em rela!;ao a Cabo Verde,
foi publicado no Diario do GOJ;erno n.O 278,
de 23 de Novembro de 1839, urn decreto
do seguinte teor:
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Antes de terminarmos este assunto, vamos dizer algo sobre 0 trans porte das
malas das nossas longinquas provincias
do Oriente:

gula!;,ao do Correio, de 8 de Abril de
1805, dizem:
cO pre!;o das cartas vindas do Ultramar continuara na conformidade do

vice-consules onde conviesse aos interesses do comercio de Portugal, como
no Cairo, Suez, Malta e Aden»; «que
nomeava Luis Miguel de Sousa agente
da correspondencia portuguesa em Bombairn, encarregado de dar direC!;aO e
destino a toda a correspondencia do
Reino para 0 Estado da India, Macau e
Mo!;ambique, bern como endere!;ar ao
Consul geral portugues em Gibraltar,
Rafael Jose Lopes de Andrade, toda a
conespondencia originflria daquelas co16nias e destinada ao Reino'"

"Por Portaria Regia de 13 de 'Outubro
de 1838, Sua Majestade a Rainha D. Maria II determinava ao Governo deste
Estado que 0 Administrador do correia
de Goa se entendesse com a sub-inspec!;ao do correia de Lisboa e executasse

Alvara de Crea!;ao dos Correios Maritimos . .. »
Postas as disposi!;oes legais citadas sob
a forma de tabela, temos 0 seguinte:

Taxas das Cart as

Oitavas
IIhas Adj.

A Carta que pesar
De

r

Ultramar

_a
=t:.:.6_t~_ _ _ _ _ I.____4_0____ 1____8
=0:..-.._ _ _ 1

4 at6 6

De 6 att! 8
1-----------------------1
mais de 8

Estas taxas estiveram em vigor ate
1 de Julho Qe 1853, data a partir da qual
foram modificadas pela R eforma Postal de 27 de Outubro de 1852, que criou
o selo adesivo em Portugal.
Os portes estabelecidos, nao sendo as
cartas franquedas por meio de selas, passaram a ser os seguintes, e identicos para
as cartas das Ilhas Adjacentes e do Ultramar :

120

80

160

80/on~a

]60/on~a

todas as recomendac;oes que a mesma
lhe fizesse sobre a correspondencia da
India, para que, aproveitando-se a linha
maritima de Gibraltar a Alexandria e
de Suez a Bombaim, explorada por paquetes ingleses, se pudesse manter uma
correspondencia mais frequente entre 0
Governo deste Estado e a Corte, atendendo-se ainda que a utiliza!;ao da via
indicada seria de alta importiinda ao
correio e ao publico.
Nessa mesma data, pelo Ministerio
dos Estran~ei.ros foi publicada outra Portaria declarando que as malas pela nova
via fossem expedidas mensalmente;«que nomeara a Andre Popolani, consul portugues no Egipto, com residencia
em Alexandria e faculdade de nom ear

ate 3 oitavas, exclusivamente - 40
ate 5 oitavas, exc1usivamente - 80
ate 7 oitavas,. exclusivamente - 120
e assim por diante, subindo 40 reis por
cada duas oitavas.
Calculamos que em Setembro de IBM
estes portes teriam passado a ser de 50,
100, 150 ... mas para 0 afirmarmos categoricamente, necessitavamos de confirmaCi!.o documental. De facto, nao conhecemos
o diploma que expressamente fixou os
portes das cartas de Angola, a partir daquela data; mas foi sempre norma anterior dos Governadores da provincia manterem em Angola os portes praticados na
Metr6pole que, precisamente a partir de
20 de Setembro de 1861, passaram a 50,
100, 150 . . . , para as cart as nao franqueadas.
Por outro lado as cartas de Angola que
conhecemos, com datas posteriores, todas
tern portes de 50 e seus multiplos.

110

-

...--------------,...............,~..
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A inaugurar a nova via considerada,
vinham estes pr6prios diplomas que foram recebidos em Goa em 14 de Janeiro
de 1839. A primeira mala de Goa para
Lisboa pelo Mediterriineo foi expedida
em 5 de Abril de 1839.
cA correspondencia oficial entr·e Goa e
Lisboa levava 3 capas - uma ao agente
portugues em Bombairn - outra ao consul portugues na Alexandria - e a terceira ao Ministerio do Ultramar. Desde
1866 cessou esta pratica, e a rem-essa
e directa ao Ministeno".

Uma tal via foi seguida pela carta de
Macau cuja gravura apresentamos (fig. 2);
a inscri!;B.O "Via Bombay - p. over Land
Mail», e 0 carimbo "Por Alexandria»,
claramente 0 indieam.
A quase 130 anos de distiincia, podemos
adivinhar 0 trajecto desta carta que, partindo de Macau em 6 de Abril de 1842,
chegou a Lisboa 4 meses depois, a 6 de
Agosto.
Vejamos: segue a caria, de Maeau para
Hong-Kong, onde embarca em paquete
ingles, toea sucessivamente em Singapura
e Cellao, e e entregue em Bombairn ao
agente da correspondencia portuguesa, que
a endere!;8 ao Consul Geral portugues em
Gibraltar; de Bombaim continua a sua
viagem maritima e, entrando no Mar
Vermelho, segue ate Suez, onde desembarca, pois a continua!;B.o da viagem maritima para a Mediterraneo, s6 seria possivel 27 anos mais tarde, quando, em
1869, Lesseps abriu 0 canal. Do Suez segue para Alexandria par via terrestre,
por uma empresa particular, e nesta Ultima cidade volta a embarcar em paquete
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ingles; no lazareto de Malta, e desinfectada, e finalmente calculamos que tenha desembarcado em Gibraltar, para ser
entregue ao Consul Geral portugues; finalmente chega a Lisboa; por Via maritima
ou por via terrestre'? Desconhecemos.
Notpmos que esta carta, embora originaria de Macau, perdeu a sua qualidade
de carta do Ultramar Portugues, por ter
sido transportada em paquete ingles; por
esta razao pagou a taxa de 180 reis, taxa
de carta estrangeira.
Mas ja esta outra carta (fig. 3), tambem
de Macau, e tambem de 1842, manteve a
sua qualidade de carta do nosso Ultramar,
por ter side transportada por mar via
Cabo da Boa Esperan!;a pelo Correio Maritimo, brigue portugues "Viaj ante,. , e
como tal pagou a taxa d e 80 reis, fixada
pelo Alvara de Crea!;ao dos Correios Maritimos, como vimos. Esta carta levou
no trajecto 7 mesesl Por certo que, em
casos de necessidade, valia a pena pagar
de taxa mais 100 reis, e reduZir em 3 meses 0 tempo do trajectol

-

q ue pudemos recolher ate hoje, nao conseguimos ir mais alem; admitinlos portanto perfeitamente existirem erros e faltas importantes no que acabamos de apresentar; que isso seja motivo para que outros, mais sabedores, venham rectificar
esses erros e colmatar essas faUas; sao
estes os nossos sinceros desejos.

Na era at6mica em que vivemos, a velocidade mede-se em unidades «Mach»;
custa-nos assim bastante a conceber as
velocidades de antanho. Mas seriam os
nossos Av6s menos felizes do que n6s
hoje somos?
Estamos ·convencidos de nao termos esgotado 0 assunto, mas, com os elementos

1
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-

q ue pudemos recolher ate hoje, nao conseguimos ir mais alem; admitinlos portanto perfeitamente existirem erros e faltas importantes no que acabamos de apresentar; que isso seja motivo para que outros, mais sabedores, venham rectificar
esses erros e colmatar essas faUas; sao
estes os nossos sinceros desejos.

Na era at6mica em que vivemos, a velocidade mede-se em unidades «Mach»;
custa-nos assim bastante a conceber as
velocidades de antanho. Mas seriam os
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hoje somos?
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1
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Escrevem-nos varios
coleccionadores estrangeiros que pretendem
relacionar-se com coleccionadores portugueses, entre eles:

BENEDlTO MACHADO RIBEIRO - Rua
Dr. Diogo de Faria, 974 - Vila Mariana
- Capital - Sao Paulo - Brasil.
GEORGE GYIMESI - 223 East 74 Street
- Manhattan New York 10021 U. S. A.
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HOLGER OTTERDAHL - Alvsborgsplan
- 41471 GotebOl'g - Suecia.
CASSIANO MACEDO - C. P.
Das Cl'uzes S. P. - Brasil.

7

155 - Magi

JOSE ARIRO ANDREU - Calle Cuarte 137
- 1 .0 - Valencia 8 - Espanha.
GUILLERMO NAVA - Oficina Ven C. A.Edf. Tacarigua Planta Baja - Montes de '
Oca C/CaJlc Libertad - Valencia - Edo Carabobo - Venezuela.

-----------

MILOS CHLOUBA - Silvanska
lava, 16 - Checoslovaquia.

7 - Bratis-

FRANCISCO SUA R E Z AMEY tado 2222 - Habana 2 - Cuba.

Apar-

JORGE OMAR BALLENT - Belgrano 1409
- Tandil - Pcia de Buenos Aires - Rep
de Al·gentina.
MANUEL RITA - 4299 Hem'i
Montreal, 131 - Canada.

Julien

St.

ARTHUR LEMOS - 130 Elm Avenue Mount Vernon - N. Y. 10550 - U. S. A.
CAP. REYNALDO PAlM SAMPAIO - Rua
Avai - Bloco 1 - Apto. 201 - Vila Militar
- Guanabara - Brasil.
ALTINO CUNHA - Parisustr 20 - 675 Kaiserslautern - Alemanha.
ORESTE DE MOURA E ALMADA - Rua
Vilela Tavares, n.O 114-casa 1 - Guanabara - Meier. ZC 16 - Rio de JaneiroBrasil.
MAURICIO PEREIRA COSTA - Marechal
Floriano Peixoto, 292 - Sao Francisco do
Sul- Santa Catarina - Brasil.
DONIZETE FRANCISCO COSMO - Barao
de Itapetininga, 140-4.0 an dar - CentroSao Paulo - Brasil.
T. K. TING -.P. O. Box 2 - Chao ChowTaiwan - China.

JOSE ARCANGELO - Caixa Postal, 751Campo Grande - Mt. Brasil.

WALDEMAR GEBAUER - C. Postal, 33Timb6 - Santa Catarina - Brasil.

GABRIEL OLIM -Madeirense. - posta Restante - Sao Vicente - E. S. P. Brasil.

ROGERIO ROQUE - Rua Dr. Manoel Varela, 371 - Cead Mirim - R. G. Norte
- Brasil.

IlAFAEL MATEO - Padua 96 - Barcelona 6
-Espanha.

WILSON ROBERTO DA SILVA-Rua Teresa Lopes, n.O 115 - Bairro Alem Ponte
- Sorocaba - S. P. Brasil.
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WOLFGANG WINKEL - Postach 940448 Bielefeld - Alemanha.

LUIS EDUARDO DA SILVA - Rua
Dr. Marcolino, 206 - Patos de MinasMG - j3rasiJ.

LUlS FELIPE HERRERA LATTUF - Los
Chaguaramos - Avenida Humbolt - Quinta
Pilar - Cal'acas - Venezuela.

)

Estes endere~o s sao indicados sem compromisso nem responsabilidade da nossa
parte.
The above addresses are given without
any obligation or responsability on our part.
Ces adresses sont donnes sans engagement ni responsabilite de notre part.

«30 ANOS DE TEATRO »
(Ou talvez meio stkulo)
documentados na exposic;:oo do pintor-cenografo
e figurinista Abrlio de Matos e Silva

o Che'.

do Estado ' 8 membros do aoverno asslstlram i Inauguravlo

No atrio do Teatro N.1cional de S. Cados,
o distillto pilltor e IIOSW qllerido amigo Abilio de Matos e Silva illauguroll uma notavel
exposir:iio, .Trinta alios de Teatro., a que
o flOSW Director, POl' motivo de rervifo profissional inadiavel, s6 poude comparecer momentos depois da saida do Sr. Presid!mte da
R epublica, M inistros e outras Bntidades oficiais, 0 que lbe permitiu a vantagel11 de
m elbor ser acompallbado peto grande artista 11a Zonga visita a p.ste [argo, profltlldo
e muito valiow documelltario, que merece
ser divulgado em outra r ci:lad er, como
Porto e Coimbra, pelo mellos.
Para que os 1I0SS0S leitores melbor compreendam as caracterlstic!ls e 0 valor desta
exposifiio, transcrevemos .1qui, com a devida
vellia, a IlCIticia do Diario de Noticias:
_Trinta anos de teatro- que sao, afinal
cinquenta e urn, se (con ~iderarm05 que dat~
de 1919 0 primeiro trabalho de Abilio de
Matos e Silva para a re\'ista 4gora B que
Bla Vai Boa, no Apolo, tanto~ anos sao
verdadeiramente uma vida e uma ohra de
arte.
Ambas estao documentada5 na exposi~ao .que, desde ontem it tarde, abriu

no atrio do Teatra Nacional de S. Carl05
que e, ha muitos ano, 0 -Iar. de Abflio
Matos e Silva, querendo com i5to dizer-se
que, ali, tern feito 0 melhor da sua carreira
de competente director de cena, a par de
uma ac~ao estetica brilhantemente com provada.
Pintor modernista - pois da pintura nasd:u a sua carreira de figurini, ta, cen6grafo
e aderecista - em toda a obra se man tern
fiel a essa determinante da sua carreira,
senao na concep~ao, pelo meno na I inha do
0 baidesenho delicadamente estilizado.
lado portugues - Verde Gaio, Circulo de
Inicia~ao Coreografica, .Ballet. - Concerto e
Companhia de Bailados P01·tugueses - deve-Ihe muito em experiencia e born gosto,
documentando esta expo si~ao. alem do mais,
a presenc;:a de urn ilustrador distinto, pais
sao muito belos nao apenas certos cartoes
para tape~arias mas, sobretudo, as ilustrac;:oes
que vao de 2 a 12, sobre .Ritmo •.
o teatro, no seu sangue, de~de muito
jovem, nao e s6 revista mas ate pode dizer-se que .; sobretudo, teatro declamado,

---
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em especial 0 do Teatro do Povo, do Teal ro Nacional Popular e, ainda, do Monumental e do antigo D. Maria I. 0 cinema
-.A Cruz de Ferro. , de Jorge Brum do
Canto - tentou-o, como 0 tentou, na sua
carreira de pintor, a interven.,:ao nos Saloe,
dos Independentes. Multas 6pems, porem,
sairam da sua paleta, montando-as c vestindo-as ali mesmo no Teatr.J Nacional de
S. Carlos - 6peras de Raul Coelho, Haydn
e Gluck - , encerrando, por agora, a sua
acltao criadora com a cantata, de Fernando
Lopes Gras:a, .0. Duardos e Flerida-, de tao
diflcil conceps:ao, sc se tiver em conta 0
.abstractismo. do texto musical e .ac~ao.
do texto litera.rio.
Artista de polierico interesse no plano da
arte devotado amigo da Nazare - ha quantos 'anos luta pelo seu museu! - a Nazare
dedica aqui, nesta exposis:iio, um pe4a'to
do seu coraltao documentando costumes e
trajos, e projectando cenarios - .Ta Mar.,
de Alfredo Cortez, pOl' exemplo.
o Sr. Presidente da Republica, que inaugurou a exposi~ao, acompanhado dos secr~
tarios de Estado da Informattao e da Agncultura e, ainda, do director do teatro e do
expositor - demorou-se cerca de uma hora
na visita, que englobava varios paineis com
mais de cento e cinquenta maquetas de
cenanos, figurinos e outros motivos de
maior interesse.
Percorrendo-se est a vaHosa e sugestiv."
exposi'tao, bern podera .dizer-se que os mals
velhos nela evocam melO seculo de espectaculo lisboeta; e que os mais nov.)s . .nela
encontram com que se ilustrar, adqUlrlOdo
uma perspectiva mais funda do movimento
teatral portugu~s nos ultimos anos.
De
facto, mais do que simples legenda, ela
representa not:\\'el ilustra~ao e, juntamente,
urn indice de born gosto e de cultura•.

4C
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trojo do Nazare ~~

Com urn exemplar da edi~ao de luxo do
catalogo daquela exposis:ao, muito ilustrado,
recebemos, com amavel dedicat6ria amiga,
um exemplar .de .0 trajo da Nazare., rico
e luxuoso livro do distinto pintor AMlio de
Matos e Silva. Trata-se de um volume notavel, com prefacio de Tomas Ribas, e capitulos sobre os varivs e tao caracteristicos
trajos da Nazare, com inumeras gravuras a
cores dos trajos completos, e desenhos de
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Republi(a da China
Aerogramas somente para
Hong-Kong e Macau
A Djrec~ a o Geral dos CorrelOs oa Republica da China acaba de emitir novos
aerogramas destinados
correspond!ncia sOmente para Hong-Kong e Macau.

a

Os aerogramas
rb lica5 :

t~m

as seguintes caracte-

Facial: NT $200.

A fogueira
do «Lubropex - 70 »

erpfrito patri6tico e de fr.1terni:lade que 1,4
tantos anos leva Fernando Anselmo Santos
a erpalhar pefas semelhantes POl' entidades

Cor do aerograma: laranja e verde jade.
De enho do ,elo : um jacto sobreyoando
Taipei.
Dimensoes :

136 mm X 96 mm.

Impressao : off-set.
Tiragem: 550000 aerogramas do tipo
sobreposto. 50 000 aerogramas do tipo
simples.
Primeiro dia' de emlssao:
zembro de 1970.

30 de De-

Para conveniencia do publico,
sera posta a venda urna colec,<ao de
aerograma~ do tipo simples (em formato de folha), impressa com linhas
picotadas, para facilitar a dobra gem.
No verso e~tao impressos tr~s quadrados vermelhos destinado~ ao numero
da Zona Postal do expedidor.

NOTA:

encomendas do estmngeiro para as
acima referida~ devem ser dirigidas
ao Philatelic Department, Directorate General of Posts. Taipei, Taiwan 106, Republic
of China.

Damos, na pagina seguinte, publicldade
iquilo a que a Federa~ao Portuguesa de Filatelia chamou "Processol'l, referentemente a
clll Lubrapex», e, sobre esta, pUblicamos,
tambem, na pagina 7, uma informa~ao-escla
recimento dos nossos ilustres cons6cios e colaboradores Srs. Coronel Alexandre Guedes
de Magalhaes e Eng,O Manuel Marques Gomes. Temos, porem, /a mais dois of lei os daquela Federa!;ao, cada um deles respeitanfe
a cad a um daqueles nossos colaboradores e
cons6cios, os quais, decerto, nao deixarao de,
oportunamenfe, responder, num direito que
nao recusaremos a ninguem.
Simplesmente, se e verdade nao nos ser
posslvel publicar tudo num unico numero,
verdade a, tambam, que, com inteira propriedade, poderemos afirmar que isto, assim,
nao e um processo, mas uma fogueira.
'Fogueira grande e grave, que nao vemos
que possa aproveitar, - a nada e a ningueml

As

emis~oe<;

alguma~ pe'tas, seus detalhes e mod os de
confec~ao.
Volume muito valioso,
venda

a

em todas as livrarias, c digno de figurar
em todas as bibliotecas,. pelo que aqui 0
recomcndamos a todos os no~ s os leitore~, at~
porque, tratando-se de uma limitada edi~ ao
de luxo, pronto se esgotara c muito se
valorizani.

Fernando Anselmo Santos
Deste nosso velho e querido Amigo, reubemos lima c.lfta, Cilia sobrescrito apresenta seis selos de emiuoes diferentes, com
qllatro carimbos tambem di/erentes, urn de
uma d:lta e tr~r ds outra, e, porque a C!lrta
vinha registada, e nao chegou directamente
a nossa milo, mas apanas um mes e tal
.depois, mais sete carimbos dp l01lga passeio ...
Porque, rinceramellte, nao alcanfamos 0
interesse filatelico :Iestas pefar c;om selos e
carimbos mistura:Ios, temos de reconhecer 0

alicia is de todo

0

Mundo, e sempre com

a seu curiosa ex-llbris, que aqui, gostosa-

mente, arquivamos.

Antonio Araujo Ogando
Este conhecido filatelista de Angola acaha
de ver a sua dedicat;:ao
causa da Filatelia galardoada na Venezuela, atraves da
publica~ao mensal ilustrada de filateHa, numismatica e hist6ria postal .Venezuela FilateHca y Numismatica•.
Efectivamente, foi galardoado p.Jr aquela
publica'tao com 0 .Selo de Ouro-1970., entregue ~enas a mais dezanove personalidades internacionais.
A revista, atraves dos seus dirigentes, <liz
ainda que considera a colabora'tao daquele
filatelista angolano .entre as mais quaUficadas do Mundo no sentid.J humane e
filalelico •.
Felicitamos 0 Sr. Ant6nio de Araujo
Ogando, nosso prezado cons6cio.

a
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recebemos, com amavel dedicat6ria amiga,
um exemplar .de .0 trajo da Nazare., rico
e luxuoso livro do distinto pintor AMlio de
Matos e Silva. Trata-se de um volume notavel, com prefacio de Tomas Ribas, e capitulos sobre os varivs e tao caracteristicos
trajos da Nazare, com inumeras gravuras a
cores dos trajos completos, e desenhos de
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Republi(a da China
Aerogramas somente para
Hong-Kong e Macau
A Djrec~ a o Geral dos CorrelOs oa Republica da China acaba de emitir novos
aerogramas destinados
correspond!ncia sOmente para Hong-Kong e Macau.

a

Os aerogramas
rb lica5 :

t~m

as seguintes caracte-

Facial: NT $200.

A fogueira
do «Lubropex - 70 »

erpfrito patri6tico e de fr.1terni:lade que 1,4
tantos anos leva Fernando Anselmo Santos
a erpalhar pefas semelhantes POl' entidades

Cor do aerograma: laranja e verde jade.
De enho do ,elo : um jacto sobreyoando
Taipei.
Dimensoes :

136 mm X 96 mm.

Impressao : off-set.
Tiragem: 550000 aerogramas do tipo
sobreposto. 50 000 aerogramas do tipo
simples.
Primeiro dia' de emlssao:
zembro de 1970.

30 de De-

Para conveniencia do publico,
sera posta a venda urna colec,<ao de
aerograma~ do tipo simples (em formato de folha), impressa com linhas
picotadas, para facilitar a dobra gem.
No verso e~tao impressos tr~s quadrados vermelhos destinado~ ao numero
da Zona Postal do expedidor.

NOTA:

encomendas do estmngeiro para as
acima referida~ devem ser dirigidas
ao Philatelic Department, Directorate General of Posts. Taipei, Taiwan 106, Republic
of China.

Damos, na pagina seguinte, publicldade
iquilo a que a Federa~ao Portuguesa de Filatelia chamou "Processol'l, referentemente a
clll Lubrapex», e, sobre esta, pUblicamos,
tambem, na pagina 7, uma informa~ao-escla
recimento dos nossos ilustres cons6cios e colaboradores Srs. Coronel Alexandre Guedes
de Magalhaes e Eng,O Manuel Marques Gomes. Temos, porem, /a mais dois of lei os daquela Federa!;ao, cada um deles respeitanfe
a cad a um daqueles nossos colaboradores e
cons6cios, os quais, decerto, nao deixarao de,
oportunamenfe, responder, num direito que
nao recusaremos a ninguem.
Simplesmente, se e verdade nao nos ser
posslvel publicar tudo num unico numero,
verdade a, tambam, que, com inteira propriedade, poderemos afirmar que isto, assim,
nao e um processo, mas uma fogueira.
'Fogueira grande e grave, que nao vemos
que possa aproveitar, - a nada e a ningueml

As

emis~oe<;

alguma~ pe'tas, seus detalhes e mod os de
confec~ao.
Volume muito valioso,
venda

a

em todas as livrarias, c digno de figurar
em todas as bibliotecas,. pelo que aqui 0
recomcndamos a todos os no~ s os leitore~, at~
porque, tratando-se de uma limitada edi~ ao
de luxo, pronto se esgotara c muito se
valorizani.

Fernando Anselmo Santos
Deste nosso velho e querido Amigo, reubemos lima c.lfta, Cilia sobrescrito apresenta seis selos de emiuoes diferentes, com
qllatro carimbos tambem di/erentes, urn de
uma d:lta e tr~r ds outra, e, porque a C!lrta
vinha registada, e nao chegou directamente
a nossa milo, mas apanas um mes e tal
.depois, mais sete carimbos dp l01lga passeio ...
Porque, rinceramellte, nao alcanfamos 0
interesse filatelico :Iestas pefar c;om selos e
carimbos mistura:Ios, temos de reconhecer 0

alicia is de todo

0

Mundo, e sempre com

a seu curiosa ex-llbris, que aqui, gostosa-

mente, arquivamos.

Antonio Araujo Ogando
Este conhecido filatelista de Angola acaha
de ver a sua dedicat;:ao
causa da Filatelia galardoada na Venezuela, atraves da
publica~ao mensal ilustrada de filateHa, numismatica e hist6ria postal .Venezuela FilateHca y Numismatica•.
Efectivamente, foi galardoado p.Jr aquela
publica'tao com 0 .Selo de Ouro-1970., entregue ~enas a mais dezanove personalidades internacionais.
A revista, atraves dos seus dirigentes, <liz
ainda que considera a colabora'tao daquele
filatelista angolano .entre as mais quaUficadas do Mundo no sentid.J humane e
filalelico •.
Felicitamos 0 Sr. Ant6nio de Araujo
Ogando, nosso prezado cons6cio.
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o processo «Lubrapex 70»
A Direc~ao da Federa~ao Portuguesa de
Filatelia, em sua reuniao extraordinaria de
16 de Dezembro de 1970, convocada para
definir a posi~ao e decidir sobre a atitude
a tomar perante uma circular da Comissao
Executiva da .Lubrapex-70. enviada a agremia~oes filiadas nesta Federa~ao, circular que
algumas dessas ag remi a~ oes , de acordo com
o disposto na alinea d) do Art. 8.0 do Estatuto, trouxeram ao conhecimento desta Direc~ao como fact o capaz de contribuir para
descredito da Federar;ao, e a fim de que
fossem tomadas as necessirias provid~ncias,
aprovou, por unanimidade, a seguinte mo~ao:

Fundamentada em que a Filatelia Portuguesa e hoje uma sociedade bern estruturada
e equilibrada - com base na disciplinada
observancia do Estatuto e dos Regulamentos, quer por dirigentes quer por dirigidosque nao esta disposta a admitir a intromissao de filatelistas de alem-fronteiras nos
seus assuntos,
Resolve que, embora a impropriedade das
.francas e sinceras explicaljoes. da Comissao Executiva da . Lubrapex-70. dispensasse
qualquer desmentido, seja facultada aos filatelistas federados portugueses a leitura de
toda a correspond~ncia oficial trocada entre
e~ta Feoerar;ao, 0 Clube Filatelico do Brasil
e a Comi~ s ao Executiva do relerido certame, para que todos fiquem bern habilitados
a julgar da veracidade dos factos.

rNOICE
Vai a circular da Comissao Executiva da
Exposir;ao Lubrapex-70 dividida em tr~s partes, para facilitar a leitura e compreensao
desle .Processo •.
1 - E evidente que para defesa dos interesses da Filatelia Portuguesa a
F. P. F., desde infcio, pugnou para
que esta manifestaljao bi-nacion:ll losse
regida por normas adequadas a regulamentar;ao em vigor nos do is paIses
envolvidos, bern como fosse acatada
a legislar;ao internacional, uma vez
que ambos sao filiados na F. 1. P.
Ver c6pias dos oficios da Federa~ao
Portuguesa de Filatelia n.O· 124, 150,
184, 202, 228 e 237.

2 - Como facilmente se podeni verificar,
trata-se duma aut~ntica. deturpa~ao do.
verdade - 0 assunto fOl por n6s tratado, nao por carta do Presidente, mas
por offcio desta F. P. F. elaborado
em reuniao de Direc~ao; e nao se
.vetou. coisa alguma, limitando-nos a
cumprir disciplinadamente preceltos estatutirios.
Ver c6pia do oHcio da Federar;ao
Portuguesa de Filatelia n.O 238.
3 - A falta de autenticidade das afirma~oes produzidas no que se refere ao
facto da F. P. F. sc ler visto lorr;ada a declinar a funr;ao de Comissario, e ao .nada. que, no tocante a
publicidade do certame se acusa a
F. P. F., que afinal muito fez apesar
da demora ou falta de res posta dos
brasileiros aos nossos constantes oficios, pode ser verificada nas c6pias
dos oficios n.oB 124, 184, 228 e 316
e nas Circulares desta Federa~a(),
n.O' 23 e 27.

Aos 'ilatelistas de Portugal

o

Clube Filatelico do Brasil deve aos coportugueses francas e sinceras
explicar;oes sobre os desagradiveis acontecimentos que prejudicaram a representar;ao
portuguesa, no. 3.B Exposir;ao Filatelica Luso-Brasileira, realizada recentemente no Rio
de Janeiro.
Decidimos divulgar os factos somente ap6s
a realizar;ao da exposir;ao para nao causarmos maior dana aqueles que pretendiam
estar presentes a .LUBRAPEX-70•.
Em 1966 organizamos a .1.a LUBRAPEX •.
Elaboramos 0 seu regulamento e classificar;ao e dirigimos, com absoluta liberdade,
convite a tres filatelistas de Portugal para
que integrassem 0 juri dessa exposir;ao.
Em 1968, da mesma forma, os filatelistas
da I1ha da Madeira assumiram a responsabilidaCle da organiza~ao da .2.a LUBRAPEX.. Elaboraram seu regulamento e classificas:ao e, tamb6m com absoluta liberdade,
con vida ram tres filatelsitas brasileiros para
composi .. ao do seu juri. Nessa oportunidade
houve uma mesa redonda que, entre outras
cousas, decidiu que a organiza~ao do regulecionadore~

-.
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l amento de cad a . LUBRAPEX., seria da
inteira competencia de sua Comissao Executiva.

Em resp?st~ recebet,nos carta do Cap. Lemos da Silverra deehnando do convite que
lhe fizeramos para membro do jUri.

Confirmavam - se a sim as directrizes
adotadas ate entao pelas Comlssoes Organizadoras, que gozaram de plena liberdade em suas decisoes, mesmo porque
estas exposlr;oes nao sao submlssas, regulamentarmente, a qualquer entidade filatellca nacional ou internacional, pois a
6nica vontade a considerar e ados seus
patrocinadores.
E este criterio norteou os trabalhos
iniciais da LUBRAPEX-70.

Como complemento dessa decisao pessoal do Cap. Lemos da Silveira, chegou-nos quando faltavam apenas 8 dias para
enc~rramento das inscrir;oes, uma carta
anttdatada de 14 dias, da Federa,ao Portugu~sa de Filatelia desobrigando-se de
contInuar a ser nosso Comissal"io e ale~ando, injustificadamente que nao <leseJavamos a colabora~ao dessa entidade
convindo salientar ainda que ateess~
ocasiao nada havia feito a Federa~ao em
prol da participa~ao da filatelia portuguesa na .LUBRAPEX-70 •.

Ao cuidarmos da escolha de nossos Comissirios, 0 primeiro convite que fizemos
foi dirigido a Federa~ao Portuguesa de Filatella, que aceitou a incumbencia de representar-nos em Portugal.
o regulamento e classlficaljao da . LUBRAPEX-70. fOI f' l:t borado nos moldes de
que regeu a d..: 1966.
Isto posto e qu ,!ndo re"solvell1o~ organizar 'J JUI"i, ellviamo~ cO!lvites a quatro
dignos representantes da tilatelia portuguesa e que mereciam toda nossa consideraljao. Espondineamente e I e v a m 0 s
para quatro as personalidade~ convidadas,
certos de que satisfaziamos 0 interesse
da filatelia portuguesa.
Foram convldados 0 Cap. Lemos da
Silveira, Presidente da Federa~ao Portuguesa de Filatelia; 0 Dr. A. J. Vasconcelos Carvalho, Presidente do Clube
Filatelico de Portugal; 0 Eng. o Manuel
Marques Gomes, membro dos juris das
.LUBRAPEX. anteriores e 0 Cel. Gucdes
Magalhaes, Presidente do juri da .2.a LUBRAPEX•.
Para nossa surpresa, recebemos carta
do Cap. Lemos da Silveira vetando, descabidamente, dois nomes entre os nossos
convidados e que ja havlam aceito 0
convite.
Nao havendo motivos ou razoes que nos
levassem a submissao desse veto, mesmo
porque nao seria admissivel interferencia
de quem quer que fosse nas decisoes da
Comissao Executiva, respondemos que os
convites feitos eram irreversiveis. Se tivessemos agido de outra forma, teriamos
cometido brutal leviandade e levariamos
a Comissao Executiva ao ridiculo.

Esta lastimavel e infeliz atitude nao nos
desanimou e perseveramos " no trabalho de
organizar;ao da exposi~ao. S 0 m 0 s todos
uteis e necessario, mas ninguem e indispensive].
Para preencher a vaga entao criada no
corpo de jurados convidamos 0 Eng.o Paulo
Sea bra, Presidente da Sec~ao FiJate!ica do
Clube dos Galitos, de ,Aveiro.
A _3.B LUBRAPEX. obteve absoluto sue.esso . e magnifica foi a representa~o da
hlateha de Portugal.
Pela primeira va
esteve presente 0 filatelismo de Angola,
Mor;ambique e I1ha da Madeira.
Aguardaremos 1972 com 0 mesmo eotusiasmo de sempre, pois 0 que nos anima
e a amlzade que une a filatelia de Portugal e Brasil, num objectivo co mum de
estreitar cad a vez mais os lar;os da Cornunidade Luso-Brasileira.
Pela Comissao Executiva da .LUBRAPEX-70. - assinado: Carl:JS Nery da Costa.
Secretario Geral; Gen. MirabBau Pontes,
Presidente.
Rio, Novembro de 1970.
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o processo «Lubrapex 70»
A Direc~ao da Federa~ao Portuguesa de
Filatelia, em sua reuniao extraordinaria de
16 de Dezembro de 1970, convocada para
definir a posi~ao e decidir sobre a atitude
a tomar perante uma circular da Comissao
Executiva da .Lubrapex-70. enviada a agremia~oes filiadas nesta Federa~ao, circular que
algumas dessas ag remi a~ oes , de acordo com
o disposto na alinea d) do Art. 8.0 do Estatuto, trouxeram ao conhecimento desta Direc~ao como fact o capaz de contribuir para
descredito da Federar;ao, e a fim de que
fossem tomadas as necessirias provid~ncias,
aprovou, por unanimidade, a seguinte mo~ao:

Fundamentada em que a Filatelia Portuguesa e hoje uma sociedade bern estruturada
e equilibrada - com base na disciplinada
observancia do Estatuto e dos Regulamentos, quer por dirigentes quer por dirigidosque nao esta disposta a admitir a intromissao de filatelistas de alem-fronteiras nos
seus assuntos,
Resolve que, embora a impropriedade das
.francas e sinceras explicaljoes. da Comissao Executiva da . Lubrapex-70. dispensasse
qualquer desmentido, seja facultada aos filatelistas federados portugueses a leitura de
toda a correspond~ncia oficial trocada entre
e~ta Feoerar;ao, 0 Clube Filatelico do Brasil
e a Comi~ s ao Executiva do relerido certame, para que todos fiquem bern habilitados
a julgar da veracidade dos factos.

rNOICE
Vai a circular da Comissao Executiva da
Exposir;ao Lubrapex-70 dividida em tr~s partes, para facilitar a leitura e compreensao
desle .Processo •.
1 - E evidente que para defesa dos interesses da Filatelia Portuguesa a
F. P. F., desde infcio, pugnou para
que esta manifestaljao bi-nacion:ll losse
regida por normas adequadas a regulamentar;ao em vigor nos do is paIses
envolvidos, bern como fosse acatada
a legislar;ao internacional, uma vez
que ambos sao filiados na F. 1. P.
Ver c6pias dos oficios da Federa~ao
Portuguesa de Filatelia n.O· 124, 150,
184, 202, 228 e 237.

2 - Como facilmente se podeni verificar,
trata-se duma aut~ntica. deturpa~ao do.
verdade - 0 assunto fOl por n6s tratado, nao por carta do Presidente, mas
por offcio desta F. P. F. elaborado
em reuniao de Direc~ao; e nao se
.vetou. coisa alguma, limitando-nos a
cumprir disciplinadamente preceltos estatutirios.
Ver c6pia do oHcio da Federar;ao
Portuguesa de Filatelia n.O 238.
3 - A falta de autenticidade das afirma~oes produzidas no que se refere ao
facto da F. P. F. sc ler visto lorr;ada a declinar a funr;ao de Comissario, e ao .nada. que, no tocante a
publicidade do certame se acusa a
F. P. F., que afinal muito fez apesar
da demora ou falta de res posta dos
brasileiros aos nossos constantes oficios, pode ser verificada nas c6pias
dos oficios n.oB 124, 184, 228 e 316
e nas Circulares desta Federa~a(),
n.O' 23 e 27.

Aos 'ilatelistas de Portugal

o

Clube Filatelico do Brasil deve aos coportugueses francas e sinceras
explicar;oes sobre os desagradiveis acontecimentos que prejudicaram a representar;ao
portuguesa, no. 3.B Exposir;ao Filatelica Luso-Brasileira, realizada recentemente no Rio
de Janeiro.
Decidimos divulgar os factos somente ap6s
a realizar;ao da exposir;ao para nao causarmos maior dana aqueles que pretendiam
estar presentes a .LUBRAPEX-70•.
Em 1966 organizamos a .1.a LUBRAPEX •.
Elaboramos 0 seu regulamento e classificar;ao e dirigimos, com absoluta liberdade,
convite a tres filatelistas de Portugal para
que integrassem 0 juri dessa exposir;ao.
Em 1968, da mesma forma, os filatelistas
da I1ha da Madeira assumiram a responsabilidaCle da organiza~ao da .2.a LUBRAPEX.. Elaboraram seu regulamento e classificas:ao e, tamb6m com absoluta liberdade,
con vida ram tres filatelsitas brasileiros para
composi .. ao do seu juri. Nessa oportunidade
houve uma mesa redonda que, entre outras
cousas, decidiu que a organiza~ao do regulecionadore~
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l amento de cad a . LUBRAPEX., seria da
inteira competencia de sua Comissao Executiva.

Em resp?st~ recebet,nos carta do Cap. Lemos da Silverra deehnando do convite que
lhe fizeramos para membro do jUri.

Confirmavam - se a sim as directrizes
adotadas ate entao pelas Comlssoes Organizadoras, que gozaram de plena liberdade em suas decisoes, mesmo porque
estas exposlr;oes nao sao submlssas, regulamentarmente, a qualquer entidade filatellca nacional ou internacional, pois a
6nica vontade a considerar e ados seus
patrocinadores.
E este criterio norteou os trabalhos
iniciais da LUBRAPEX-70.

Como complemento dessa decisao pessoal do Cap. Lemos da Silveira, chegou-nos quando faltavam apenas 8 dias para
enc~rramento das inscrir;oes, uma carta
anttdatada de 14 dias, da Federa,ao Portugu~sa de Filatelia desobrigando-se de
contInuar a ser nosso Comissal"io e ale~ando, injustificadamente que nao <leseJavamos a colabora~ao dessa entidade
convindo salientar ainda que ateess~
ocasiao nada havia feito a Federa~ao em
prol da participa~ao da filatelia portuguesa na .LUBRAPEX-70 •.

Ao cuidarmos da escolha de nossos Comissirios, 0 primeiro convite que fizemos
foi dirigido a Federa~ao Portuguesa de Filatella, que aceitou a incumbencia de representar-nos em Portugal.
o regulamento e classlficaljao da . LUBRAPEX-70. fOI f' l:t borado nos moldes de
que regeu a d..: 1966.
Isto posto e qu ,!ndo re"solvell1o~ organizar 'J JUI"i, ellviamo~ cO!lvites a quatro
dignos representantes da tilatelia portuguesa e que mereciam toda nossa consideraljao. Espondineamente e I e v a m 0 s
para quatro as personalidade~ convidadas,
certos de que satisfaziamos 0 interesse
da filatelia portuguesa.
Foram convldados 0 Cap. Lemos da
Silveira, Presidente da Federa~ao Portuguesa de Filatelia; 0 Dr. A. J. Vasconcelos Carvalho, Presidente do Clube
Filatelico de Portugal; 0 Eng. o Manuel
Marques Gomes, membro dos juris das
.LUBRAPEX. anteriores e 0 Cel. Gucdes
Magalhaes, Presidente do juri da .2.a LUBRAPEX•.
Para nossa surpresa, recebemos carta
do Cap. Lemos da Silveira vetando, descabidamente, dois nomes entre os nossos
convidados e que ja havlam aceito 0
convite.
Nao havendo motivos ou razoes que nos
levassem a submissao desse veto, mesmo
porque nao seria admissivel interferencia
de quem quer que fosse nas decisoes da
Comissao Executiva, respondemos que os
convites feitos eram irreversiveis. Se tivessemos agido de outra forma, teriamos
cometido brutal leviandade e levariamos
a Comissao Executiva ao ridiculo.

Esta lastimavel e infeliz atitude nao nos
desanimou e perseveramos " no trabalho de
organizar;ao da exposi~ao. S 0 m 0 s todos
uteis e necessario, mas ninguem e indispensive].
Para preencher a vaga entao criada no
corpo de jurados convidamos 0 Eng.o Paulo
Sea bra, Presidente da Sec~ao FiJate!ica do
Clube dos Galitos, de ,Aveiro.
A _3.B LUBRAPEX. obteve absoluto sue.esso . e magnifica foi a representa~o da
hlateha de Portugal.
Pela primeira va
esteve presente 0 filatelismo de Angola,
Mor;ambique e I1ha da Madeira.
Aguardaremos 1972 com 0 mesmo eotusiasmo de sempre, pois 0 que nos anima
e a amlzade que une a filatelia de Portugal e Brasil, num objectivo co mum de
estreitar cad a vez mais os lar;os da Cornunidade Luso-Brasileira.
Pela Comissao Executiva da .LUBRAPEX-70. - assinado: Carl:JS Nery da Costa.
Secretario Geral; Gen. MirabBau Pontes,
Presidente.
Rio, Novembro de 1970.
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Oficto n.O 387 do

CLUBB

FILAT2LICO

DO BRASIL

Rio de Janeiro, 23 de Maryo de 1970

IL"'o Sr.
Presidente da }'ederayao Portuguesa de Filatelia .
Lisbon - Portugal
.Temos a grata satisfa..ao de comunicar
a V. S. que 0 Clube Filat6lico do Brasil
rea1izara a .Lubrapex-70., nesta cidade, no
periodo de 24 a 31 de Outubro pr6xirno.
Estamos certos em poder contar com 0
apoio dessa Federayao, fazendo difundir a
noticia desse acontecimento entre todos seus
fiIiados.
Caso seja de conveniencia dessa Federayao,
solicitamos a indicayiio de urn nome dentre
os filatelistas portugueses, que devemos convidar para Delegado da Lubrapex em Portugal.
Valemo-nos do ensejo para apresentar a
V. S. os nossos votos de elevada estima e
distinta considerayiio .•
Assinado : Dr. Carlos Nery da Costa, Secretario; Gen. Mirabeau Pontes, Presidente.

0licio

11.0 124/70/LS da FEDBRA9AO PORTUGUESA DE FILATELlA

Ex."" Sr. Presidente da Diree<;ao do Clube
Filatelico do Brasil
Rio dt' ]a1leiro - Brasil
ASSUNTO - .LUBRAPEX-70.
Ex."o Senhor:
Poi com 0 maior interesse que recebeu
esta Direcyao 0 vosso oficio n.O 387, de
23 de Marya p. p., informando estar 0
C. F. B. em penh ado na realizayiio da terceira edi'tao da Exposi'tao Filatelica Luso-Brasileira .LUBRAPEX-70 •.
£ opiniiio unanirne desta Oirec~ao que
este genera de Exposi't0es pode ser urn
marco vital para 0 perfeito entendimento
filatelico entre os dois povos amigos, indispensivel para salvaguarda e defesa dos interesses da Filatelia de cada urn deles.
Assim, coloca-se des de ja ao lado dos
promotores da .LUBRAPEX-70., pronta a
contribuir com tudo 0 que, dentra da sua
linha de aC'tao, possa concorrer para que
o certame seja urn exito autentico.

Apesar dos informes muito lac6nicos
agora forneddos serem insuficientes para
uma larga publlcidade do acontecimento,
difundimos ja a notfcia pelas 42 agremia'toes federadas como nos foi solicitade
- por Circular de que se junta urn exemplar.
Uma pequena nota, que serviu apenas de
p6rtico.
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vo~~ a~ e s tim a da ~

noticia; em breve, tao dequanlo po ~ ~ ivel, ~ ub scl'evemo - nos
co m a m ai; elevad a comidera,<ao e eSlima.
t alh a d a ~

A;~i n a d o :
Prc ~ id c nt l.

Cli p.

F.

e

Para ja, permtta-nos V. Ex.n uma observa..ao sobre a data prevista, que nao parece muito conveniente para os filatelistas
-expositores portugueses.
Para a pedodo 15-25 de Agosto esti pro·
gram ada a realiza'tao em Luanda (Angola)
da 8.a Exposis:iio Filatelica Nadonal, comemorativa do Centenario do Selo Ultramarino
o tempo que medeia entre 0 encerramento
da Nadonal - on de estariio presentes todas
as gran des colec .. oes portuguesas - e a abertura da LUBRAPEX e apenas de dois meses,
o que se afigura muito escasso para transferir participa!,!oes de Angola para 0 Brasil,
com inevitavel passagem intermedia pelo
Continente.
No pedodo 18-26 de Setembro (Exposi .. ao
Pilatelica Internacional Philympia) estarao
em Londres as melhores colec,<oes classicas
portuguesas (Jose Gonzalez Garcia e Capitao
Joaquim Furtado Leote) e tambem nao parece faeil deslocar as suas participa,<oes de
Londres para 0 Rio de Janeiro, em apenas
tres semanas, ainda com inevit:ivel passagem
por Lisboa.
Finalmente, consta no nosso Programa Exposicional a efectiva'tao na Covilha dum
certame de nfvel Provincial integrado nas
comemora!,!oes do Centenario daquela cidade,
de 4 a 10 de Outubro.
Oaf se deduz
que todos os coleccionadol'es naturais ou
residentes na Provincia da Beira Baixa estao
automaticamente impedidos de comparecer
a LUBRAPEX.
Sem mais, de momento, e agradecendo as

Lemos

da

Si/t'l!ira .

~edera~io Portuguesa de ~ilatelia
CirCII[ar

11.0

23 - 8/4/70

( Tra m cl' i ~n o

Aguardamos agora que nos seja dado
apreciar as linhas gerais da Exposi~ao
- nomeadamente 0 Regulamento Privativo.
que
documento fundamental - para poder promover a sua propaganda met6dica
entre os filatelistas portugueses.

FILAT~LICO

parcial apeml \
peitante ;\ Lubrapex)

na parte res-

. POl' oficio n.O 387, de 23 de M.lr!,!o p. p.,
rn rormou-no\ a Clube Filatelico do Bra,il
ir l'ealiza,' no Rio de Janeiro, no periodo
de 24 a 31 de Outubro proximo, a 3.' EXPOSI<;AO PILATbLfCA LUSO-BR ASTI E I RA
"LUBRAPEX-70.
Temo~ pois a grata ~ati s fa" a o de comunical' esta pl'imeira noricia do .Icontccimenta a ~ agremia!,!oes federadas - como n o~
roi solicitado - dela\ ~ c esperando a , ua
dirlhao junto de todo, 0; , oci o~.
EMa Oirec,<ao, que nno descllra a, vanl<lgen ~ duma ;a ami zade rilat.!li ca lu\o-br,\·
, ileira, pant dde \ a do ~ intcre; ,c, comum,
colocou-,e imedi.llJmente .10 lado do~ pro·
m n tore ~ da . LUBRAPEX-70.
e volta ni no
a\~ unto, com a devida amjllhude, log,) qu.:
lhe ;eja dado aprcciar a; Iinha, gerai~ do
certame, a que apetccemo ~ um eXilO autentico.
0lid u 11 .0 .f.I2

flu

CL UBE F1 L ITIiU CO f)0

BRASIL
Rio de Ja neiro, d

E,tivcram presentes 0, Sr~. SeCl"etario de
da GUanabal',\, Sr. Levy Neve~,
Secredrio da Embaixada de Portugal repre,entando a Ex.mo Sr. Dr. Jose Manuel FrJgo;o, D il'ectol' do~ Servi'tos Postais l'eprcscntando a Cel. Haroldo Correa de Matto~,
Pre~ident e da Empre;a Bra;i leira de Correia;
c Telegrafo;, alem de outr,\s autori:lades.
Valemo-no~ do ensej0 par,1 reafirmar-Ihc
no~~o; protesto~ de estima e considera .. ao .•
A;; inado: Car/()s Nery da CoSt.1 , Secret.i·
r io Geral.
Turi~mo

Oficio 11 .0 150/70/SG dll FEDEU A(;. iO POR'f UGUESA DE FILATELlA
Li ~ b oa ,

25/4/70

Clube Fil atc:lico do Br.\ , il
Ri() de ]ftl/eiro -

Prczado,

Brasil

S enhore~:

Acu ~ a m o, a rec ~p~~o du v o~~o c;timado
oficio n.O 442 de 13 do COITente que d.:,dc
i:i agradece mo ~ .
POI' el e tomamo, conhecimento da con,.
t i tui~ ao da COlOis,ao Executiv,\ da . Lubrapex-70 . c da ,ua compo~i~ao a qual ,cr.!
a ga ranti a do \CU exito.
Oelibel'ou c, ta Federas-ao d ivulga l' ampl !!m~nte mai, e,ta inrorma~ iio .

Entretanto estamos aguardando a vossa
resposta ao nosso oficio 124/70, com a
maior das cxpectativas.

de Abril de 1970
mai~ de momenta, queil'am
no~sas ma i, c ordiai~ ~a ud a r;:oe~.

Scm

Jl.m" Sr.
Pre ~ identc

25
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DE PORTUGAL

a~

da Fcde" as-an Porlu guc , a de Fi-

A;~inado:

latelia
Lisboa - Portugal

• Temos 0 grato pra zcr de comunicar-Ihc
que, em 2 do corrente na wde do Cluhe
Filatelico do Bnt~il, tomou posse a Comi ~ 
sao Executiva da . Luhr.l pex-70 . , que ficou assim constituida:
Pre~idenle - General Mirabea u Ponte,.
Vice-Pre; identes - Almil"ante Antonio Leal
de Magalhae~ Macedo e Hugo Fraccaroli ..
Sl'cret<irio, - Cal'los Nel'Y Cmt,1 (Geral),
Agnelo Correia Filho, Antonio Jo ~e Marques dos Santos e Waldir Reeve.

aceitar

-

Dr. A . SilV'1 Gama, Secreta.rio.
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Oficto n.O 387 do

CLUBB

FILAT2LICO

DO BRASIL

Rio de Janeiro, 23 de Maryo de 1970

IL"'o Sr.
Presidente da }'ederayao Portuguesa de Filatelia .
Lisbon - Portugal
.Temos a grata satisfa..ao de comunicar
a V. S. que 0 Clube Filat6lico do Brasil
rea1izara a .Lubrapex-70., nesta cidade, no
periodo de 24 a 31 de Outubro pr6xirno.
Estamos certos em poder contar com 0
apoio dessa Federayao, fazendo difundir a
noticia desse acontecimento entre todos seus
fiIiados.
Caso seja de conveniencia dessa Federayao,
solicitamos a indicayiio de urn nome dentre
os filatelistas portugueses, que devemos convidar para Delegado da Lubrapex em Portugal.
Valemo-nos do ensejo para apresentar a
V. S. os nossos votos de elevada estima e
distinta considerayiio .•
Assinado : Dr. Carlos Nery da Costa, Secretario; Gen. Mirabeau Pontes, Presidente.

0licio

11.0 124/70/LS da FEDBRA9AO PORTUGUESA DE FILATELlA

Ex."" Sr. Presidente da Diree<;ao do Clube
Filatelico do Brasil
Rio dt' ]a1leiro - Brasil
ASSUNTO - .LUBRAPEX-70.
Ex."o Senhor:
Poi com 0 maior interesse que recebeu
esta Direcyao 0 vosso oficio n.O 387, de
23 de Marya p. p., informando estar 0
C. F. B. em penh ado na realizayiio da terceira edi'tao da Exposi'tao Filatelica Luso-Brasileira .LUBRAPEX-70 •.
£ opiniiio unanirne desta Oirec~ao que
este genera de Exposi't0es pode ser urn
marco vital para 0 perfeito entendimento
filatelico entre os dois povos amigos, indispensivel para salvaguarda e defesa dos interesses da Filatelia de cada urn deles.
Assim, coloca-se des de ja ao lado dos
promotores da .LUBRAPEX-70., pronta a
contribuir com tudo 0 que, dentra da sua
linha de aC'tao, possa concorrer para que
o certame seja urn exito autentico.

Apesar dos informes muito lac6nicos
agora forneddos serem insuficientes para
uma larga publlcidade do acontecimento,
difundimos ja a notfcia pelas 42 agremia'toes federadas como nos foi solicitade
- por Circular de que se junta urn exemplar.
Uma pequena nota, que serviu apenas de
p6rtico.

--
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vo~~ a~ e s tim a da ~

noticia; em breve, tao dequanlo po ~ ~ ivel, ~ ub scl'evemo - nos
co m a m ai; elevad a comidera,<ao e eSlima.
t alh a d a ~

A;~i n a d o :
Prc ~ id c nt l.

Cli p.

F.

e

Para ja, permtta-nos V. Ex.n uma observa..ao sobre a data prevista, que nao parece muito conveniente para os filatelistas
-expositores portugueses.
Para a pedodo 15-25 de Agosto esti pro·
gram ada a realiza'tao em Luanda (Angola)
da 8.a Exposis:iio Filatelica Nadonal, comemorativa do Centenario do Selo Ultramarino
o tempo que medeia entre 0 encerramento
da Nadonal - on de estariio presentes todas
as gran des colec .. oes portuguesas - e a abertura da LUBRAPEX e apenas de dois meses,
o que se afigura muito escasso para transferir participa!,!oes de Angola para 0 Brasil,
com inevitavel passagem intermedia pelo
Continente.
No pedodo 18-26 de Setembro (Exposi .. ao
Pilatelica Internacional Philympia) estarao
em Londres as melhores colec,<oes classicas
portuguesas (Jose Gonzalez Garcia e Capitao
Joaquim Furtado Leote) e tambem nao parece faeil deslocar as suas participa,<oes de
Londres para 0 Rio de Janeiro, em apenas
tres semanas, ainda com inevit:ivel passagem
por Lisboa.
Finalmente, consta no nosso Programa Exposicional a efectiva'tao na Covilha dum
certame de nfvel Provincial integrado nas
comemora!,!oes do Centenario daquela cidade,
de 4 a 10 de Outubro.
Oaf se deduz
que todos os coleccionadol'es naturais ou
residentes na Provincia da Beira Baixa estao
automaticamente impedidos de comparecer
a LUBRAPEX.
Sem mais, de momento, e agradecendo as

Lemos

da

Si/t'l!ira .

~edera~io Portuguesa de ~ilatelia
CirCII[ar

11.0

23 - 8/4/70

( Tra m cl' i ~n o

Aguardamos agora que nos seja dado
apreciar as linhas gerais da Exposi~ao
- nomeadamente 0 Regulamento Privativo.
que
documento fundamental - para poder promover a sua propaganda met6dica
entre os filatelistas portugueses.

FILAT~LICO

parcial apeml \
peitante ;\ Lubrapex)

na parte res-

. POl' oficio n.O 387, de 23 de M.lr!,!o p. p.,
rn rormou-no\ a Clube Filatelico do Bra,il
ir l'ealiza,' no Rio de Janeiro, no periodo
de 24 a 31 de Outubro proximo, a 3.' EXPOSI<;AO PILATbLfCA LUSO-BR ASTI E I RA
"LUBRAPEX-70.
Temo~ pois a grata ~ati s fa" a o de comunical' esta pl'imeira noricia do .Icontccimenta a ~ agremia!,!oes federadas - como n o~
roi solicitado - dela\ ~ c esperando a , ua
dirlhao junto de todo, 0; , oci o~.
EMa Oirec,<ao, que nno descllra a, vanl<lgen ~ duma ;a ami zade rilat.!li ca lu\o-br,\·
, ileira, pant dde \ a do ~ intcre; ,c, comum,
colocou-,e imedi.llJmente .10 lado do~ pro·
m n tore ~ da . LUBRAPEX-70.
e volta ni no
a\~ unto, com a devida amjllhude, log,) qu.:
lhe ;eja dado aprcciar a; Iinha, gerai~ do
certame, a que apetccemo ~ um eXilO autentico.
0lid u 11 .0 .f.I2

flu

CL UBE F1 L ITIiU CO f)0

BRASIL
Rio de Ja neiro, d

E,tivcram presentes 0, Sr~. SeCl"etario de
da GUanabal',\, Sr. Levy Neve~,
Secredrio da Embaixada de Portugal repre,entando a Ex.mo Sr. Dr. Jose Manuel FrJgo;o, D il'ectol' do~ Servi'tos Postais l'eprcscntando a Cel. Haroldo Correa de Matto~,
Pre~ident e da Empre;a Bra;i leira de Correia;
c Telegrafo;, alem de outr,\s autori:lades.
Valemo-no~ do ensej0 par,1 reafirmar-Ihc
no~~o; protesto~ de estima e considera .. ao .•
A;; inado: Car/()s Nery da CoSt.1 , Secret.i·
r io Geral.
Turi~mo

Oficio 11 .0 150/70/SG dll FEDEU A(;. iO POR'f UGUESA DE FILATELlA
Li ~ b oa ,

25/4/70

Clube Fil atc:lico do Br.\ , il
Ri() de ]ftl/eiro -

Prczado,

Brasil

S enhore~:

Acu ~ a m o, a rec ~p~~o du v o~~o c;timado
oficio n.O 442 de 13 do COITente que d.:,dc
i:i agradece mo ~ .
POI' el e tomamo, conhecimento da con,.
t i tui~ ao da COlOis,ao Executiv,\ da . Lubrapex-70 . c da ,ua compo~i~ao a qual ,cr.!
a ga ranti a do \CU exito.
Oelibel'ou c, ta Federas-ao d ivulga l' ampl !!m~nte mai, e,ta inrorma~ iio .

Entretanto estamos aguardando a vossa
resposta ao nosso oficio 124/70, com a
maior das cxpectativas.
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mai~ de momenta, queil'am
no~sas ma i, c ordiai~ ~a ud a r;:oe~.
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Jl.m" Sr.
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A;~inado:

latelia
Lisboa - Portugal

• Temos 0 grato pra zcr de comunicar-Ihc
que, em 2 do corrente na wde do Cluhe
Filatelico do Bnt~il, tomou posse a Comi ~ 
sao Executiva da . Luhr.l pex-70 . , que ficou assim constituida:
Pre~idenle - General Mirabea u Ponte,.
Vice-Pre; identes - Almil"ante Antonio Leal
de Magalhae~ Macedo e Hugo Fraccaroli ..
Sl'cret<irio, - Cal'los Nel'Y Cmt,1 (Geral),
Agnelo Correia Filho, Antonio Jo ~e Marques dos Santos e Waldir Reeve.
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Dr. A . SilV'1 Gama, Secreta.rio.
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..O/leia n.o 184/70/SG da FEDERA9AO PORTUGUESA DE FILATELIA

Lisboa, 18 de Maio de 1970

Fed.ret;1io Portuguese de Filet.lie
Cicllrlar

Ex.'"o Senh'Jr Presidente da Comissao Executiva da .LUBRAPEX-70.
Rio de Jalleiro - Brasil

Ex.'"o Senhor:
Confirm; mos os nossos oUcios n.o· 124/70
e 150/70.

11 .0

27/2 -

16/5/70

Entretanto, par cspecial deferencia da
TAP - Transportes AcSr.cos Portugueses,- rccebemos cerca de 300 excelentes dcsdob"iveis de propaganda ao certame que importa desde jn agradecer e exaltar a sua
aprcsenta!tao e significado. Serao imediata
e conscenciosamente distribuidos.
Informamos ainda V. Ex." que a data
da VIII Exposi~ao Filateliea Nacional a reaIizar em Luanda e comemorativa do Centenario do Selo de Angola, foi alterada
para a pedodo dc 1 a 8 de Dezembro.
Nesta conformidade chamamos a vos~a
aten!t~o.

Cum pre-nos tambem comunicar que a
Comissao da ]uventude desta Federa!1ao,
na sua ultima reuniao, chamou a aten!tao desta Direc~ao para a indispensabilidade de ser prevista no Regulamento da
.LUBRAPEX-70» a exbtencia duma Classe
de Juventude. Perfilhamos totalmente a
sugestao e estamos em crel' que 0 mesmo
se passara CJm V. Ex....
Ficamos na expectativa de vossas prezadas noticias.
Aproveitamos a oportunidade para enviar
as nossa~ mais cordiais sauda!10cs.
Assinado: Dr..

4. Silva Gama, Secretario.

F~~LICO

(Rio de

Janeiro,

24

a 31

de

Outubro)

Par oficio n.o 442, de 13 de Abril p. p.,
informou 0 Clube Filatelico do Brasil ter
sido empossada a Comissao Executiva da
. LUBRAPEX-70., c·)m a seguinte constiPresidente - General Mirabeau Pontes.
Vice-Presidentes - Almirante Ant6nio Leal
de Magalhae ~ Macedo e Hugo Fraccaroli.
Secretarios - Carlos Nery Costa (qeral),
Agnelo Correill Filho, Ant6nio Jose Marques dos Santos e Waldir Reeve.

Verificamos que, en tao, nao foi prevista uma Classe de ]uventude. Ora os
juniores sao uma das principais preocupa!10es desta Federa~ao - atenta a que
eles sao 0 FUTURO da Filatelia de qualquer pais - e, certos de que no Brasil
se presta a mesma aten!1ao aos filatelistas
menores de 21 anos, temos a honra de
prop or que, na .LUBRAPEX - 70. seja
admitida uma muito util Classe ]uventude. 0 que, alem de tudo a mais, se
torn aria num primeiro frolterno encontro
dos juniores dos dois palses irmaos.
o Organismo Tecnico desta Federa!1ao,
especializado - a Comissao da Juventude
Filatelica - chamou tam bern a aten,.ao
desta Direc~ao para a assunto, conforme
o exposto no nosso oHcio n.o 184/70 de
18 do corrente.
Lembramos tamh6m que na Classe Literatura deve ser especificado (0 que nao
fol feito em 1966) que as obras apresentad as devem ter menos de dois anos,
como estipula a al. 2 do art. 12.0 do Regulamento FIP.

A luzida cerim6nia teve lugar na sed~ do
Clube Filat~lico do Brasil, no dia 2 de
Abril, com a presen~a do:: muitos s6cios
c de representantes das Entidoldes patrocinadoras : Secretaria d.! Turismo do Estado
da Guanabara e Empresa Brasileira de Correios e Tel~grafo s .
Ao mesmo tempo que comunicamos esta
segunda notida da importante exposis-ao
bi-naclonal as agrcmia~oes federada~ - a
quem solicitamos a difusao junto de todos
os seus s6cios - a nova Direc~ao da Federa~ao, na linha de rumo da cessante, reafirma aos promotoers da «LUBRAPEX-70.
entusia~tica coopera~ao.
Em ordem a que
se apresentem no Rio de Janeiro as meIhores conjuntos filatelicos portugueses.

Assinado: Dr. A. Silva Cama, Secretario;
Cap. F. Lemos da Silvei"a, Presidente.

Ojlcio 11 .0 202/70ILS dll FEDERA9AO PORTUGUESA DE FILATELIA

O/,cio 11.0 212/701SG da FEDERA9AO PORTUGUESA DE FILATELIA

Esperando que as nossas sugestoes sejam
aceites, aproveitamos a ensejo para enviar
as nossas mais cordiais sauda~oe s .

Lisboa, 28 de Maio de 1970
Li~boa,

21 de Maio de 1970

Comissao Executiva da .LUBRAPEX-70.

Comissao Executiva da ' .LUBRAPEX-70.
Rio de Janeiro - Br{lsil
Ex."0' Senhores:
Dentro dum plano da mais completa colabora~ao, com a finalidade comum de folzer
da 3.B LUBRAPEX urn grande exito, esteve
csta Direc!Jiio, em sua reuniao do pass ado
dia 12, a analisar 0 Regulamento Geral da

-

Rio de Janeiro - Brasil

Prezados Senhores:
Confirm amos as nossos oHcios J1.0· 124,
150, 184 e 202, todos /70.
De acordo com a solicitado no vos~o
oHcio 387 de 23/3 p.p., temos a prazer de
vos informar que indicamos as seguinte
Delegados da .LUBRAPEX. para 0 territ6rio portuguAs:

DE PORTUGAL
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CONTINENTE - Federaflto Portugl/esa de
Fila.elia - Av. Marconi, 16-r/c-porta E
LISBOA.

1.B LUBRAPEX (1966) - partin do da hip6tese
que vao V. Ex." utlIizar aquelas disposi!;oes
(alias multo perfeitas) como base do Re·
gulamento da terceira edi~ao do certame
(1970).

ILHAS - Nucleo FilatBlico Mieaelense Rua do Castilho, 57 - Ponta Delgada
- S. Mlguel- ACORES; Cll/be Filale·
lieo da Madeira - Apartado 495 - Funchal- MADEIRA.

"LUBRAPEX 70» (2)

tui ~ao:

Em correio separado enviamos a Cil·cular desta Federa~lo n. o 27/ 2 que refcrencia a con s titui~ao dol Comissao Execuriva da . LUBRAPEX-70. e da qual,
conforme indicado no ultimo dos cltados
ofidos, fizemos a mais ampla distribui~ao, que se reflecte principalmente nas
noticias publicadas profusamente na Imprensa Nacional.

-
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ULTRAMAR - Cll/be Pilate/ico de Allgol.7
- Caixa postal 5515 - Luanda - AN·
GaLA; Clflb~ Filalelico e Numismatico
lIe !v1ofambique - Caixa postal 720Louren~o Marques - MOCAMBIQUE.
Esclareccmos que as agremia!Joes indicacadas - todas filiadas nesta Federa~ao - sao
as mais importantes nas respectivols Provinci as e por isso as melhor apetrechadas
para uma eliciente propaganda e angaria!Jao
de participantes de nlvel suficiente para
participa~ao na .LUBRAPEX-70 •.
Queiram aceitar as nossas mais cordiais
sauda~oes.

Assinado: Dr. A. Silva Gama, Secretario;
Cap. F. Lemos da Silveira, Presidente.
(Colltinua 110 pr6ximo 1111 III era).
"~"""~ ____ fl/lll#lWfI/IIIIIW...".",.,."",,,--..~ ............................................ _........,~ ..
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..O/leia n.o 184/70/SG da FEDERA9AO PORTUGUESA DE FILATELIA

Lisboa, 18 de Maio de 1970

Fed.ret;1io Portuguese de Filet.lie
Cicllrlar

Ex.'"o Senh'Jr Presidente da Comissao Executiva da .LUBRAPEX-70.
Rio de Jalleiro - Brasil

Ex.'"o Senhor:
Confirm; mos os nossos oUcios n.o· 124/70
e 150/70.

11 .0

27/2 -

16/5/70

Entretanto, par cspecial deferencia da
TAP - Transportes AcSr.cos Portugueses,- rccebemos cerca de 300 excelentes dcsdob"iveis de propaganda ao certame que importa desde jn agradecer e exaltar a sua
aprcsenta!tao e significado. Serao imediata
e conscenciosamente distribuidos.
Informamos ainda V. Ex." que a data
da VIII Exposi~ao Filateliea Nacional a reaIizar em Luanda e comemorativa do Centenario do Selo de Angola, foi alterada
para a pedodo dc 1 a 8 de Dezembro.
Nesta conformidade chamamos a vos~a
aten!t~o.

Cum pre-nos tambem comunicar que a
Comissao da ]uventude desta Federa!1ao,
na sua ultima reuniao, chamou a aten!tao desta Direc~ao para a indispensabilidade de ser prevista no Regulamento da
.LUBRAPEX-70» a exbtencia duma Classe
de Juventude. Perfilhamos totalmente a
sugestao e estamos em crel' que 0 mesmo
se passara CJm V. Ex....
Ficamos na expectativa de vossas prezadas noticias.
Aproveitamos a oportunidade para enviar
as nossa~ mais cordiais sauda!10cs.
Assinado: Dr..

4. Silva Gama, Secretario.

F~~LICO

(Rio de

Janeiro,

24

a 31

de

Outubro)

Par oficio n.o 442, de 13 de Abril p. p.,
informou 0 Clube Filatelico do Brasil ter
sido empossada a Comissao Executiva da
. LUBRAPEX-70., c·)m a seguinte constiPresidente - General Mirabeau Pontes.
Vice-Presidentes - Almirante Ant6nio Leal
de Magalhae ~ Macedo e Hugo Fraccaroli.
Secretarios - Carlos Nery Costa (qeral),
Agnelo Correill Filho, Ant6nio Jose Marques dos Santos e Waldir Reeve.

Verificamos que, en tao, nao foi prevista uma Classe de ]uventude. Ora os
juniores sao uma das principais preocupa!10es desta Federa~ao - atenta a que
eles sao 0 FUTURO da Filatelia de qualquer pais - e, certos de que no Brasil
se presta a mesma aten!1ao aos filatelistas
menores de 21 anos, temos a honra de
prop or que, na .LUBRAPEX - 70. seja
admitida uma muito util Classe ]uventude. 0 que, alem de tudo a mais, se
torn aria num primeiro frolterno encontro
dos juniores dos dois palses irmaos.
o Organismo Tecnico desta Federa!1ao,
especializado - a Comissao da Juventude
Filatelica - chamou tam bern a aten,.ao
desta Direc~ao para a assunto, conforme
o exposto no nosso oHcio n.o 184/70 de
18 do corrente.
Lembramos tamh6m que na Classe Literatura deve ser especificado (0 que nao
fol feito em 1966) que as obras apresentad as devem ter menos de dois anos,
como estipula a al. 2 do art. 12.0 do Regulamento FIP.

A luzida cerim6nia teve lugar na sed~ do
Clube Filat~lico do Brasil, no dia 2 de
Abril, com a presen~a do:: muitos s6cios
c de representantes das Entidoldes patrocinadoras : Secretaria d.! Turismo do Estado
da Guanabara e Empresa Brasileira de Correios e Tel~grafo s .
Ao mesmo tempo que comunicamos esta
segunda notida da importante exposis-ao
bi-naclonal as agrcmia~oes federada~ - a
quem solicitamos a difusao junto de todos
os seus s6cios - a nova Direc~ao da Federa~ao, na linha de rumo da cessante, reafirma aos promotoers da «LUBRAPEX-70.
entusia~tica coopera~ao.
Em ordem a que
se apresentem no Rio de Janeiro as meIhores conjuntos filatelicos portugueses.

Assinado: Dr. A. Silva Cama, Secretario;
Cap. F. Lemos da Silvei"a, Presidente.

Ojlcio 11 .0 202/70ILS dll FEDERA9AO PORTUGUESA DE FILATELIA

O/,cio 11.0 212/701SG da FEDERA9AO PORTUGUESA DE FILATELIA

Esperando que as nossas sugestoes sejam
aceites, aproveitamos a ensejo para enviar
as nossas mais cordiais sauda~oe s .

Lisboa, 28 de Maio de 1970
Li~boa,

21 de Maio de 1970

Comissao Executiva da .LUBRAPEX-70.

Comissao Executiva da ' .LUBRAPEX-70.
Rio de Janeiro - Br{lsil
Ex."0' Senhores:
Dentro dum plano da mais completa colabora~ao, com a finalidade comum de folzer
da 3.B LUBRAPEX urn grande exito, esteve
csta Direc!Jiio, em sua reuniao do pass ado
dia 12, a analisar 0 Regulamento Geral da

-

Rio de Janeiro - Brasil

Prezados Senhores:
Confirm amos as nossos oHcios J1.0· 124,
150, 184 e 202, todos /70.
De acordo com a solicitado no vos~o
oHcio 387 de 23/3 p.p., temos a prazer de
vos informar que indicamos as seguinte
Delegados da .LUBRAPEX. para 0 territ6rio portuguAs:

DE PORTUGAL

27

CONTINENTE - Federaflto Portugl/esa de
Fila.elia - Av. Marconi, 16-r/c-porta E
LISBOA.

1.B LUBRAPEX (1966) - partin do da hip6tese
que vao V. Ex." utlIizar aquelas disposi!;oes
(alias multo perfeitas) como base do Re·
gulamento da terceira edi~ao do certame
(1970).

ILHAS - Nucleo FilatBlico Mieaelense Rua do Castilho, 57 - Ponta Delgada
- S. Mlguel- ACORES; Cll/be Filale·
lieo da Madeira - Apartado 495 - Funchal- MADEIRA.

"LUBRAPEX 70» (2)

tui ~ao:

Em correio separado enviamos a Cil·cular desta Federa~lo n. o 27/ 2 que refcrencia a con s titui~ao dol Comissao Execuriva da . LUBRAPEX-70. e da qual,
conforme indicado no ultimo dos cltados
ofidos, fizemos a mais ampla distribui~ao, que se reflecte principalmente nas
noticias publicadas profusamente na Imprensa Nacional.

-

BOLETIM DO CLUBE

ULTRAMAR - Cll/be Pilate/ico de Allgol.7
- Caixa postal 5515 - Luanda - AN·
GaLA; Clflb~ Filalelico e Numismatico
lIe !v1ofambique - Caixa postal 720Louren~o Marques - MOCAMBIQUE.
Esclareccmos que as agremia!Joes indicacadas - todas filiadas nesta Federa~ao - sao
as mais importantes nas respectivols Provinci as e por isso as melhor apetrechadas
para uma eliciente propaganda e angaria!Jao
de participantes de nlvel suficiente para
participa~ao na .LUBRAPEX-70 •.
Queiram aceitar as nossas mais cordiais
sauda~oes.

Assinado: Dr. A. Silva Gama, Secretario;
Cap. F. Lemos da Silveira, Presidente.
(Colltinua 110 pr6ximo 1111 III era).
"~"""~ ____ fl/lll#lWfI/IIIIIW...".",.,."",,,--..~ ............................................ _........,~ ..
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ALTERAr;OES - REINGRESSOS - NOVOS SOCIOS
PORTUGAL

5577 - Escola Preparat6ria de Alvaro Velho
- Barreiro.
5578 - Centro de Actividade~ Circum-Escolares da Escola Preparat6ria de Gomes Teixeira - Porto.
5581- C. A. C. E. da Escola Preparat6ria
de Alexandre Sa Pinto - Ovar.
5582 - Jo~e de Oliveira Nl!ne~ - Bairro
Dr. Mario Madeira, n.O 70 - Pontinha - Lisboa (M) T. C. U. 60.
1. 2. 94.
5583 - Eduardo Jorge Souto Amado Pinheiro - Largo S. Juliao, n.O 2-2.0
- F. Santarem T . C. V. N. U. 60. 3.
5584 - Poncet Eliane - Ru a Dom Luis dc
Noronha, 26-8.0-Drt. - Lisboa.
5586 - Joao Prestes Salgueiro. Av. da Lihl!rdade, 249 - Li~boa - (P) In. Es.
Fr. T . C. V. N . U. 60. 1. 2. 90. 93.
5589 - Nuclco Filatelico da E. 1. C. de
Sintra - Agualva - Cacem.
5590 - Geraldes de Figueiredo c Silva Rua Pereira e Sou~a, 72-1. 0 - Lishoa
- (M) 60. N. U.
5591 - J o ~e Alberto Sequeira Marque, - E~
trada do Po~o do Chao, 29-3.0-Drt.
- Lisboa - (P) Fr. In. T . C. V. N.
U. 60. 1. 2. '34.
5592 - Centro de Actividade~ Circum-Escolares do Liceu Nacional de Gaia Vila Nova de Gaia.
5597 - Ant6nio Manuel Ferreira dos ReisRua Rocha Ferreira, 4-A - Estoril
- (P) Po. Fr. In . Es. T . C. V. N.
U. 60. Tematica de Atleti~mo , Ginastica e pontes.
5599 - Dr. Tomas Laurentino Vacas - Rua
Malpique, 6-2.0-Drt. - Lisboa - (P)
Po. T. C. N. U. 60. 1.;2. Sobrescrito~ 94.
5600 - Carlos Infante Ferreira - Av. General Carmona, 20 - Moura - (M) N.
U. 60. 1. 2 5.
5601 - C. A. C. E do Colegio Tomas Ribeiro - Tondela.

5603 - Escola Pt'ofissional de Santo Ant6nio
-Jzeda.
5604 - C. A. C. E. da E~cola Regente~
Agrfcolas de tvora - Herdade da
Mitra - tvora.
5605 - Centro de Actividades Circum-EscoJare '. Escola Industrial e Gomercial
de Torre~ Vedras - TOt'res Vedra,.
5607 - Manuel Nunes - Rua Medico SOUSlI
Ref6ios, 64 - Castelo Br.aneo - (M)
Po. Fr. T. N . U. 60. 1. 2. 15. 19.
21. 90. 93. 94.
5608 - Tenente Fern:lndo Manuel CastcJar
Guimaraes - Chefe da Sec!;ao da
Guarda Fi cal em Monc;.ao - Mon«;:ao.
5609 - Jose Manuel dos Santos Vidas - Rua
Carlos Reis, 53-2.0-Drt. - Lisboa-4T. C. V. N. U. 60.
5610 - Nucleo de FilateIia do Centro Escolar n.O -I- da Ala n.O 1 - Penafiel.
5612 - Luis Geordano dos Santos CovasRua Dr. Miguel Bombarda, 83-2.0-Esq. - Alhandra - (P) Po. Fr. In.
T. C. V. N. U. 60. 1. 2. Tcmatica ~
dt> Folclore t: Avia~ao Comercial a
jacto.
5613 - Joaquim Luis Rodrigues da Silva
Proen~a - Chalet Quinrosa - Pai do
Vento - Cascais - (P) T. C. V. N.
\60. 1. 90. 93. 94.
5617 - Prof. Treptow Christian - Cal~ada de
Laveiras, 16-r/c-Esq. - Caxias - (M)
Po. Fr. In. AI. Es. It. T. N. U. 60.
Israel. 21.
5618 - Alexandre Nunes Sol1eiro - Hotel Infante Sagres - Rua D. Filipa de Lenca~tre, 62 - Porto - Po. Fr. In. Es.
T . N. U. 60. 1. 2.
5619 - Ant6nio Cabral de Campos FelinoRua da Constitui~ao, 1492-2.0-0rt.Porto - (P) Po. T . N. U. 60. 1. 2.
Angola. Guine. 94.
5620 - Prof. Jose dos Santos Beja - Rua
Dr. Ant6nio Gine~tal Machado, 8-1."
- Santarem - (M) Po. T. C. N. U.
60. 1. U. 60. 3.
5621 - Rolando Vhor Damas - Rua da Pas-

-

5623 -

5624 5625 -

5626 -

5616 -
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coa, 8-r/c-Drt. - Lisboa - (M ) Po. T .
N. 60. 1. 2. 94.
Eng. o Manuel Alves de Carvalho
Fernandes - Travessa de S. Placido,
50-3.0-D1't. - Lisboa - (M) Fr. In. T.
C. U. N. 60. 1. Vaticano e motivo~
religiosos.
Carlos da TOl're Miranda - Rua Vasques Mesquita, 64 - Porto - (A ) T.
C. U. 60 FDC.
Fernando Jose de Ass un~ao - Rua
das Trinas, 73 - 2.0 - Lisboa - (P)
FOC. 1. 2. Carimbos comemorativos
de 1. 2.
01'. Augu~to Leal Bastos - Rua Soares dos Reis, 187 - Vita Nova de
,Gaia - (A) T . C. V. N 60. 1. 19. 21.
Flores 3. 90. 94.
Vitor Manuel Nunes dos Santo~
Rua Damao, 4-2.0-0rt. - Santa Iria
de Azoi ~. -!

5588 - Escola Industrial e Comercial
Ponta Oelgada - A~ore s.

5544 - Joao Manuel Coneia Satva - R1l.1
Brito Capelo, n.O 274 - Beira _ (P)
Po. C. N. 60.
5587 - Ashraf Abdul Satar - Rua Joao
Belo, 36/ 40 - C. P. 91 - Quelimane
- (M ) Po. T. C. N. U. 60.
S. TOME
- Prof. Joao de A~cen~ii o EstevesC. P. 120 - S. Tome - (M) 'po. E~ .
Fl'. In . T . N. U. 60. 1. 2. 93.
4477 -

4895 -

5534 -

A90RES

de

5535 -

ANGOLA

5602 -

Toma~ Maria Rafael - Rua Pad I'e
·Francisco Gouveia, 18-4.0-Apart. f
- Caixa Postal, 1235 - Luanda Angola - (M) Po. T . N. U. 60.
1. 2. 94.
GUINE

4812 - Jose da Nazare Franco RodriguesCompanhia de Cavalaria, 2721
S. P. M. 1318 - (P) Po. Fr. T. C.
N. 60. 64.
MADEIRA

5554 - Jose Eduardo Lemos da Silva - Rua
do Til, 5-E - Funchal - T . C. N. U.
60. 1. 3.
M09AMBIQUE

3883 - Tenente Man u e 1 Maria AntaoS. P. M. 3714 - (M) Po. T. C. V. N.
U. 1. 2. Tem:iticas de Flores, costumes e desportos. 93. 94.
5540 - Helio Branco Rodrigues RamalhoC. P. 129 - Joao Belo - (M) Po. In.
Com preen de Fr. e Es. T. C. 60. 1.
Mo~ambique Temas agricolas e
pecuarios. 90. 93. 94.
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5551 -

5606 -

BRASIL
Gabriel Rigato - C. P. 1797 - Sao
Paulo, SP - In . F,'. E~ . It. T . 3.
N. 64. U. 61.
Domingos da S i I v a OliveiraC. P. 443 - ZC-OO - Rio de Janeiro, GB - (M) Po. Fr. In. T. V.
N. U. 60. 3. 90. 91.
Marcos Bassanezi Lemos - Rua Santos Dumond, n.O 373 - Parana - Po.
Fr. T. 60. 3 63.
Marcelo Roberto Guimaraes Pereira
- Rua Barao da TOI're, 431-1.0Ipanema, 6, B - Rio de JaneiroPo. In. T . 60. 3.
Prof.a Teresinha Assis Pena - Rua
Joao Pinheiro, 375 - Caratinga. M. G.
- (M) Po. Es. In. T. Artesanato60. 72. Postais.
Prof. a Auta Rojas Barreto PheboRua das L a ranjeira~, 550 - ap. 1403
- Rio de Janeiro.
ESPANHA

5538 - Abel Violante Augusto - Galle Moreno Davila, 20 - Barrio de San Ant6nio - Merida - (M) Po. T. N. U.
60. 3. 1. 19. 90. 94.
5545 - Ramon Barallobe Ruso - 2.- Travesia de Hercule, 44-1. 0 - La Corufia
- (M) Es. T . 60. 2. 5. 19. 20. 90.
5576 - Aut'elio Carretero Talavera - Apartado Correos, 3 - Montijo - Badajoz
- In. Es. T . 60 1. 2. 19.
5580 - Prof. Guzman Perez - RambIn de
Pulido, 48-2.0 - Santa Cruz de Tenerife - T. 60. 3. 19. 21.
5585 - Julian Fernandez - Apartado 14546
- Madrid - N. U. 60. 1. 2. On 5.
19. 20.
561.'i - Manuel Suarez Sampedro - C 1Reloj, 18-3.0-Esq. - Madrid - (A) Po.
In. Es. Responde Es. In V. N. 60.
FDC, Maximum 90.

-
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-

5627 - Jose Ariiio Andreu - Calle Cuarte,
n.o 137 -1.0 Valencia 8 - In. Es.
FDC. e carimbos Natal e Cent. de 60.
AFRICA DO SUL

5556 - Maninho Pereira dos Santos - 3 Drifet Street - Unigray.
JHB - R. S.
Africa - (M) T. N. U. 60. 8. 94.
90. 92.
AUSTRALIA

5579 - Alberto Santo~ Teixeira - 39 Herbert Street - Albert Park - Melbourne AustniJia - (M) Po. Fr. E~.
It. In. T. 60. N. U. 72. 90.

- base
Nova emlssao
. .. em substitui!rao dos .Cavalinhos., que
h:i tantos anos correm, correm sem parar,
sabemos e~tar em prepara!rao nova serie
base, tendo par motivo .monumentos portugueses •.
Cada taxa apresentara um monumento diferente, e entre outros teremos as Torres
de Belem" em Lisboa, e · dos Cl6rigos, no
Porto.
A taxa mais elevada sera de 100$00, nao
devendo as selos, isto e, as taxas, sail" todas
na mesma altura.

J.

ALEMANHA

5560 - Joachim Biihuck - Adolpstr. 1524 Liibeck 1 - AI. In. T. 60.
5622 - Gerhard W. G ran s e i e r - Hiittemannstre 33 - D-46 Dortmund - AI.
Po. 60.
GANADA
5559 - Paul Cranston - 586 L a v era n d r V
Or-Ottawa O. (Ont.) - In. T. 60.
CHILE

5614 - Ramon Young Wacquez - CasHla 183
- Valparaiso - Es. T. U. 60. 3. 61.
CUBA

5595 - Ricardo Cruz Perez - Santa Rita,
24212 - P. N. Matanzas - Es. T. 60.
discos postais.
5598 - Dr. Antonio M. Maicas Dominguez~ontoro 54 Bajos A - Federacion
FiJatelica Cubana - Apartado 2222Havana- (A) In. Es. Po. T. Tematicas de Cosmos, pinturas, fauna.
31. 90.
EQUADOR
5558 -]. Oswaldo Freire - Apat·tado 4816
- Guayaquil - Es. In. T. 60.
..
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EST ADOS UNIDOS DA AMSRlCA

553 ~

- Jose A. Cardona - 231 Grant AveTakoma Park, Md. 20012 - (M) Po.
In. TCN. Usados s6 em ultimo ca ~ o .
1. A!rores 2.
'HOL!1NDA

5629 - Ev. D. Kar - Rooseveltlaari 119 1 Amsterdam - In. 60. 26. 90.

L.

ITALIA

5553 - D'Incecco Renata - Via Cavour 7065100 Pescara - Fr. In. It. T. 60. 5.
Ocidental depois de 1960.
5594 - Gagliardi M. G. Oreste - P. O.
Box 185 -17100 Savona- It. Fr. 4.
Especialista em oblitera~oes especiais. FDC.
POLONIA

5539 - Longin Szubartowski - Pulawy ul.
Polna 19 m 84 - In. Russian. 60. 90.
5593 ~ Andrzej Ciesla - Ryki, ul. Warszawska -.2 Woj _ . Warszawa - In.
60. (Stamp on art).
.
ROM2NIA

ANUNCIOS ECON·6 MICOS
PERMUTO e compro selos de Portugal,
todo 0 mtramar, moedas e medalhas militares de Portugal- Apartado n.O 6, Elvas.
Se10s com erros, novos e usados, de
Portugal e Ultramar, com pro, pagando bern.
Carta II Secreta ria, 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, 3-3.0-EF - LISBOA-5.
COMPRO. F. D. C" provas, ensaios,
relacionados com os temas «Veiculos
tOrizados», «Guerra» e «Refugiados».
viar propostas a Paulo Sa Machado,
Direita das Carhpinas, 33 - PORTO.

etc.,
MoEnRua

Com pro e vendo selos de Portugal e
Ultramar. Novos e usados. Grandes descontos. Procuro selos de pacotes. Fernando Silva - Telef. 56994 - Santo Ildefonso, 444 - Porto.
PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco
ou compro, pagando bem. Resposta II Secretaria do Clube, ao n.o 22.
CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM
SELO: Troco ou compro, pagando bern.
Resposta II Secretaria do Clube, ao n.o 22.

5628 - Dr. Nanu V. Vasile - Str, Stefan eel
Mare, n.o 287 - BraHa - Fr-. In. T.
60. N. 64. Temlhicas de pintura, flores, fa u n ·a , cosmos, Olimpiadas.
90. 96.
ROSSIA

iNDIA PORTUGUESA - Cartas do pedodo post-lnvasllo (1962), com selos indianos e carimbos portugueses, e tambem
aerogramas indian os obliterados com marcas portuguesas. Compro qualquer quantidade, ou troco por material II escolha do f ornecedor. CAP. F. LEMOS DA SILVEIRA
- Rua Pedro Ivo, 3-3.'-EF - LISBOA-5.

5611..:...·Arkadio Norinski - P. O.Box 929Leninegrado, M-6 - In. T. 60. Tematicas.

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

VENEZUELA

5561 - Octavio Ramon M61ina ~ Vivenda
Rural, n.o 2006 - Flof de PatriaEdo. Tt·ujillo.
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ARKADIO NORINSKI - p. O. B. 929 Leningrad, M. 6. U. R. S. S. Desejo trocar
selos U. R. S. S. e sobrescritos das expedi-

~Oes ao Arctico e Antilrtico, Cosmos, etc., por
selos tematicos da Hist6ria de Portugal! Caravelas, V. Gama, P. A. Cabral, G. Coutinho,
F. Magalhaes; Navegadores e Geografia,
Fauna esta de Portugal e mtramar.

Juri Isakov - Moskovski Pl'. 31 KV. 10Kharkov, 50 - U. R: S. S. - Desejo series
completas novas de Portugal, Angola e
Mo!;ambique: flora e fauna. Dou tematicas
de flora, fauna, desportos, cosmos, pinturas, etc., Russia, Mong6lia, North Vietnam,
Nort Korea. Catltlogo Yvert 1970. Corr.
Ingles, Portugu~, Russian, Hungarian.C. F. P. no 5356.
Compro, Troco e Vendo selos classicos,
todas as series. Tematicas, novas ou usadas. Procuro selos dd pacotes. Vend:>
albuns e material filatelic{). A. Borg~s
Btiti> - BARREIRO - Portugal - Telefone 2272329.
COMPRO selos Portugal e Ultramar,
novos ou usados. Tambem vendo. SILVA
PEREIRA - Rua Ant6nio Nobre, 43-2. 0-0.0,
telef. 784816 - Lisboa-4.
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.

Selos Portugal novas e usados.

Compro,

vendb e troco. S6 a coleccionadores. Inte-

ressam selos comemorativos lavadc.s de Portugal. Pedro Peters. Av. Jollo Cris6stomo,
81-4.0 -lJisboa-l- Tel. 41107.
Selos nacioaais e estrangeiros aos melhores pre!;os. Enviamos llsta de ofertas.
A. Neves. Apartado 23 - Vila F. Xira.
Compra, ven!;le, tr9ca s el<ls, e enC8:l'rega-se da expedi!;ao dos que comprar em
leiloes, des de que lhe enviem antecipadamente 0 numerario preciso.
MERCADO DO SELO EM LuANDA Rua do Quicombo, 11-2.0 , Ap. 28. Luand~
-Angola.

-

-

5627 - Jose Ariiio Andreu - Calle Cuarte,
n.o 137 -1.0 Valencia 8 - In. Es.
FDC. e carimbos Natal e Cent. de 60.
AFRICA DO SUL

5556 - Maninho Pereira dos Santos - 3 Drifet Street - Unigray.
JHB - R. S.
Africa - (M) T. N. U. 60. 8. 94.
90. 92.
AUSTRALIA

5579 - Alberto Santo~ Teixeira - 39 Herbert Street - Albert Park - Melbourne AustniJia - (M) Po. Fr. E~.
It. In. T. 60. N. U. 72. 90.

- base
Nova emlssao
. .. em substitui!rao dos .Cavalinhos., que
h:i tantos anos correm, correm sem parar,
sabemos e~tar em prepara!rao nova serie
base, tendo par motivo .monumentos portugueses •.
Cada taxa apresentara um monumento diferente, e entre outros teremos as Torres
de Belem" em Lisboa, e · dos Cl6rigos, no
Porto.
A taxa mais elevada sera de 100$00, nao
devendo as selos, isto e, as taxas, sail" todas
na mesma altura.

J.

ALEMANHA

5560 - Joachim Biihuck - Adolpstr. 1524 Liibeck 1 - AI. In. T. 60.
5622 - Gerhard W. G ran s e i e r - Hiittemannstre 33 - D-46 Dortmund - AI.
Po. 60.
GANADA
5559 - Paul Cranston - 586 L a v era n d r V
Or-Ottawa O. (Ont.) - In. T. 60.
CHILE

5614 - Ramon Young Wacquez - CasHla 183
- Valparaiso - Es. T. U. 60. 3. 61.
CUBA

5595 - Ricardo Cruz Perez - Santa Rita,
24212 - P. N. Matanzas - Es. T. 60.
discos postais.
5598 - Dr. Antonio M. Maicas Dominguez~ontoro 54 Bajos A - Federacion
FiJatelica Cubana - Apartado 2222Havana- (A) In. Es. Po. T. Tematicas de Cosmos, pinturas, fauna.
31. 90.
EQUADOR
5558 -]. Oswaldo Freire - Apat·tado 4816
- Guayaquil - Es. In. T. 60.
..
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EST ADOS UNIDOS DA AMSRlCA

553 ~

- Jose A. Cardona - 231 Grant AveTakoma Park, Md. 20012 - (M) Po.
In. TCN. Usados s6 em ultimo ca ~ o .
1. A!rores 2.
'HOL!1NDA

5629 - Ev. D. Kar - Rooseveltlaari 119 1 Amsterdam - In. 60. 26. 90.

L.

ITALIA

5553 - D'Incecco Renata - Via Cavour 7065100 Pescara - Fr. In. It. T. 60. 5.
Ocidental depois de 1960.
5594 - Gagliardi M. G. Oreste - P. O.
Box 185 -17100 Savona- It. Fr. 4.
Especialista em oblitera~oes especiais. FDC.
POLONIA

5539 - Longin Szubartowski - Pulawy ul.
Polna 19 m 84 - In. Russian. 60. 90.
5593 ~ Andrzej Ciesla - Ryki, ul. Warszawska -.2 Woj _ . Warszawa - In.
60. (Stamp on art).
.
ROM2NIA

ANUNCIOS ECON·6 MICOS
PERMUTO e compro selos de Portugal,
todo 0 mtramar, moedas e medalhas militares de Portugal- Apartado n.O 6, Elvas.
Se10s com erros, novos e usados, de
Portugal e Ultramar, com pro, pagando bern.
Carta II Secreta ria, 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, 3-3.0-EF - LISBOA-5.
COMPRO. F. D. C" provas, ensaios,
relacionados com os temas «Veiculos
tOrizados», «Guerra» e «Refugiados».
viar propostas a Paulo Sa Machado,
Direita das Carhpinas, 33 - PORTO.

etc.,
MoEnRua

Com pro e vendo selos de Portugal e
Ultramar. Novos e usados. Grandes descontos. Procuro selos de pacotes. Fernando Silva - Telef. 56994 - Santo Ildefonso, 444 - Porto.
PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco
ou compro, pagando bem. Resposta II Secretaria do Clube, ao n.o 22.
CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM
SELO: Troco ou compro, pagando bern.
Resposta II Secretaria do Clube, ao n.o 22.

5628 - Dr. Nanu V. Vasile - Str, Stefan eel
Mare, n.o 287 - BraHa - Fr-. In. T.
60. N. 64. Temlhicas de pintura, flores, fa u n ·a , cosmos, Olimpiadas.
90. 96.
ROSSIA

iNDIA PORTUGUESA - Cartas do pedodo post-lnvasllo (1962), com selos indianos e carimbos portugueses, e tambem
aerogramas indian os obliterados com marcas portuguesas. Compro qualquer quantidade, ou troco por material II escolha do f ornecedor. CAP. F. LEMOS DA SILVEIRA
- Rua Pedro Ivo, 3-3.'-EF - LISBOA-5.

5611..:...·Arkadio Norinski - P. O.Box 929Leninegrado, M-6 - In. T. 60. Tematicas.

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

VENEZUELA

5561 - Octavio Ramon M61ina ~ Vivenda
Rural, n.o 2006 - Flof de PatriaEdo. Tt·ujillo.
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ARKADIO NORINSKI - p. O. B. 929 Leningrad, M. 6. U. R. S. S. Desejo trocar
selos U. R. S. S. e sobrescritos das expedi-

~Oes ao Arctico e Antilrtico, Cosmos, etc., por
selos tematicos da Hist6ria de Portugal! Caravelas, V. Gama, P. A. Cabral, G. Coutinho,
F. Magalhaes; Navegadores e Geografia,
Fauna esta de Portugal e mtramar.

Juri Isakov - Moskovski Pl'. 31 KV. 10Kharkov, 50 - U. R: S. S. - Desejo series
completas novas de Portugal, Angola e
Mo!;ambique: flora e fauna. Dou tematicas
de flora, fauna, desportos, cosmos, pinturas, etc., Russia, Mong6lia, North Vietnam,
Nort Korea. Catltlogo Yvert 1970. Corr.
Ingles, Portugu~, Russian, Hungarian.C. F. P. no 5356.
Compro, Troco e Vendo selos classicos,
todas as series. Tematicas, novas ou usadas. Procuro selos dd pacotes. Vend:>
albuns e material filatelic{). A. Borg~s
Btiti> - BARREIRO - Portugal - Telefone 2272329.
COMPRO selos Portugal e Ultramar,
novos ou usados. Tambem vendo. SILVA
PEREIRA - Rua Ant6nio Nobre, 43-2. 0-0.0,
telef. 784816 - Lisboa-4.
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.

Selos Portugal novas e usados.

Compro,

vendb e troco. S6 a coleccionadores. Inte-

ressam selos comemorativos lavadc.s de Portugal. Pedro Peters. Av. Jollo Cris6stomo,
81-4.0 -lJisboa-l- Tel. 41107.
Selos nacioaais e estrangeiros aos melhores pre!;os. Enviamos llsta de ofertas.
A. Neves. Apartado 23 - Vila F. Xira.
Compra, ven!;le, tr9ca s el<ls, e enC8:l'rega-se da expedi!;ao dos que comprar em
leiloes, des de que lhe enviem antecipadamente 0 numerario preciso.
MERCADO DO SELO EM LuANDA Rua do Quicombo, 11-2.0 , Ap. 28. Luand~
-Angola.

-
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Echange timbres neufs et obliteres. Mel!.
Melanie Perta - Petros ani - Str. Miku Klein
Nr. 27/Romenia.
Compro ou troco moedas e selos novos ou
usados em senes completas, de Portugal e
Ultramar. Ofere!;o moedas e selos de Australia. Alberto Santos Teixeira - 39 Herbert
Street - Albert Park - Melbourne - Australia.
Contra 100 se10s comemorativos diferentes
de Portugal e Provincias Ultramarinas, dOll
100 selos comemorativos diferentes Espanha e
Col6nias. Tambem permuto series novas ou
usadas. Fernandez, Apartado 14546, Madrid
- Espanha.
Vendo ou troco pOl' selo~ uma colec~ao
universal de ctiqueta de caixa de f6~foros
e de carteiras de f6 toros. Jose Ant6nio
M. Diogo - Rua Aval de Cima, 257-2.0-Drt.
- Porto.
A CONQUISTA DO ESPACO - Uma coleerrao fascinante agora ao seu alcance com
o nosso grande «stock· e prerros convenienles. Envie \ista de faltas, que merecer.i
pronta aten"ao. Sergio Simiie~ - Caldas da
Rainha.
Dou urn selo usado de 20$00 da serie da
Madeira, por cada par de 2$80-4$30 da
mesma serie ou outras; tam bern reeeho
3$30. Apartadu 13 - Eivas.
Por 50, 100, 150 ou 200 selos diferente~
dos seguintes paise&: Portugal e Ultramar,
Italla, Fran"a, Cuba e Venezuela, envio a
mesma quantidade. Guzman Perez Sanchez.
Rambia Pulido, n.O 42-2.0 - Santa Cruz de
Tenerife.
INGLATERRA, n.O 22 Cat. Yvert cuja~
letras dos cantos inferiores sejam: AI, AL,
BD, BI, BL, CB, CD, FT, HH, JL, KD, KH,
LD, LE, ND, OD, OE, OL, PL, QH, ST, SD,
eompro ou troco.
Estou interessado em
cartas c/ selos, quadras usadas ou qualquer
perra interessante. Dr. Vasconcelos e Castro

- Av.
Lisboa.

Alvarc~

Cahral, 55 - tel. GG 22 83 -

Marck J. Zawadzki, Staszica 12,5 01,
Kielcc 2, Polonia, Portugal Overseas Countries, Poland, Europa, Flowers, Painting,
Space, UN - mint complete sets and FDC.
Catalogues:
Y v e r t, Zumstein, Minku<,.
I reply in: Engli~h and Poli~h. Memher of
American Philatelic Society 61043.

FABRICA DE ARTEFACTOS DB BORRACHA
Endere~o

telegrafico: LUSITANA

JOSf G. GONIAlfl, SUC.RA
RUA DAS ANTAS- VALEN<;(A
(PORTUGAL)

JURI ISAKOV - Krasnoshkolnaj nab 22.
KV. 36 Kharkow - 3 U. R. S. S. Desejo
trocar selos da Russia pOI' selo, de Angola,
Motyambique, Timor, S. Tome e Principe,
Macau, Panama, Haiti, Nia~sa e Cabo Verde.
Correspondencia em ingles, hungaro, espanhol, italiano, portugues, japones e rus~o.

Col. Checoslovaquia, Hungria e Marrocos
Vendo cada
Espanhol, maim'ia series N.
pais ou troco c. Ult. Por. - E. LUIZITel. 49529.

Especiali:zada em cal~ado vulcanizado,
e todos os artigos de borracha em geral

A SEVERA
IVA

DAS GAvlAs, II-57

BAIRRO ALTO

Desejo somente FDC e selos novos em
'eries completas. Tematicas: pintura, fauna
c alunagens.
Andrzej Alberski. Str. Stokowa, 5 - Skarzysko-Kamienna, 2 - Pol6nia.

An advertisement In our BOLfTIM will pay
fine A nzeige in dem BOLfTIM lohnt sich

•

r.Ie,.

•

L1S10'&.Z

•

340o,

PORTUGAL

RESTAURANTE TIPICO
RESTAURANT TYPIQUE

TI:oco selo~ u~ados com todos os pai5e~.
Dou 80 selos de Portugal e Ultramar diferentes, em troca da mesma quantidade do
eu pai~. Podem ser 2 exemplares de cada.
Jose M. Lobo - Av. Salazar - Patyos de
Ferreira.

Une annonce dans notre BOLfTIM rapporte

VALENC;A

DE

BOLETIM FlLATl1L1CO-14. - Enviamo<,
gr:itb, com muitas oferta~ de ,elo< e material filatelico. Os coleccionadorc, do UIlramar que pretenderem a sua expedi«ao via
aerea, devem enviar-nos 20$00 em selo,
novos, correntes. StRGTO SIMOES - CALDAS DA RATNHA.

Troco selo~ com todo 0 mundo. Dou todos os selo, da ~ulgaria, Russia, Romenia,
DDR, Checo~lovaquia. Bases: Yvert, Zumstein ou Skot. Dimiter D. Matchcanuv.G. Kirkov, n.O 12 - Sofia - Bulgaria.

Telefone n. 10 -

TYPICAL RESTAURANT

Fados e Guitarradas
ABERTO TOD.-\ A NOlTE

•

OUVERT TOUT LA NUIT

•

OPEN ALL NIGHT
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Echange timbres neufs et obliteres. Mel!.
Melanie Perta - Petros ani - Str. Miku Klein
Nr. 27/Romenia.
Compro ou troco moedas e selos novos ou
usados em senes completas, de Portugal e
Ultramar. Ofere!;o moedas e selos de Australia. Alberto Santos Teixeira - 39 Herbert
Street - Albert Park - Melbourne - Australia.
Contra 100 se10s comemorativos diferentes
de Portugal e Provincias Ultramarinas, dOll
100 selos comemorativos diferentes Espanha e
Col6nias. Tambem permuto series novas ou
usadas. Fernandez, Apartado 14546, Madrid
- Espanha.
Vendo ou troco pOl' selo~ uma colec~ao
universal de ctiqueta de caixa de f6~foros
e de carteiras de f6 toros. Jose Ant6nio
M. Diogo - Rua Aval de Cima, 257-2.0-Drt.
- Porto.
A CONQUISTA DO ESPACO - Uma coleerrao fascinante agora ao seu alcance com
o nosso grande «stock· e prerros convenienles. Envie \ista de faltas, que merecer.i
pronta aten"ao. Sergio Simiie~ - Caldas da
Rainha.
Dou urn selo usado de 20$00 da serie da
Madeira, por cada par de 2$80-4$30 da
mesma serie ou outras; tam bern reeeho
3$30. Apartadu 13 - Eivas.
Por 50, 100, 150 ou 200 selos diferente~
dos seguintes paise&: Portugal e Ultramar,
Italla, Fran"a, Cuba e Venezuela, envio a
mesma quantidade. Guzman Perez Sanchez.
Rambia Pulido, n.O 42-2.0 - Santa Cruz de
Tenerife.
INGLATERRA, n.O 22 Cat. Yvert cuja~
letras dos cantos inferiores sejam: AI, AL,
BD, BI, BL, CB, CD, FT, HH, JL, KD, KH,
LD, LE, ND, OD, OE, OL, PL, QH, ST, SD,
eompro ou troco.
Estou interessado em
cartas c/ selos, quadras usadas ou qualquer
perra interessante. Dr. Vasconcelos e Castro

- Av.
Lisboa.

Alvarc~

Cahral, 55 - tel. GG 22 83 -

Marck J. Zawadzki, Staszica 12,5 01,
Kielcc 2, Polonia, Portugal Overseas Countries, Poland, Europa, Flowers, Painting,
Space, UN - mint complete sets and FDC.
Catalogues:
Y v e r t, Zumstein, Minku<,.
I reply in: Engli~h and Poli~h. Memher of
American Philatelic Society 61043.

FABRICA DE ARTEFACTOS DB BORRACHA
Endere~o

telegrafico: LUSITANA

JOSf G. GONIAlfl, SUC.RA
RUA DAS ANTAS- VALEN<;(A
(PORTUGAL)

JURI ISAKOV - Krasnoshkolnaj nab 22.
KV. 36 Kharkow - 3 U. R. S. S. Desejo
trocar selos da Russia pOI' selo, de Angola,
Motyambique, Timor, S. Tome e Principe,
Macau, Panama, Haiti, Nia~sa e Cabo Verde.
Correspondencia em ingles, hungaro, espanhol, italiano, portugues, japones e rus~o.

Col. Checoslovaquia, Hungria e Marrocos
Vendo cada
Espanhol, maim'ia series N.
pais ou troco c. Ult. Por. - E. LUIZITel. 49529.

Especiali:zada em cal~ado vulcanizado,
e todos os artigos de borracha em geral

A SEVERA
IVA

DAS GAvlAs, II-57

BAIRRO ALTO

Desejo somente FDC e selos novos em
'eries completas. Tematicas: pintura, fauna
c alunagens.
Andrzej Alberski. Str. Stokowa, 5 - Skarzysko-Kamienna, 2 - Pol6nia.

An advertisement In our BOLfTIM will pay
fine A nzeige in dem BOLfTIM lohnt sich
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PORTUGAL

RESTAURANTE TIPICO
RESTAURANT TYPIQUE

TI:oco selo~ u~ados com todos os pai5e~.
Dou 80 selos de Portugal e Ultramar diferentes, em troca da mesma quantidade do
eu pai~. Podem ser 2 exemplares de cada.
Jose M. Lobo - Av. Salazar - Patyos de
Ferreira.

Une annonce dans notre BOLfTIM rapporte

VALENC;A

DE

BOLETIM FlLATl1L1CO-14. - Enviamo<,
gr:itb, com muitas oferta~ de ,elo< e material filatelico. Os coleccionadorc, do UIlramar que pretenderem a sua expedi«ao via
aerea, devem enviar-nos 20$00 em selo,
novos, correntes. StRGTO SIMOES - CALDAS DA RATNHA.

Troco selo~ com todo 0 mundo. Dou todos os selo, da ~ulgaria, Russia, Romenia,
DDR, Checo~lovaquia. Bases: Yvert, Zumstein ou Skot. Dimiter D. Matchcanuv.G. Kirkov, n.O 12 - Sofia - Bulgaria.

Telefone n. 10 -

TYPICAL RESTAURANT

Fados e Guitarradas
ABERTO TOD.-\ A NOlTE

•

OUVERT TOUT LA NUIT

•

OPEN ALL NIGHT
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NA ESTRADA

•
-===- -
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"
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,

.
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..,
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