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

COLECCIO~VADORES
SEDE: AV. AU,·HRANTE REIS, 70-5.0-DI.° - LISBOA-l - Telef. 823936
CORRESPONDf:NCIA: APARTADO 2869 - LISBOA-:l - PORTUGAL
EXPEDIENTE - Ter~as e sextas-feiras, das 21 as 24 horas, e sabados, das 16 as 20 huras

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA

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

CATEGORIA DE S6CI05 E RESPECTIVA QUOTIZAC;AO

Continente (excepto Lisboa , Concelhos limitrofes), [lhas e Provincias Ultramarinas:
Correspondentes
Juniores. • . .

100$00 por ano
50$00 por ano

Bras" .
Espanha • . .
Qutros paises
LISBOA e Concelhos limitrofes -

Efectivos • ••

ou equivalente em moeda local
Cr. 6., par ano
60 Pesetas, par ana
U. S. $2,00., par ana

15$00 par m~s;

Juniores..

A SEVERA
RUA

7$50 par m~s

DAS

GA YEAS. 55-57

BAIRRO ALTO

PAGAMENTO ADIANTADO, POR CHEQUE, VALE DE CORREIO, DINHEIRO OU SELOS NOVOS
EM CURSO. sAo S6ClOS JUNlORE5 os MENORES DE 21 ANOS

•

T CI I • f.

•

Ll5.0A.Z

•

34006

PORTUGAL

RESTAURANTE TfPICO

AGENTES DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
ALCOENTRE - Felix da Costa Ilha.
ARGANIL - Manuel Jose do Rosario Castanheira.
COVILHA - Afonso da Cruz e Silva.
GUIMAR.AES - Fernando Nogueira Guedes
- Rua de Paio Galviio, 26.
AC;ORES - Dr. Victor Machado de Faria e
Maia - Rua Castilho, 57 - Ponta Delgada.
CABO VERDE - Joao de Deus Lopes da
Silva - Avenida Andrade Corvo, 42Cidade da Praia.
MADEIRA - M. M. Louren~o de GouveiaCaixa Postal 456 - Funchal.

S. TOM~ - Aprigio Ant6.1io MalveiroSecretario da CAmara Municipal - Caixa
Postal, 46 - S Tome
BRASIL - Rio de Janeiro - Hugo Fraccaroli,
CaixaPostal 2506; Dr. Carlos Nery da
Co,ta, Pra~a dos Jacarandas, 15/203(ZC-20).
S. Paulo - Dr. Heitor Fenicio, Caixa Postal 9798; Gilberta M de Prort - Caixa
Postal, 30680 01000; Americo TozziniCaixa Postal 5398.
U. S. A. - Manuel L. Gouveia - 4911, 15 th
Avenue, GL. 5-2144, Sacramento, 20. Ca·
lif6rnia.

RESTAURANT TYPIQUE
TYPICAL RESTAURANT

Fados e Guitarradas
ABERTO TOD.... A NOlTE

•

OUVERT TOUT LA NUIT

•

OPEN ALL NIGHT
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Selos nacionads e estr.angeiros aos melhores
precos. ENVIAMOS LISTA DE m'ERTAS.
A. Neves - Aapartado 23 - Vila F. de Xira.

Desejo receber senes completas, novas de
PIortugal e Ultramar. Dou em troca ItaIia,
Vaticano, S. Marino e outros. Grasseli Angelo
S. M. degli Angeli. Perugine - Italia.
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I

ANO

xxv

NOVENIBRO

DE

1971

Necessito:
Checoslovaquia -1698/1699;
Turquia (Beneficencia) - 1-2-7-8·14-17-65-78-79-80-81-82- 87 - 88 -~3 '"' 95 - 90.-101-102-103-106-109'
-112/120 150/156;

Compro ou troco inteiros post ais , blocos,
postais maximos, FDC e obliteraeoes dos temas folclore, costumes - trajos de Portugal
e Espanha. Jose Manuel Pires dos Santos.
Trav. Henrique Cardoso, 94-2.° - Lisboa.

Jugoslavia (Beneficencia) - 3-4-7-8-9-10-11-12-15-16-17-18-33-34.
Indicar 0 que se pretende para trooa - base
Yvert, ao -D. O 477 oeste Boletim.
Troco selos portugueses e universais por
mancolistas dos cataIogos Eladio e Yvert.
Tambem compro se10s comemorativos, usados, com e sem papel. Socio n.O 5530. Mario
Manuel F . Leitao - Rua de Seculo, 232-1.° Lisboa.
Medalhistas: Ainda a venda algumas placas comemurativas da I, IT e ill Mostras Filatelicas do Liceu BOOre Antonio Vieira. Em
oconze-prateado e com as dimens5es 10 x
x 6 cm. Pr~o cada 230$00. Pedidos a Paulo
Rui Bar.ata, Rua Ricardo Jorge, 9-2.o-Esq."
- Lisboa"5.
Tenho

a venda

a particular albuns de selos
Trata Tele-

COLECCIONADOR MED:J deseja trocar
selos portugueses contra suas faltas, base
Eladio. DB. Ultramar, sobretudo india e egcassos de Timor. Fornece seloo da india aos
centos. Dr. Luis Noronha, CPo 2505 - Lourenco Marques.

COMPRO selos de Por-tugal Continental e
UItramarino por atacado e coleceoes. Precos
extraordinarios.
Pec;a tabela de pre<;r,s gratis para F. Machado - Rua Manuel Correia, lote 2-2.° Esq.D
- Cas cais.

Desejo efectuar trocas de selos novos e
usados , com todos os paises, -n a base Yvert.
Julius Katz - Aparbado, 9508 (Carmelitas)
Caracas. Venezuela.

de Portugal e estrangeiros.
fone 869493.

Vendo: 250 Flamulas Portuguesas, todas
bem carimbadas e algumas com erros, por
100$00. Paulo Rui Barata, Rua Ricardo Jorge,
9-2.0-Esq.o - lisboa-5.

Vendo grande colecCiio de etiquetas de
hoteis, Portugal e estrangeiro. Tele!. 86949'1.

COntra 100/200 bons selos de Portugal e
Ultrama!l', dou 110/220 de nilla, S. Marino
e Alemanha. Marlo Bertazzoni - Via Vincenzo Gemito, 10 - 40139 Bologna - Italia.

MITOS E MORTOS

Lemos da Silveira & Silva Gams, L.da

EftROS, PROVAS, ENSAlOS - selos de
Portugal e Ultramar, novas e usados. COMPRO. TROCO. Manuel do Canno - Rua Fernao Lopes, 149-1.° - Vila Nova de Gaia.

Desejo trocaT se10s usados de FortugBil.
Ultramar e Brasil. Dou Espanha. JUAN
SAMiPER - Apartado, 202 - Palencia - Espanha.

Troco selos de grande formato, de tod~ 0
mundo, 100 x 100. Ed. Peterwn-1256-N. Harvard - Los Angeles, Calif. 90029. U. S. A.

I

Pelo

DR. A. J. DE VASCONCElOS

1
A laia de prefacio sobre

0

CARVAL~O

(Vlce-presldonte em n:erciclo da Mesa do Congres6o da F'ede.
r8~iio PorluguesR do F'lIatol\a)

dueto

Tambem na Filatelia, de quando em
onde, surgem certos mitos, maiores ou
menores, mas mitos. Urn dos mitos, ajudado a criar par nos, na melhor das boas
fes, entenda-se, foi 0 do Sr. Cap. Lemos
da Silveira, depois habilmente apro veitado

por ele, com aqueles comunicados ou
aquelas noticias dactilografadas enviadas
a esta revista au ao Noticias FiLatelico,
na sua prosa caracteristica, tao caracteristica, com perfodos cllrtos, frequentemente
iniciados por .que.. Que logo se vi!
serem indubitavelmente dele ...
Outro, na-o bern urn mito, mas, quando
muito, urn mito muito pequeno, mesmo
muito pequenito, foi 0 do -Sr. Silva Gama

-

-
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f ilho ou afilhado do anterior, e por ele
protegido e imposto contra tudo e contra todos, sobretudo em exposi!;oes, juris
e quejandos.
Este Clube e a sua revista aguentou-os
ate onde foi possivel, mesmo depois das
cenas lastimosas do Sr. Silva Gama, que,
nao sabendo 0 que e ser editor de uma
publica!;ao, ia as reunioes da Direc!;iio do
Clube, e, perante todoii os directores,
queria mandar, argumentando ser ele editor da revista .. . Tivemos de the responder que editor nao e cargo directiv~,
e que 0 director eramos n6s, responsav ~l,
apenas, perante a Direc!;iio do Clube.
Mas os mitos acabaram, e esta revista
publicou varios artigos, assinados ou nao,
contra aqueles.
Come!;am agora algumas vozes mais timoratas a dizer-nos que ja chega ... Que
e melhor acabar... Que estes ru;tigos
podem prejudicar-nos perante as entidades que subsidiam exposi!;oes filatelicas .. , Que ja cheira a mortos .. .
Ora,. em primeiro lugar, cabe-noii a
n6s, como director desta grande r!!vista,
a responsabilidade da sua orienta!;ao.
Claro que gostariamos de estar de fora,
no palanque, a gozar comodamente 0
espectaculo. Mas, alem de sermos muito
Advogado, hom-em de luta, portanto, somos director desta revista. Temos que
assumir uma fun!;ao de responsavel. Temos de dizer, e vamos dizer a ultima
palavra. '
Nao tenhamos medo das entidades que
dao subsidios as exposi!;oes filatelica s.
E1es s6 deixarao de concede-los, se souberem au suspeitarem de que os seus
dinheirc.s sao mal gastos, com 0 silencio
e a conivencia de todos. Mas ndo S 2
tiverem a c2rteza de que, ao mais tigziro
desvio ou Ii mais pequena tr,a jiclincia,
todos 'n6s nos erguer e mos, «una voce»,
a . apo'ata-ta.

Finalmente, estamos de acordo em que
cheira a mortos. Mas, quando cheira a
mortos, e porque eles existem. E, se
existem, - e ,evidente qu ~ se torn a indispensavelenterra-los. Qu,e e 0 que, sucintamente, vamo!' fazer.

2
Apenas meio retrato
do Sr. Cap. Lemos da Silveira

o Sr. Cap. Lemos da Silveira, como
homem, como militar e como filatO!1ista,
-'- e urn complexado e urn doente.

Como homem e pequenino, mesmo
muito pequemno, ,e Vlra as costas aos problemas e aos hom ens, e sempre com
aquela cara de pau que deve ser reflexo
das suas doen!;as de figado ...
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Pedro Ros Pujol- Vilamari, 37 Pal. 2.• Barcelona 15 Espanha. Solicita trocas de
selos usados.
Resposta absolutamente
assegurada.
S6cio n .O 2285.

Frederico Bergada Valls. Apartado, 295.
Igualada. P . Barcelona. Espanha. Troca
selos 100 X 100 de pequeno formato. Idem,
grande formato. Assunto serio. Respondo
a todos.

Desejo trocas com filatelistas. Dou da
Argentina emissoes antigas, novidades e
F. D. C.
Tambem jornais e revistas
argentinas . - Horacio R. Tripoli - Blanco
Encalada, 917 Suc. 28 - Buenos AiresArgentina.
Como militar, ficou irremediavelmente
em capitiio, por qualquer motivo que
aqui nao importa. Capitao, naturalmente,
de cavalaria. Capitao com a mania de
que tern de ser general de qualquer
coisa ...
Como filatelista, finalmente, julgou ter
a 1 can!; ado 0 ambicionado generalato.
Mas ...
Em todas as hist6rias, costuma dizer-se
que ha s empre urn «mas». Apenas que
o Sr. Cap. Lemos da Silveira tern levado
a vida a topar com cOlas» ...
Em 1960, come!;ou por alcan!;ar urn
Grande Premio em tematica, - COlas"
arrancado por n6s a urn juri tenaz.
Comessa m esma participar;ao tematica,
alcan!;ou, depois, uma ou duas medalhas
de ouro, - mas levou-a a America do
Norte, e 0 juri respectiv~ baixou-Ihe verticalmente a classifica!;ao, pelo que ·ele
resolveu, muito «desportivamente», nunca
mais a apresentar ... Para ele, - Oll tudo,
ou nada .. .
Candidatou-se a representant.'! dos tematicos portugueses junto da Federa!;BO
Internacional, mas tanta pancada levou,
desde 0 Eng.o Beirao ao Prof. Doutor
Carlos Trincao, que, dos cerca de vinte
pl'esentes, alcan!;ou apenas dois votos :
o do eminente Jose Gonzalez Garcia e 0
noss,o .. .
Foi vice-presidente da Direc!;ao da Fe-

FILATELISTAS! Desejo Portugal, series
completas e novas. Dou Espanha, Co16nias, Fran!;a, Belgica, Italia, Vaticano e
S. Marino. A. Cintas.
C/Peiialara, 10
Sevilla (Espanha).

Guzman Perez Sanchez - Rambla Pulido
n.O 48-2.°, Santa Cruz de Tenerife - Espanha. Coleccionador medio em Universal.
Muito interesse por selos de Portugale
Ultramar. Dou Espanha e outros paises.

EGIPTO - Compro Selos classi cos, provas, ensaios, erros, cantos de folha com numero de controle, Cartas e outras pe!;a5
interessantes I. HOLLY - Av. INFANTE
SANTO - 5()'5. 0 E LISBOA - Tel. 667946.

COMPRO SELOS DE HOLANDA E COL6NIAS HOLANDESAS, Ev. D KAR, Rua
do Viveiro 25 RIC Esq, Monte-Es toril.

89

Colecciono se1os, moedas, ilustra~Oes, bilhetes - postais de Portugal e Ultramar. Interesso-rne pela Hist6ri!li das I>escJbertRs. Desejo correspondentes em Macau, Timor, india
e S. Tome. Correspondencia em portugues
e alemao. Endrik Samolewicz 1054 Berlin.
Zionskirchstr. 6.n. D. R. (AoIem,h1ha Oriental).

FDC e COMEMORATIVOS de M~ambique
e india Portuguesa. Receba diredamenle dos
E<litores.
EDI(;oES LUMANO, CP 2505, L. Marques.

Compro e troco sobrescritos e postais da
Guerra Civil Espanhola 1936-39. CQrresponden cia em Esp. F. Ingl. AI. - F. DENTERS,
Kootwijkstraat 111, den Haag (Holanda).

Benrut Belanger - 476 Sloane Ave - Montreal, Canada. Jovem do Canada, deseja corresponder-se com urn rapaz ou rapariga que
viv,a em Portugal. D$eja', tambe:n, trocar
selos. Correspondlmcia em fra.'lces e ingles.

Belgique, France, Italie 125 grand format
commemora,tifs. Je desire iPortugal, Espagne
et colonies, 165 commernoratifs grand format.
Mme. Delneuville. 9 Quai Boverie. Liege-Belgique.

Mercado FHatelico, Bo1etim do CPP e Portugal Filatelico. Compro ou Troco. Jose Teixeira da Mota. Calcada da EstreIa, 46-1.°-Drt.o - Lisboa.

88
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dera<;ao Portuguesa de Filatelia, - mas
como nao era esse 0 lugar que ele ambieionava, tanto fez que obrigou a Dr. Mar<;al Correia Nunes, filatelista eminente, a
demitir-se de president~ .. .
Consequentemente, foi eleito presidente
da Direc<;ao da Federa!;ao Portuguesa de
Filatelia, - mas com 05 votos nossos e dos
nossos Amigos ...
p.ortanto; foi presidente da Diree<;ao da
Feaera<;ao Portuguesa de Filatelia, - mas
tantas asneiras fez, e tanta;; deixou fazer
ao seu afilhado Silva Gama, que acabou
por pedir a demlssao de tal cargo ...
Simultimeamente, pertencia aos eorpos
dirigentes desta revista, - mas foi deles
demitido ao mesmo tempo que aquele
seu afilhado dilecto ...

ANUNCIOS ECON6MICOS
PERMUTO e compro seills de Portugal,
todo 0 Ultramar, moedas e medalhas militares de Portugal- Apartado n.O 6, Elvas.

Selos com erros, novas e usa dos, de
Portugal e Ultramar, compro, pagando bern.
Carta a Secretaria, ao n.~ 22.

PORTUGAL E ULTRAMAR - com pro
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 eVefculos
torizadosll, eGuerra» e cRefugiadosll.
viar propostas a Paulo Sa Machado,
Direita das Campinas, 33 - PORTO.

Compro, Troco e Vendo selos clllssicos,
todas as series. Tematicas, novas ou usadas. Procuro selos di! paeotes. VendJ
albuns e material filatelico. A. Borg.:!S
Brito - BARREIRO - 'Portugal - Telefone 2272329.

Selos usados comemorativos Portugal, UItramar e Europa OciQental, formato grande,
lavados, com pro ou troco por selos Portugal c Ultramar, novos e usados do meu
stock.
Catalago Eladio.
Transac~oes 56
com coleccionadores. Ofertas a Pedro Peters. Av. loao Cris6stomo, 81-4,0 - Lisbo~-1

etc"
MoEnRua

ATENCAO: COMPRO qualquer quantidade selos usados comemorativos au vulgares, com ou sem papel. SILVA PEREIRA, Rua Ant6n1o Nobre, 43-2.0-Drt.0 ,
LISBOA-4, Telefone 784816.

PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco
au com pro, pagan do bern. Resposta a Secretaris do Clube, ao n.O 22.

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

CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM
SELO: Troco ou compro, pagando bern.
Resposta a Secretaria do Clube, ao n.O 22.
INDIA PORTUGUESA - Cartas do pedodo post-lnvasAo (1962), com selos indlanos e carfJnbos portugueses, e tambem
aerogramas lndianos obllterados com marcas portuguesas. Com pro qualquer quantidade, ou troco par material a escolha do fornecedor. CAP. F. LEMOS DA SILVEIRA
- Rua Pedro Ivo, 3-3."-EF - LISBOA-5.

COMPRO selos Portugal e Ultramar,
novos ou usados. Tambcm venda. SILVA
PEREIRA ~ Rua Ant6nio Nobre, 43-2. 0 -D.0,
telef. 784816 - Lisboa-4.

INGLATERRA, n.O 22 Cat. Yvert cujas
letras dos cantos inferiores sejam: AI.
BD, Bl, BL, CB, Fl, Elf, JL, lID, KH,
lJD, OE, OL, PL, PI, Sl, StD, compro (lU
troco. Estou interessado em carlas c/ selos,
quadras usadas ou qualquer p~a interessante de lnglaterra. Dr. Vasconcelos e Castro, Tor. Ferreiro (8. Lapa) , 23·7.0~Drt.o, Telef. 66{)873, LlSBOA-3.

SELOS DE PORTUGAL S/ CARTA de
1853 a 1940, com pro ou troco. A. Magalhaes - Av. da Boavista, 2020/65 - Porto.

Cartas com selos Cabe<;as do Imperador,
do Brasil, e quadras selos novas Camoes
e Lusiadas, pago bern, correspond~ncia a
Secretaria, ao n.O 50.

As gravlssimas faltas do Sr. Cap. Lemos
da Silveira perante a «III LubrapexJ)

•
,

As «Lubrapex» - Exposi!;oes Filatelicas
Luso-Brasileiras - cria!;ao dos filatelistas
brasileiros, a realtzar de dois em dois
anos, alt<!rnada:nente em Brasil e Portugal, agora a caminho da 4." edi<;ao, em
Aveiro, no ana pr6ximo, e, por defini!;ao,
aquila que 0 titulo diz, signifiea, compreende e impoe, valendo a pena acrescentar, apenas, que as milhares de contos
do seu custo tern sido pagos pelos C. T. T.
de ambos as paises, e muito mais a larga
HI do que ca.
Isto dito, acrescente-se que a ultima, a
III, foi realizada em OutLibro de 1970, no
Rio de Janeiro, como esta revista largamente noticiou.
Nos anos anteriores, dos juris faziam
parte tres juradJs do pais nao organizador. Naquela III, 0 Brasil resolveLi que
os jurados portugueses fossem, nao tres,
mas quatro, e convidou-os: Cap. Lemos
da Silveira, como presid znte da Federa!;ao Portugue3a de Filatelia; 0 signatario,
como pre , idente do Clube Filatelico de
Portugal e como Jurado das duas anteriores; a eminent ~ Coronel Guedes de
Magalhaes, presidente do JUri da II Lubrapex; e 0 Eng.o Manuel M3rqLl 3s Gomes, tambem Jurado nas dUas anterior-es.
Estes as factos, na sLia objectividade
mais r~sumida. Vamos a ~o ra ds !aUas

8

gravissimas praticadas pelo Cap. Lemos dB"

Silveira:
1- Vetou a ida ao B1'asiL do CoroneL
Alexandre Guedes de MagaLhiies,

ilustre filatelista classico, signatario
da Lista dos Filatelistas Eminentes
da Federa<;ao Portugues3 de Filatelia,
e presidente do Juri da «II Lubrapex», no Funchal.
.
2 - Vetou a idaao BrasiL do Eng 0
Manuel Marq'Ue-8 Gomes, urn dos
nussos mais distintos filatelistas tematicos, e membro dos Juris das
I.. e 2.. «Lubrapex».
3 - Ao saber que os seus vetos nao
Unham sido aC!ltados (e depois de
ter retirado a 1. 0, a pedido do signatario), resolveu nao i1' ele ao Brasil, como representa'nte da Federa!;!iio Portuguesa de FilateLia, 0 que
levou a organiza<;ao a, em vesperas
da Exposi~ao em referencia, convidax,
para substitui-Io, 0 Hustre filatelista
classico aveirense Eng.o Paulo Seabra
Ferreira, que do cargo se dese:npenhou com as maiores aprumo e distinc;ao.
4- Simultaneametlte, e pa1'a prejudicar
a represznta~iio po r t u g 'u e sana
«III Lub1'apex», 0 Sr. Cap. Lemos
da Silveira nlio distribuiu nem fal.
distribuir a Ute1'atura de propaga'nda
que do Brasil Ihe foi enviada, e lhe
foi deixada na Casa Ell, por se saber
que ele ia ali quase todos os dias.
Comentarios? Pois apenas 0 que indes:nenUvelmente ~screvemos aqui, a fs. 4 ;e 5.
do nosso numero 241, de Agosto ultimo:
«Quando, hi meses, nos enviaram, com 0
pedido de publica~ao, 0 pomposamente chamado .. processol> da .. LubrapexJ), acrescido
de dois ataques aos ilustres filatelista~ co~o
nel Alexandre Guedes de Magalhaes e Engenheiro Marques Gomes, nos nao necessltamos de dons de adivinha~o, para 0 que entao aqul escrevem05: Nao era 0 «processo",
_ mas a fogueira da Lubrapex. Que e como
quem diz: A fogueira da Direc~iio da Federa!;aO Portuguesa de Fllatelia, OU, mais rigorosamente, dos dois despotas que julgavam,
estupidamente, gozar de uma impunidade
absoluta.
Poi ai esti a fogueira: Por Iniciativa de
uma alta entldade oflcial lilboeta, a Embai-

..--
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x ada de Portugal no Rio de Janeiro chamou
de urgeneia a Direc~ao do Clube Filatelico
do Brasil, e, perante 0 que ouviu, pediu-Ihe
urn relatario por escrito, 0 qual, entregue
poucos dias depois, a mala diplomlitica trouxe
para Lisboa, antes do fim de Agosto.
Querem maior fogueira? Pois tern os mais:
A Direc~iio do Clube Filah!lico do Brasil aprovou nao colaborar com a actual Federa~iio
Portuguesa de Filatelia, para a realiza~iio da
.. IV LubrapexD, mas dar somente a sua colabora~ao ao Clube Fllatelico de Portugal, para
a sua realiza~iio em Lisboa, ou II Sec~iio Filatelica e Numismatica do Clube dos Galitos,
para a sua realiza~iio em Aveiro. A este respeito, ja aeima escrevemos 0 sufieiente. Embora esta .. bombaD tenha chegado depois
daquele escrito, a nossa palavra esta dada,
pelo que nao seremos nas a altera-Ia.ll

o

"
crime maior do Sr. Cap. Lemos
da Silveira

e, mais adiante:

Portaria n.o 391/ 71 de 22 de Julho

«Assim, f a ~ e cis premissas estatlltli" ias que lhe sao pr 2s entes, .. ,»

Ora, como muito bern acentuaram 0 distinto Eng.o Manuel Marques Gomes e
Hugo Fraccaroli, ilustre vice-presidente do
Clube Filatelico do Brasil, no 'Dumer o de
Julho de3ta revista, respectiva:nente a fs . 16
e a fs . 8, 0 artigG cit ado diz:
«Art. 21.0

Compete II Dire c'iiio:

representar a Federa'iao em juris
e outras manifesta~oes filahmcasll;
a)

«-

§ 1.0 «A Direc'iao pode delegar, para os
fins da aHnea a) deste artigo, em urn dos
seus membros ou em pessoas de reconhecida
competeneia, a representa'iao da Federa~ao
na constitui~iio de juris. Quando se tratar de
exposi~oes no estrangeiro, a Direc~iio elaborara, SE ISSO THE FOR SOLICITADO, uma
lista de pessoas de reconheeida competeneia,
de entre as quais A COMISSAO ORGANIZADORA do certame escolhera as que necessitar para a constitui~iio do juri.ll

Lancado no desfiladeiro das faltas gravissim'a:s, 0 pequeno Sr. Lemos da Silveira,
muito p e que no, mesmo pequenissimo,
excepto na sua vaidade e na sua mania
de querer ser general, pessoalmente acorn...;
panhado pelo ainda mais p equenissimo
Sr. Silva Gama, como veremos adiante,
procurou defender-se com 0 tal pomposamente chamado «processo da Lubrap ex»,
e como, perdido por dez, perdido por
cern, praticou uma falta mais grave, aquilo
a que, em Dir·eito, se chama um crime.
Para explicar - Diio justificarl - os dois
vetos ·utTlis TeJ2Tidos, escreveu 0 Sr. Lemos·
da Silveira, no seu oficio de 12 de Junho
de 1970, dirigi~o a COmissao Executiva da
em Lubrapex»:

Ccmparem-s e as duas transcri!;oes. E a
conclusao s 6 pode ser uma: Para cobrir
ou tapar - tentllr tllparl - as irregularidades praticadas, como pretenso ditador
de papeliio da Filatelia portugu esa, com
vaidade e ambi!;ao desmedidas, c Sr. Lemos da Silveira pratlcou a irregularidade
mais grave - que e urn crimel - de trun cul'
o texto de uma lei. Lei da Federacao,
e certo, mas lei na mesma, a cuja trun ca-

« . . ' do nosso ESTA T UTO - conjunto de
regras, com for~a de Lei . .. »

Por M. C. e por Fernando Gomes Carrao, foram ja aqui enumeradas as porcarias - so porearias1! - do Sr. Silva Gama.
A maior, por mais proxima e mais directa, diz respeito as medalhas da Exposi!;ao Filatelica de Angola, de cujos pre!;os
ja publicamos urn documento eloquente,
manuscritudo por ele em papeL timbrado ...
do executor dus m edaLh!ls Tespectivas, e
que, para perfeita inteligencia de quantos
hoje nos leem, agora voltamos a publicar:

tTanS CTeve mos a ,a Hneu a) e 0
§ 1.0 do ATtigo 21 .0 do ESTATUTO, em
« ... ,

vigor desde 1954:

a

DiT e c~ao " epresentaT a F e d eTa ~ao em JUTis " '»

a) «Compete
§ 1.0

«Quando se tTataT de 2xposi~ oes

'no estrangeiro .. . »

gem

0

S EU

nom e ficarci

am·arrado

Manda o-Governo da RepUblica Portuguesa,
pelo Secretiuio de Estado das Comunioacoes
e Transportes, que, ao abrigo das disposicoes
do artigo 27.0 do Decreta-Lei n.O 42417, de
27 de Julho de 1959, seja lancada em circulacao, cumulativamente com as que estao
em vigor, uma emissao extraordimiria de selos evocativ,a do Bresidente Salazar, com as
dimensoes de 31,5 mm x 40,5 mm, denteado
13,5 nas taxas, cores e quantidades seguinbes :
1$00 - Fundo verde .......... ..... .... .. 9 000 000
5$00 - Fundo rosa-velho .... ........ .. . 1 000000
10$00 - Fundo azul .. ...... .... .... .... .. .. 1 000 000

o

Portaria n.O 411/ 71 de 4 de Agosto
Em virtude de terem entrado em vigor as
disposiCOes da Convencao Postal Universal
aprovad-as no Congresso da Uniao Postal Universa'l realizado em T6quio (1969) e ratificada
pelo DecretG-Lei n.O 257/71 d'i! 15 de Junho:
Manda 0 Gov~rno da Republica Portuguesa,
pelo Secretario de Estado das Comunicaco2s
e Transportes, ao abdgo do disposto no artigo 39.0 do Decreta-Lei n.O 42417, de 27 de
Julho de 1959, Estatuto do Selo Postal dos
CTT :
1)

Que sejam imediatamente suprimidos e
retirados de circulacao os bilhetes-postais de resposta paga 2 x $50 e de
2x 1$50, criados peLa Portaria n.O 18788,
de 28 de Outubro de 1961;

2)

Que os referidos bilhetes-postais possam
ser trocados por outros valores que P.stej-am em vigor ate 31 de Dezembro do
ano corrente :

sempre!

5

Secretario de .Estado das Comunicacoes

e Transportes, Jodo Maria Leitdo de OliveiTa
Martins .

p ar a

As porcarias do Sr. Silva Gama

0)

b)

3)
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nas estacOes do Correio de Lisboa
(Terreiro do Paco), Porto (Ba·tar
lha), Coimbra, Funchal e Castelo
Branco ;
nas tesourarias da Fazenda PUblica das rest antes localidades;

Que os bHhetes-postais recebidos em
traca sejam remetidos ao 3.0 DepOsito

Central dos CTT ate 15 de Fevereiro
de 1972.

o Secretario de Estado das ComunicacOes
e Transportes, Jodo Maria Leitdo de Oliveira
Martins .

Portaria n.O 474/ 71 de 31 de Agosto
Manda 0 Governo da Republica Portuguesa,
pelo Secretario de Estado das Comunicacoes
e Transportes, que, ao abrigo das disposicoes
do artigo 27. 0 do Decreta-Lei n.O 42417, de
27 de Julho de 1959, seja lanr;.ada em circulacao, cumulativamente com as que estao
em vigor, urna emissao extraordinliri-a de selos comemorativa do I Congresso Hispano-Luso-Americano de Geologia Economica, com
as dimensOes de 2.3,7 mm x 40,5 mm, denteado 12, nas taxas, motivos e quantidades
seguintes :

I$OD- Volframite
.... .................. ..
2$50 ---' Arsenopirite ..... ...... ...... .......
3$50 - Berilo ..... ........ ...... ............. .
6$50 - Calcopirite-blenda . ....... ..... ..

9000 000
2 000 000
3 000 000
1 000 000

o Secretario de Estado das Comunicacoes
e TI"ansportes, Jodo MaTia Leitdo de Oliveira
MaTtins.
Portaria n.O 503/ 71 de 14 de Setembro
Manda 0 Governo da Republica Portuguesa,
pelo Secretario de Estado das ComunicacOes
e Transportes, que, ao abrigo das disposicoes
do artigo 27.0 do Decreto-Lei n .O 42417, de
27 de Julho de 1959, seja Iancada em circulacao, cumulativamente com as que estiio
em vigor, uma emissao extraordinaria de selos comemorativa do bicentenario da cidade
de ~astelo Branco, com as dimensOeS de
25,2 x 35 mm, denteado 14,5, nas taxas, motivos e quantidades seguintes :
1$00 - porta do bispo .................. 9 000 000
3$00 - pelourinho ......... .... ... ... .... . 1 500 000
12$501 - brasao ..... ..... ............. .... ... 1 500 000

o Secretario de Estado das Comunica~Oes
e Transportes, Jodo Maria LeiUio de Oliveira
Martins.
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Portaria n. D 266/71 de 20 de Maio
Manda 0 Governo da Republica Portuguesa,
pelo Secretario de Estado das Comunica~Oes
e Transportes, que,ao abrigo das disposi~oes
do ·artigo ZT.D do Decreta-Lei n.D 42417, de
ZT de Julho de 1959, seJa lancada em circulacao, cumulativamente com as que estiio em
vigor, uma serie ordinluia de selos, de tiragem ilimitada, destinada a substituir a actualmente em circula~ao criada pela Portarl,a
n.D 14 219, de 31 de Dezembro de 1952, nas
con(li~Oes seguintes:
1) A nova serle sera constituida por paisagens e monumentos nacionais;
2) A substitui~ao da serle em vigor sera
feita escalonadamente por grupos de valores;
3) 0 lancamento de cada urn destes grupos
sera precedido de publicaciio de portaria, em que se estabeleceriio as caTacteristicas de cada valor a emitir e
a data limite de validade dos valores
correspondentes da ICUlterior serie;
4) Atingida esta data, serao os selos existentes nos servi~os, :t€sourarias da Fazenda Publica e em poder de entidades
particulares enviados, para troca ao

3. 0 dep6sito central dos CTT, no prazo
de noventa dias;
5) Findo este prazo e constituida a reserva
determinada no artigo 42.0 do Estatuto
do Selo Postal d08 CTT, proceder-se-a
a destrui~ao dos selos sobrantes.
o Secretilrio de Estado das Comunicaci'ies
e Transportes, Joiia Maria Leitlio de Oliveira

1
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Marlins.

Portarli.a n.O 363/71 de 6 de Julho
Manda 0 Governo da Republica Portugues a ...
pelo Secretluio de Estado das Comunica~oes
e Transportes, que, ao abrigo das disposi~i'ies
do artigo 27.0 do Decreta-Lei n.D 42417, de
ZT de Julho de 1959, seja lancada em circulacao, cumulativamente com as que estao
em <vigor, uma emissao eXitll.'aordJimlria de
selos alusiva a escultores portugueses, com as
dimensoes de ZT,2 mm x 34,5 mm, denteado
13,5 nas taxas, motivos e quantidades seguintes:
$20 - F,rancisco Franco ............... 12 000 000
1$00 - Teixeira Lopes ..................... 10 000 000
1$50 - Costa Mota (tio) ............... 2 000 000
2$50 - Rui Gameiro ........................ 2 000 000
3$50 - SimOes de Almeida (sobrinho) 2000 000
4$00 - Francisco Santos ............... 1 000 000
o Secretario de Estado das Comunica~i'ies
e Transportes, Joiio Maria Leitlio de Oliveira
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Este Sr. Silva Gama e milhentas vezes
mais pequenino do que 0 anterior. Mais
peque.ni.no e mais perigoso.
Efectivamente, nao se lhe conhecendo
qualquer profissa·o, como adiante demonstraremos, vive de dar explica!;oes, em sua
casa, a oito ou dez enfermeiras, como
confessam todos os membros da anterior
Direc!;~ da Federa!;ao Portuguesa de Filatelia, a qual raunia ao lado das ditas
enfermeiras ou aprendizas de enfermeiras,
no pequeno apartamento onde 0 Sr. Silva
Gama reside.
E vive s6 das explica!;oes? .. Parece
que tambem das Exposi!;oes Filatelicas,
pelo menDs desde a cAutopex» para ca ...
Com efeito, para ir as mesmas (ele, a
esposa' e 0 filho), ele pede, insiste, pede,
acena com a Emissora e com a Televisao, e pede e torna a pedir, ate cooseguir dinheiros, subsidios, passeios e
comidas.
Tern sido assim em todas as ExpOSi!;OeS,
e, de uma por todas, cite-se a «II Lubrapex», em que ele conseguiu ser apresentado, por urn amigo com urn, ao Juiz
Sr. Dr. Morais Sarmento, entao prestigioso
presidente do Clube Filatelico da Madeir.l,
e depois pediu, aborreceu, cansou, ate
conseguir que 0 mesmo Dr. Morais Sarmento obtivesse para 0 Sr. Silva Gama,
esposa e filho, Largo subsidio da Delega~do do Turismo no Funchal.
Desembarcado ai, Silva Gama f~z uma
serie de zsclindaLos. Logo a chegada aD
hotel, enorm'! e bal'uLhento escanda10 com
o Comendador Spinola.. . Depois, quando
se-ube da classifica!;ao da sua participac;ao,
nem grande premio nem ouro, f ez nov o
escandaLo, pretenden.do regressar nesse
dia a Lisbea. .. Na·o regressou, segundo
ele disse, por nao haver lugares no aviao
desse dia; na versao, mais a ce itav ~ l, daquele ilustre Juiz Dr. Morais Sarmento,
pcrque este the disse que nao podia regressar, pc-is era uma especie de empregaao, vis to como, para estar no Funchal
ate ao fim da EXp03i!;ao, tinha recebido 0
mencionado subsidio ... Todavla, este famigerado Silva Gama nao flC.'OU POl' aqui: no
banquete oficialissi:no para entrega da, medalhas, negou-se a ir a mesa da pr esidencia, receber a sua :nedalha .. . Mas,
acabado 0 banquete, logo se apresso u a
ir, escondidamente, POl' detras da mesa,
buscar a sua medalha . . .
De enta·o para ca, tern vindo a of er ecer-se para comissario e organizador de

-

todas as exposi!;oes, de cujos dinheiros
nao sabemos como se serve, mas tudo
leva a acreditar que semelhantemente ao
recente caso de Luanda ...
E 1a continua a ir a todas as Exposi!;oes, sempre com a esposa e 0 filho.
Numa vaga, inepta e nulissima defesa
que nos enviou, e n6s generosame:J.te
publicamos no ultimo numero, mas nao
publicariamos se tivessemos adivinhado
que ele a distribuiria pOl' todo 0 Pais,
o Sr. Silva Gama fez-nos a injuria de
nos comparar com ele. Abra os ouvidos,
seu porco Silva Gama: - N6s, quando levamoo a nossa mulher (e nao os filhos),
fazemo-Io a nossa custa, e somente quando
isso cabe na nossa algibeira. Portal motivo, nunca a levamos ao Rio de Janeiro,
onde ja fomos POl' duas vezes, e da segunda indo n6s com uma perna partida,
ainda de «canadianas», 0 que deixou pasmados 05 braSileiros, 05 quais, temos a
certeza, se n6s lhes tivessemos dito 0
estado em que nos encontravamos, e
acrescentado que s6 pdderiamos viajar
acompanhado pela mulher, teriam sido 0 5
primeiros a dizer-nos para n6s a levarmos.
E fora de discussao que qualquer compara!;ao que se pretend a fazer entre 0
Sr. Silva Gama e n6s, sera infamia, que
ninguem se atreve a fazer-nos, mas q:le,
de qualquer modo, veementemente repelimos.
E, a seguir, vern outro argumento tao
pifio, tao mentiroso, e tao imbecil como
aquele: Que as contas de Luanda es tAo
aprovadas .. . Mas aprovadas por quem? ..
Por quem 0 tern estado a cobrir? . .
E onde estdo as contas?..
Onde as
contas de Luanda e da I Autopex? ..
E ele ja anda a anunciar a II Autopex . ..
Quanto recebeu ele para esta II Autopex? . . . E Quando l'ec3beu?
Mas ha mais. «As contas estao aprovadas» . . . Entao se 0 guarda-livros do
Ant6nio Maud ja z um desfaLque d? uns
miLhaTes de cO'ntos, mas 0 Antonio Maud
necessita imperiosamente dele, por exemplo, para ser sua t estemunha de defesa,
e portanto 0 cobre, - 0 d?s!aLque d~ixa
de seT d 3sjalque?! ...
o mesmo quanto as medalhas, de Luanda
e {;utras, pelo Sr. Silva Gama entregues
aos destinatarios (mesmo dirigentes da
Federa ~ a9,
como 0 seu amigo e filatelista distinto e serio que e 0 Dr. Anibal

N .·

L

c
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Deacrioio

209 - IX Cent. da Torn. aos M. da C.
Coimbra.
210 - IV Congo Nac. do Apostolado da
Pra!;a.
211 - Exp. Fil. da Casa Pessoal da C. A. L.
212 - I Exp. Fil. e Numismatica de COlmbra.
213 - Exp. Fil. Cooperativa Ajudense.
214 - I Congo Nac. de Acid. de Trab. e
D. Prof.
215 - U. 1. T .
216 - Acampan1ento ~ortenh o Cortega!;a.
217 - I Exp. de Divulga!;ao Fil. Amarante.
218 - ill Exp. Fil. V:ilafmnquense.
219 - I Exp. de Colecci.:;nismo ABA.
220 - I Exp. Fil. Hidro-Elec. do Cavado.
221 - Exposi!;ao de Filumenism o.
222 - I Exp. Fil. Aveir.::.-Viseu.
223 -1.° Voo Lisboa-Faro.
224 - Idem Fare - L!sboa.
225 - Caloustre Gulbcnkian.
226 - IX Festival Fulc. L~ sG-Fra:lco-Es 
panhol.
Zl.7 - XXV Aniv. do I. N. E. F.
.228 - I Ce:J.t.° da Cruz Verm elha Portuguesa.
'229 - II Exp. Fil. da Comar ~a de Arganil.
.230 - XI Cong. Int. da Vmha e do Vmho.
231 - EXpOS1!;a.::. Bocagiana.
232 - Europa 1965.
233 - I Congresso Beirao.
:234 - IV Exp. Fil. do C0:lC. de Matosinhos.
235 - Exp. Fil. Galit.::.s-ASA.
236 - 50.° Aniv. d.i Forc;a Aerf'a.
237 - I Exp. I:1t. de Alimenta!;ao Agr. Indust.
238 - I Exp. Filatelica Juvenil.
239 - Gil Vi~ente.
'
240 - XI Dia do Sel.) - Exp. Div. Fil.-Alhandra.
241 - Idem - Exp. Fil. do Porto.
242 -1.° Voo Comercial Lis boa-Luanda-Beira.
243 - V Congo L'.lSo-Espanhol de Or lop. e
Traumatologia.
:244 - III Exp. Fil. d.:; Funchal.
:245 - 25.· Anv. de. Clubc Campism.:. de
Lisboa.
246 - Exp. Fil. Numism. «D. Joa ~1 de Castrc,».
247 - VI Congo d,-, Corn. Int. para De!.
C. Crista.
248 - Exp. Internacional de Filumenismo.
249 - I Exp. Fil. Nac. Tematica - Aveir{).
2i0 - I Exp. de Divulg~ao Fit - Santarem.
.251 - I Exp. Filatelica - P. Delgada.

Deaorioio

N."

252 - I Congo Nacioanl de Filateli~ Aveiro.
253 - Revolucao Nacional.
254 - Tomada de Evora aos Mouros.
255 - XVII Cong. Nac. dos Bomb. PorI;.Matos.
'256 -1.° Von a jacto Lisboa - Rio de
Janeiro.
257 - Visita do Presidente da Republica
-Ovar.
258 - 1.° Voo TAP Lisboa-New York.
259 - VI Conf. Atlantica de Estudo de
Educ.
260 - X Festival de Folclore - V. do Castelo.
261- Ponte Salazar.
262 - I Encontro Nac. de Dirigentes do
C. N. E.

263 - I Exp. Filatelica da Trofa.
264 - X Acamp. Nac. Escoteiros de Portugal.
265 - XX Congo Int. Direito Finac. Fisca!
( LonUnuuj.

Selos do Republica

de Cuba
Obras de arte do Museu Nacional de Cuba
figuram numa nova emissao de selos feita
pelo Ministerio das Comunica(;Oes d'aquele
pais.
Os selos agora editados tern as seguintes
CCliracteristicas: com as dimens5es de 25 x
x 30 mm e valor de 1 c., a obra do pintoc
espanbol F. de Zurbarlm (1598-1664) cSt. Cataline de Alexandrie:t; com as dimensiies
41 x 31 mm e valor de 1 C., cLe Charrette»,
do pintar Frederico Americo'; cSt. Christophe
et l'enfante:t, do pintor italiano Jacope Eassane (1510-1592) figura num selo em dimensOes de 25 x 50 mm, e valor 3 c., e a cLiaflotin:t, db pintor cubano Rene Portocarn'ero
(m. 1912) noutro com as dimensOes de
32 x 42 rnm e valor de 4 C.
Outros selos: «Portrait d'tme Dame:t, do
pintor holandes Niceles Maes - dimensOes:
32 x 42 mm, valor 5 c.; «Pherrlx>, do pintar
cubano Raul Martinez (valor 13 c., dimensOeS : 35 x 42 mm) e, finaImente, «Sir William Pitt:., do pintor ingles Thomas Gainsborough, com as dimens<ies de 35 x 42 mm e
valor de 30 C .
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AI!;ada de Paiva) a pre!;os muito superiores aos do seu custo ...
Para acabar com 0 caso das medalhas
de Luanda: ll: evidente que a Policia Judicifuia e a Intendencia das Actividades
Eoon6micas tern com pet en cia legal para
ouvirem 0 executor respectivo, Sr. America Raposo . . .

Cate/ogo dos sobrescritos editados pelo
C/ube Filotelico de Portugal
(Conllnuaoio do numero anlerlor)
N,O

N,"

192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 -

II Exp. Fil. do Estoril.

III Exp. Fit. Bancaria.
Jogos Olimpicos de 1964.
X Dia do Selo 1964 (Lisboa).
Exp. de Divulga!;ao Filatelica-Seia.
Exp. Divulg. Filatetica - Alhandra.
III Exp. Fit. Intersocios - Galitos.
I Exp. Fit. Side rurgia Nacional.
Cent." do Diario de Noticias.
II Exp. Filatelica do Funchal.

-----

sidente 0 tenente-coronel S!clva~ao Baneto.
Deixou 0 lugar, em 1959, com 0 <Ile!rmo do
mandato deste Ultimo presidente.
A Pastor de Macedo, sem duvida urn dos
mais profundos ulisipografos de todos os tempos, foi-Ihe confiado 0 pelouro dos Servi!;OS
Culturais, que estruturou e ande realizou wn
trabalho altamente meritorio. Deve-se-Ihe 0
extraordinilrio brilho de que se revestfu.-am
as festas da cidade, em 1934 e 1935, bern
como 0 impulso dado a numerosas publica~ referentes a Lis boa.
Em 1945, foi eleito deputado, de cujo mandato resignou mais tame, a fjm de assumir
o cargo de presidente substituto do Municipio
lisboeta.
Albalancara -se Luis Pastor de Macedo a
editll!r uma obra monumental sabre a cidade
de Lisboa, trabalho que aind'8 mais enalte·
ceria 0 seu nome de honesto e fecundo escritor e historiador. A doenca que, desde hit
anos, 0 atingiu, veio impedir a concretizaciio
deste seu souho.
No ano passado, e em reuniiio publica, 0
actual presidente do Municipio, Eng.o Santos
e Castro e vereadores, decidiram atribuir-Ihe
a medalha de ouro da cidade, 0 mais alto galardiio com que a Camara Municipal de Lisboa distingue a obTa dos que it cidade oferecem 0 melhor -da s ua inteligencia e da sua
actividade e carinho.

7
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Delcrioio

202 - I Exp. Fit. Nac. de Tern. da Pre p.

Urbana.
203 - Congresso Nacional de Transito.
204 - V Cent." da Cidade de Bragan!;a.
205 - 1.0 Voo a jacto Lisboa-Bruxelas.
206 - II Exp. Fit. Inter-Colec. Cut. Recreio .
207 - I Exp. Fit. de Tematica Desportiva-Porto.
208 -1." Voo a jacto Lisboa-Joansburgo.

6
t

,

Jit muito debilitado pela enfermidade, Luis
Pastor de Macedo nao pOde deslocar-se ao
Municipio para receber a medalha de ouro.
Par esse motivo, 0 presidente e a vereaciio
foram a s ua- casa, onde, numa cerimonia
muillo simples e muito expressiva, a que esteve igualmente presente 0 antigo presidente,
tenente-coronel Salvaciio Barreto, the foi feita
a entrega do merecido galardiio.
Em toda a sua vida de escritor e de his·
toriador, e no exercicio de fun~Oes publicas,
bern como no tram com as inurn eras pessoas
que dele se acercavam, Luis Pastor de Macedo manifestou sempre os primores do sell
caracter, dotado de alto sentido de justi~
e de rectidao insuper ilVeis, e os dotes do seu
cora~ao cornpreensivo e generoso.
o Sr. Luis Pastor de Macedo era casado
com a Sr.D D. Maria Lucilia Pastor de Macedo, irmao da Sr.D D. Maria Madalena Pastor de Macedo, casada com 0 Sr. AntOnio R0sado Fernandes, e tio da Sr.a D. Maria de
Luroes Baptista Agua Pas1x>r de Macedo, casada com 0 Sr. Alfredo Jose Agua.
Filatelista muito distinto e entusiastico,
Luis Pastor de Macedo era socio do Clube
Filatelico de Portugal, motivo pelo qual a
toda a familia, e em especial it sua ilustre
viuva, aqui express amos sentidissimos pesames o

A este, mais pequenino, e todo cheio
0

retrato, nem ele 0 vale, nao obstante 0
que 0 retrato esta feito ...
Agora, ja quase morto, ja a feder a
morto, nao ha mais nada a fazer do que
dar-lhe a estocada final.
Escrevemos atras que ele vive (?) de dar
explica!;oes a meia duzia de aprendizas
de enfermeiras. Mas tera ele titulo para
tanto?
Ha poueos anos, a Sr. Silva Gama usava
cartoes de visita em que se dizia medico,
oonforme a gravura de urn em nosso
poder:

-

,
Tele'. 768392

R~

Era de espantar, mas nos guardamos,
e aguardamos.
Ate que, recenteme.nte, nwn documeoto
emanado do Ministerio da Educa!;ao Nacional, datado de 30 de Agosto de 1971.
vie!l1lOj3 a saber, estupefactos, que este famigerado homem das bexigas, das medalhas e das viagens a todas as exposi!;oes, ele, a esposa e a filho, ndo se
Estaria explieada assim a nao inscri!;ao
daquele nome anterior na Ordem dos
Medicos? Estaria ele inscrito com este
seu nome verdadeiro? Mas urn oficio da
Ordem dos MediCOS, Conselho Geral, datado de 9111171, ma- ntev~ ndo estar la i'BScrito qualquer medico com est z (segundo)
-n ome!

Este facto, espantoso, pode parecer superficial e impertinente. Mas serve para
completar 0 retrato, e revelar a personalidade, surpreendente e morbida, do
Sr. Silva Gama. Do Sr. Silva Gam«
que estu morto, z b eln morto, - ate porque

IISBOA

,
Portanto: «.kntanio Silva Garna/Medico».
Com a parte por ele ' escrita Ii mao, e
incontroverso que .ninguem negara a sua
autenticidade. Simplesmente ...
Par essa altura, ja urn director do Clube
Filatelico de Portugal- que nao n6s!andava, desconfiado, atras do homem.
E a Orclem dos Medicos. em seu oUcio
n .D 3849/69, de 3/12/69, respondeu que
o Dr. Ant6nio Silva GalTWl ndo cons-

e

fantochc que nun ca existiu!

II _ _ _ _ _ _• _ _ _ _ _ _ _ _ _ n
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Av Merton'. 1ft-rIc Porte·E

Cons ~ lho

chama Ant6nio Silva Gama, mas sim cA"&tonio Dionisio de ALmeida Silva (Garna) •.

A morte deflnltiva do Silva Gama
que nao e Sliva Gama
das bexigas, nem pens amos em fazer

tava dos ficheiros do seu
gional de Lisboa . ..

PROGR4MA
do

Clube Filafelico de
II
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II
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Ultramar Portugue.
l.953

I

OiscriminaclJo
Escudos
CENTENARIO DO SELO POSTAL PORTUGU~S
- Col. de 8 Sobrescritos (1 para cada provincia).
400$00

V CENT.o DA MORTE DO INFANTE D. HENRIQUE
- Col. de 8 Sobrescritos (1 para cada provincia).
160$00
1.0 CENT.o DO BANCO NACIONAL ULTRAMARINO
1964
- Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia)
250$00
CENT.o DA UNIAO INTERNACIONAL
DE TELECOMUNICACOES
1965
- Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia)
250$00
UNIFORMES DO EXERCITO PORTUGU~S
1965/67 - Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia)
Com taxa de 1$00. . . . . . . . .
150$00
. Com taxa baixa . . . . . . . . . .
85$00
50.° DAS APARICOES DE FATIMA
1967
- Col. de 7 Sobrescritos (1 para cad a provincia)
200$00
V CENT.o DO NASCIMENTO DE PEDRO ALVARES CABRAL
1968 - Col. de 7 Sobrescritos (1 para cad a provincia).
200$00
1.0 CENT.o DO NASCIMENTO DE GAGO COUTINHO
1969
- Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia).
160$00
V CENT.o DO NASCIMENTO DE VASCO DA GAMA
1969
- Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia).
175$00
1.0 CENT.o DA REFORMA ADMINISTRATIVA DO ULTRAMAR
1969 - Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia).
160$00
V CENT.o DO NASCIMENTO DE D. MANUEL I
1969
- Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia).
160$00
CENTENARIO DO NASCIMENTO DO MARECHAL CARMONA
1969 - Col. de 4 Sobrescritos (Angola - Mo~ambique-

,I

1960

MT:~~:6~A~
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Apartado
Tel. 36 7 33 - LISBOA -
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Luis Pastor de Macedo, notave1 historiador
e grande ulisip6grafo, faleceu, depois de
longa doen~a, na sua residencia, na Rua de
Maria Andrade, 26, 1.0 drt.o, desta cidade.
Completara, em Fevereiro Ultimo, 70 anos,
pois nascera em 23 daquele mes, em 1901.
Era natural de Lisboa.
Desde muito novo que, enamorado da sua
cidade natal, se dedicaraao estudo da hist6ria lisboeta, produzindo uma obra notabilissima, em que sobressaem, nomeadamente,
o TeTTamoto de 1755 na Freguesia da Madalena, 1929; A Igreja de Santa Maria Madalena de Lisboa, 1930; A Rua das Pedras Ne-

FERNANDO M LEITE DA SILVA - R. Marques de Abrantes, 127/602 - Rio de Janeiro
GB ZC-01 - Brasil.
VALERA POLUNIN - ul Bajrona 1/6, KV 16
- Kherkov-124 - Riissia
RONALDO JULIO KRESS - C. P. 1004 - BeIt~m - Para - Brasil.
WOLTFGANG UEBEL - Aussere Bautzener
Str. 19 - DDR 87 Lobau/SA. Alemanha.
M. MAIO - Via Scorza 1 - 16136 Genova
(Italia) .

VILMA NAKAMURA - C. P. 100 - Ourinhos
- Est. de S. Paulo - Brasil.
DR. HERMANO GOUVEIA-Av.s Dr. J08.0

gras, 1931; 0 Antigo Terreiro do Trigo, 1932;
Critica, Correc~oes e Aditamentos, 1933;
A Baixa Pcnnbalina, 1938; A Rua das Canastras, 1939; Noticias e Registos Curiosos, Extraidos dos Livros Paroquiais cIa Freguesia
da Se, 1940; Tempos que Passaram, 1940;
Lisboa de Les aLes, 5 volumes, 194G-43; de
colabora~iio com Matos Sequeira; A Nossa
Lisboa, 1945; Casas cIa Cdmara de Lisboa,
em colabora~ao com Norberta de Araujo,
1954.
Desempenhou os cargos de comissluio do
Governo junto do Teatro de D. Maria II, e
de vereador da Camara Municipal de Lisboa.
no tempo da presidencia do coronel Linhares
de Lima. No Municipio, exerceu, depois, as
funcOes de vice-presidente, quando era pre-

-

Ma~o - 305 - Tamhu - Joao
Pessoa Parruba - Brasil.
IRMAR PINTO FERREIRA - Rua Indio Piragibe, 99 - J08.0 Pessoa - Parruba Brasil.

II
Estes enderecos sao indicados sem com·
promisso 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.
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Mondego, abrangendo a parte litoral do distrito de Aveiro, 0 Dao e 0 Vale do Vouga,
o Alto-Douro, Minho e Tras-{)S-Montes.
A estrutura cnada para a sua cobertura
compreende 12 cami6es de grande tonelagem
e 6 reooques e 4 furgonetas, frota que s6 por
5i importou em cerca de 7 200 contos. E a
despesa anual com 0 pes50al que as guarnecera e 0 desempenho de outros servi!;os correlativos e resultantes, estima-se em mais
de 6000 contos, nao incluindo vencimentos
normais.
As viaturas utilizadas, especialmente equipadas para 0 fim em vista e dotadas de pes50al devidamenre adestrado, transportarao 0
correia directamente entre 'as esta!;Oes, postos CTI e os centros repartidores do Norte
do Pais, num servi!;o de porta a porta, sem
perdas de .tempo com liga!;OeS intermedias.
E, nos pontos extrem05 das linhas do percurso desses elementos motorizados, recorre-se ·a meios suplenienta.res, mms eficares do que os actuais . Meios que nao podem
dispensar-se para levar 0 correio as pequenas povoa!;Oes afastadas.
Por outro lado, a manipula!;ao do servi!;o
pass a a fazer-se nos centras repartidores e
nas esta!;Oes, 0 que acelera aioda mais as
opera!;Oes a realiazr nos meios die trans..
porte.
Com as modif.ica!;Oes introduzidas, espera-se
obter, nas citadas reglOes, uma larga melhoria na execu!;ao dos seus servi!;os postais que,
como se disse, passarao a beneficiar de recep!;Oes e distribui!;Oes mais cedo e de mais
tardios horari05 de expedi!;ao.
Isto para ja, muitoembora se admita que,
no ajustamento inicial desta fase do sistema,
algumas deficienoias locais possam surgir.
Mas que uma vez conheoidas e com a colabora!;ao do publico - que os CTT desejam e
pedem - se resolverao a contento. Esta e
uma das razOes por que as modifica!;Oes a
introduzir serao realizadas por linhas, co~ando-se pelas perifericas, e seguindo-se
escalonadamente, com espa~ de tempo devidamente estudados .
Objectivo final: que 0 correio
seja entregue no dia imediato
ao da sua expedi~ao
Seguidamente a esta primeira fase, outras
!l'egiOes se seguirao, de forma a abranger
tod~ 0 Pais. E, cumprindo 0 programa como
foi estudado - ajustando-o, todavia, a modifica!;Oes que a seu tempo se reconhe!;am va-
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lidas - , cootam os CTI poder atingir 0 que
presentemente tern como uma das metas mais
desejadas do servi!;o postal: que todo 0 correio que seja entregue em qualquer das suas
esta~Oes e postas 'ate uma de1lerminada hora
da tarde, possa ser distribuido no dia seguinte
de manha, em todo 0 territbrio continental.

SOLICITAM
TROCAS

•

Escrevem-nos varios
coleccionadores estrangeiros que pretendem
relacionar-se com coleccionadorea portugueses, entre eles:

GUZMAN PEREZ SAN C H E Z
Rambla
Pulido, n.O 48-2.° Santa Cruz de Tenerife
- Espanha.
6SCAR SA REGO - C. P . 2895 ZC-OO - Rio
de Janeiro GB. Brasil.
PEDRO ROS PUJOL - ViIamari 37 Pal 2.Barcelona 15 - Espanha.
.
JOSE HERIBERTO PUENTES MORALES Camilo Cienfuego, n. ° 2 - Colon - Matanzas
- Cuba.
MANUEL BETIENCOURT - 12 Walsh Avenue - Peabody, Mass 01960 - U . S. A.
VOLKER HOF'FAMANN - Reichsstrasse 16
- DDR 701 Leipzig - Alemanha.
ALEKs.ANDER KUZIOTA - Nowa SOI - m.
Hutnicza 5/ 9 - Poloni'a.
JOSE IBAA,EZ ALCALDE - C/ . Proyecto,
4-4.° Jativa (Valencia) Espanha.
RICARDO ORUZ PEREZ - Santa Rita,
n.O 29212, P. N. Matanzas - Cuba.
RAuL BORGES - Av.n Rio Branco, 108-2 .oandar - sala 206 - Rio de Janeiro GB.
Brasil (ZC-21).
ZBROCLOMS CZYSTAW - Rue de Szkolna
Wechselstube, 0'.0 8 m. 1. A - Piotrkow
Tryb/ voj Lodz - Pol6nia.
CASTOLDI ROSALBA - Via Magliocco-20141
Milano - Italia.
EMILIA NURKAWIOZ - Gdansk 12, W. Polskiego 44 - Pol6nia.
E. BORRE NIELSEN - A dos Cunhados Portugal.

-

-IfEROF{LIITEl. {.fI
Palo
I:NG. M, It MARQUI:S GOMES

-

r

Quando se fala em AEROFILATELIA,
de uma maneira geral, liga-se tal vocabulo ao coleccionismo de determinadas marcas. como sejam carimhos ou
ohliteracoes postais. alusivas a pri:neiras
malas de correio, transportadas POl' via
aerea, e as marcas de inaugura!;ao de
uma rota, ou comemorativas de linhas
aereas. Tal designa~ao, to davia, tern uma
aplicabilidade e extensao mais amplas.
Ao analisar-se a palavra AEROFILATELIA, sin6nima da AEROPOSTA, verifiea-se que ela denva da formula grega:
aer (philos nteleia), em que ner e urn
prefixo designativo de ar, philo! se traduz por amigo, e atelein pOl' franquia de
porte.
Assim, 0 significado daquele vocabulo
sera: amigo das franquias de port z aereo, ou seja dos selos de correia aereo.
Por extensao, cabe a AEROFILATELIA
todo 0 estudo e coleccionismo filatelico
relacionados com 0 ar, nao s6 de seLos
como de Dc,cumentos Postais (Inteiros e
Marcas Postais).

+

+

I

Alem destas pet;as. ainda sao de considerar as «Cartas de Baloes» e os :arimbos aleg6ricos, estes aplicados na correspondencia, nos transportes aereos, e
relativos a voos especiais.
Escusado sera dizer, ou recordar, que
o emotivo» da imagem representada nos
selos tam bern pode ser considerado em
estudos de AEROFILATELIA ou de Temas (Filatelia Tematica). Sao exemplo:
os aeroportos, os baloes, os dirigiveis,
os avioes, os aviadores, os percursores, etc.
Em suma, todos os elementos que contribuam para 0 enriquecimento da Hist6ria do Correio Aereo, como sejam setos ou documentos posta is, e estudos com
base nos mesmos, sao do dominio da
AEROFILATELIA.
Deste modo, e sempre que possivel,
prccuraremos oferecer elementos relativos aos diversos sectores da AERO FILATELIA, a fim de proporcionarmos urn melbor conhecimento do motivo que determine u a emissao de este ou aqueloutro
selo, ou mar:a postal comemorativa.

-
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Processos de trabalho
mais em conformidade com as exigencias
da vida moderna

«1. 0 Salao de A erofilatelia~
Pelo
DR, A. J. DE VASCONCflOS CARVALHO
(Presldente da D1rec~i!.o do Clube Fllalelico de

que nao c1eviamos ser nes a
~ screver esta meia dtizia de linhas, para
prefilcio do catalogo do «1.0 Salao de
AerofilateJia,., qu: 0 Clube Filatelico de
Portugal, com 0 alto patrocinio dos C. T. T.
e da Federa!;ao Portuguesa de Filatelia,
em boa hora resolveu realizar na sua sede,
agora tao pr6pria, tao a altura de exposi!;oes como esta.
A Aerofilatelia e, hoje, uma das mais
requintadas e importantes especialidacles
ou ra!110S da Filatelia, com intimeros,
grandes e pod e r 0 s 0 s coleccionaclores.
orientados e defendidos por essa organiza!;ao verdadeiramente modelar que e
a FISA.
Em Portugal, infelizm ente, nao abundaIn.
Mas alguns existem, e grandes,
como 0 eminente filatelista Jose Gonzillez
Garl'ia, recente e muito justamente condecorado pelo Governo portugues.
Nao abundam, rep ..! timOj3, e e pena, porque, sobre ser colecciGnisffio requintado,
e daqueles que mais se estfl difundindo
pelo Mundo inteiro, e, consequenteme!1te,
mais se esta valorizando.
Se 0 presente salao contribuir para
o aparecimento de mais alguns aerofilatelistas, entao estaremos de parabens, nao
apenas 0 Clube Filatelico de Portugal,
mas todos os a,erofilatelistas portugueses,
dos quais seremos 0 mais modesto, e
tanto que, na al lura em que escrevemos
estas apressadas linhas, ainda nao sabemos se teremos tempo de monlar nem que
seja urn quadro, apenas p3ra marcar a
D(Jssa presen!;a,. .
Transcrevendo 0 catalogo da Exposi!;80
em epigrafe, cump:-e-nos acrescentar que
os expositores foram os nossus distint:>s
consecios.
" Claro

1 - Ant6niO Marli ns - Portugal Ultramar-Primeiros voos (1926-1963) ;

t.

Portugal)

2 - Dr. A. M . COI'rea N u nes - Macau, Mo-

!;ambique, Compo Mot;ambiqu e, S. Tome
e Guine- Correio aereo.
3 - COl". F. R . M Cardoso Salgado - Macau, Mo!;ambique, Cump. Mo!;ambique,
S. Tome e Guine-Correio aCl'eo.
5 - D1·. A. .T de Vuscon c.?lo s Carvalho Prirr.eiros voo da America do Norte.
6 - Paulo Rui l\1onte;1"o B arata - Porlugal-Aercgramas militares: M. N. F., R.
M. C. V., R. M. A. R. e R. M. Marcas
de Servi«;r Postal Militar.
Exposi«;ao variada, equilibrada e cheia
de inter~sse. ela f oi muito visitada e
ad!'T1irada, tanto no dia da inaugurar;ao,
como nos dias seguintes, 0 que nos leva
a sugerir uma sua rep e ti~ao, ampliada,
logo que passive!.

.:---------------1,
I

SE LOS

DE PORTUGAL,
ULTRAMAR
E ESTRANGEIRO, CLAsSlCOS,
SItRlES, ETC,

para COMPRA OU VENDA
Consu/te a casa

H. SANTOS VIEGAS
R. I,D de Dezembro, 45-3. 0 -Esq.
T.le'on. 3 5 8 5 2 - LlSBOA-2

"'=------..

t

-------,-~

..

TETI QU;~~-DE-F 0 SFOR 0~·i

II
I

Reunioes para trocas todos os sll.bados,
das 1 7 As 19 horas, na nossa sede

Av. Almlrlnt. Rail, 70-5.0_Dt.0

::---------_ _. ...
lIAIJA-1
....

.~::
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Efectivamente, 0 trafego postal tern vindo
a apresentar no nosso Pais, em especial nos
UItimos anos, urn volume de nivel sempre
crescente, acusando, por exemplo, em 1970,
um total de cerca de 550 mi1h6es de correspondenoias Qrdiinilrias manipuladas, 30 rqiIh6es de regjstos e 4 800 miThares de encomendas.
Tornando - se notOrio 0 facto de as exig€mcias destes tipos de servi!,!o continuarem
em aurnento, tern os CTT vindo a verificar
que a rede de comunica!,!5es postais em que
assenta .a permil'ta das suas malas de correio nao consentia - a despeito de todas as
medidas postas em pratica e da esfor!,!ada
colabora!,!ao dos caminhos de ferro - uma capaz solu!,!ao dos problemas enfrenllados, apresentando defiicifmcias a que urge pOr termo,
quer em aten!,!ao as condi!,!oes aduais de
quase satura!,!ao, quer considerando as perspectivas do futuro.
.
Essas defici€mcias, em que sobressaem, ate
agora, as horas inconvenientes da expedi!,!ao
e recep!,!ao das correspondencias, as frequentes perdas de enlace dos meios de transporte
e a falta cada vez maior de capacidade destes, tern sido devidas, pcincipalmente, naD
apenas ao ja sublinhado acrescimo das eJcigencias do servi!,!o mas, tambem, a regidez
d05 percursos ferroviarios, com esta!,!oes por
vezes afastadas dos elementos locais de explora!,!ao dos CTT, e 'aos horarios d05 comOOios que, ,poI' terem de atender a outros
aspectos tambem legitimos, nao podem ajustar-se, como se ,p retenderia; 'aos interesses do
correio. Dutra causa das dificuldades patenteadas, pode ser encontrada na actua!,!ao do
sector das condu!,!Oes de malas a oorga de
particulares, do qual, em muitos casas, e apesar dos esfor!,!os despendidos e das boas vontades demonstradas, nao e possivel obter melhor rendimento.
Foi, assim, em presen!,!a desta situa~ao que
se empreendeu 0 estudo de processos de trabalha mais em conformid'ade com as naturais
exigencias da vida mooerna, visando-se solu!,!Oes de vma ordem que permitissem assegurar as indispensaveis garantias de celeridade e seguran!,!a - condi!,!Oes entendidas
como basilares para as comunica!,!Oes pastais. Impos-se, desta maneira, como a mais
adequada as realidades e a que mais perfeitamente correspondia aqueles objectivos, a

solu!,!ao enunciada no come!,!o, e que remodela
em aspectos absolutamente eficientes, toda a
estrutura das liga!,!oes continentais existentes
ate a data, e que passara a assentar, essencialmente, na ubiliza!,!ao de meios rodovicirios,
mas com base nas linhas mais importantes
da CPo
Que

0

correio chegue mais cedo
e parta mais tarde

A rede motorizada, a servir pela frota de
viaturas pesadas ja referida, sera estabelecida tendo como base os centros repartidores
a funcionar em localidades de grande confluencia postal em ajustamento aos percursos
das principais linhas ferreas do Pais. E, onde
o correio nao seja alcan!,!avel directamente
pela motoriza!,!ao (aglomerados ou areas dispersas em regiOes recond~tas), recorreram os
CTT a meios suplementares mais eficazes dos
que ate aqui praticados.
Sendo possivel com este sistema de motoriza!,!ao - que vern substituir as ja insuficientes ambulancias postais, as auto-ambuliincias
e mui,t as condu!,!Oes desajus1ladas, POI' morosas e insufiicientes em capacidade - , obter
uma mobilidade de hormos que passam corresponder da melhor maneira as necessidades
do servi !,!O , conseguindo-se alem disso liga~oes
directasentre os centros repartidores e as
esta!,!Oes e pastos CTT de destino, poder-se-a
conseguir com exito, e em grande numero de
localidades, que 0 correio chegue bern mms
cedo e parta ma~ tarde do que actualmente,
nalguns casos com horas de avan(,!O ou de
retardamento, conforme se trate da chegada
ou da partida. 0 que permitira que as distribui!,!oes de correspondencia possam fazer
- salvo as excepcOes motivadas pelas distancias e deficiencias de percursos nas terminais - sempre de manha ou, pelo menos,
no inicio da tarde. Por outro lado, conseguir-se-a que as expedi~Oes se fa~am com
horarios mais dilatados. Isto sem perdas de
liga!,!ao com as grandes linhas de transportes
postais e os citados centros repartidores.
Uma extensa reglao
do norte do Continentea primeira a ser beneficiada

As inova!,!oes adoptadas, e sucintamente
anunciadas, vaG come!,!ar a efectivar-se, como
se disse, ja, numa extensa regjiio a norte do

-
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da Classe Vauriens», que se realiza em
em Luanda de 28 a 30 do cc.rrente, cUJa
maquete e conatit'.lida pelo desenho de
urn barco da respectiva classe, circundado
pela designa!;ao do acontecimento desportivo que -comemora, bern como pel a
data e designa!;ao da Provincia e da Esta!;B.O que 0 utiliza, apreaentando-se com
o formato de uma «vl;'la de embarca!;ao:o.
2 - No dia 31 de Dezembro de 1971, a
Esta!;Ao Central Postal de Luanda apora
em todas as correspondEmcias que por
ela transitarem, urn carimbo especial (:0memcrativo da cXVll cOTrida de S. Silvestre - 1971» que oa mesma data se
realiza em Luanda cuja maquete - em
formato redondo - e constituida pelo desenho estilizado de urna pista de corridas
com dois atletas em ac!;ao, circundado
por uma roda deoteada, contendo ainda a
designa!;ao do acontecimento desportivo

de que se trata bern como da Provincia e da Esta!;ao que 0 utiliza, e a data.

«A

I

Carlmbos especlals comemorltlvos
do «25.° Anlvarsarlo do Prlmalro
5arwloo Intercontinental dos TAP
(Voo de regrelso) ,.
Nos dias 11 e 14 de Janeiro de 1972
as Esta!;oes Postais dos Aeroportos de
Louren!;o Marq:.les e de Luanda respectivamente, aporao em todas as correspondencias que por elas transitarem, carimbos
especiais comemorativos do «5. 0 ANIVERSA RIO
DO PRIMEIRO SERVIC;O
INTERCONTINENTAL DOS TAP (Voo de
Tegresso), cujos madelos se inspiram nos

carimbos que em 1947 foram us ados para
assinalar 0 primeiro voo de que agora
se comemora 0 25. 0 Aniv·e rsario.

Rcriac;60 de Comboios Postais
utilizando a Rede Rodoviaria
voi permitir remodelor eficientemente 0 actual
estrutura dos Comunicac;:6es Ccntinentois
A cria~ii.o de comboios postais, com os prolongamentos de uma rede motorizada propria,
constituida por uma frota de viaturas pesadas para os percUl."SOS ma,is longos, e com
maior sobrecarga de trilfego, e carros de
menor tonelagem na utiliza!;ii.o nas liga~oes
secundarias ou intel'lffiedias - e a solu~ii.o
adoptada pelos CTT para ocorrer as necessidades e conveniencias do trilfego postal em
tod~ 0 P.ais, e que visa remodelar, em 'lIspectos absolutamente eficientes, toda a estrutura
de comunica~Oes continentais existente.
Estudado para vir a ser praticado na totalidade da area continental, 0 programa estabelecido entrara em execu~ii.o por fases, entre
si distancioadas dada a circunstimcia de ter

de se organizar cada uma com a prudencia
adequada e em fun~ii.o das peculiaridades
locais e regionais, ajustando-<as, ainda, aos
meios materiais e humanos que se impoe mobilizar para 0 efeito.
A primeira dessas fases abrangera, progressivamente zonas do Douro e entre 0 Douro
e 0 Mondego, consideradas como as mais carecidas de uma urgente melhoria dos transportes postais que as servem, e tera inicio
dentro de dias. ,
Essas zonas-piloto do importante plano de
remodela~ii.o, laboriosamente preparado pelos
CTT, incluem as regi5es do Minho, Tras-os-Montes, Alto Douro, Vale do Vouga, Dao e
parte litoral do distrito de Aveiro.

-

Juvenorpe~

r

Foi com imenso prazer que recebernos
do amigo de aempre, Dr. Vasconcelos
Carvalho, a honrosa i:ncumbencia de, em
seu nome e no do Clube Filatelico de
Portugal, apl'esentar cumprimentos aos organizadores da «Juvenorpex 71», e de
os representar na i 0 aug u r a!; a 0 da
Exposi~ao.
La est i vern 0 s, pOis, procurando desempenhar-nos 0 melhor possivel da incumbencia, e agora aqui estam<iS para darmos, os 1 e ito res do
«Boletim do Clube Filatelico de Portugai»,
uma panoramica do que por la vimos.
Estava bonito 0 Salao da NorI=esca, cheio,
como urn cabaz de sarOinhas, de quadros
com 05 quarenta e cinco (!) participa!;oes d"s jcvens nortenhos - qu e depois
dos cumprimentos aos Srs. Presidente e
Vice-Presidente da Camara Municipal de
iVIaioSinhos, autoridades, expositores e publico, 0 Sr. Presidente da Camara foi
inaugural'.
o Catalogo que nos ofereceram, e que
serviu, para os nossos apontamentos rapidos para a reportagem que estamos a
produzir, e jeitoso, bern apresentado e
dele constam alguns artigos de interesse:
cT~, T~ Aga, Te Te, cam S ou com Z R,
do Dr. Ant6nio Fragoso; «Petr6leo e Filatelia», por J . Campos Pereira; «Flamulas e Franquias Mecanicas - sua utiliza!;ao nas colec!;oes Tematicas» -, por
Paulo Sa Machado; «0 Museu dOs C. T. T.»,
, pel<> embaixador Georges Argiropoulos, este
transcrito de «Selos e Moedas»; e «A Filatelia e a Juventude», pelo Dr. Carlos
A. C. Ribeiro, transcrito do n.O 1 de «Filatelia para todos».
Na classe especial, expuseram os membros do Juri - Dr. Antonio Fragoso,
Eng. o Paulo Sea bra Ferreira e Eng.o Manuel Marques Gomes.
Para sermos franco, achamos cons entanea com 0
evento a participac;ao
«0
Draga·o» do Eng.o Manuel Marques
Gomes. Quanto as outras duas, de pouca
beleza e muito classicismo, improprias,
portanto, para consumo ali, note-se, por
serem boas demais.

11
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A c1asse de competi!;ao foi dividida em
tres grupos, em fun!;ao da ida de.
Grupo 1 - Jovens com menos de 15 anos.
- Teve 19 participantes, e, ainda que pese
aos dos Grupos 2 e 3, mais velhos portanto, foi nele que encontramos a melhor
participa!;ao - a de Mario Joao Basto
(Porto), que, apesar de ter 0 n.O 13, nao
teve azar, pOiS 0 seu Portugal foi galardoado com a melhor recompensa - Medalha de prata.
Houve, neste grupo, quatro bronzes prateados: Angelo Alberto Xavier Correia
(Porto), com «0 selo e ' as civiliza!;oes
antigos do Medio Oriente», colec!;ao pequena mas bastante engra!;ada, e de primorosa apresenta!;ao; Antonio Julio Gon!;alves de Almeida, com uma boa «Selec!;ao
de Selos de Portugal e UltramaI:Jo, jovem
entusiasta de quem muito ha a esperar;
Joao Pedro Relvas Ferreira Botelho (1\'Iatosinhos), com selos de Portugal, e Maria
Luisa Barbosa dos Santos Freitas (Malosinhos), que apresentou uma regular participa!;ao com «Selos dos Estados Unidos
da America », que, apenas, pecou na apresenta!;ao, pois as folhas de album qu~
usa desvalorizam os selos.
Neste grupo, Olga Maria Soares Nun:s
Mateus (Guarda), que nos informaram ter
apenas nove aIlOS, apresentou uma tematica sobre «Historia de Portugal», que
tinha principio, meioO e fim, e que, quanta
a n6s, mere cia, em fun!;ao da idade da
expositora, uma boa recompensa.
IIIo Grupo 2 - Jovens entre as 15 e as
18 anos - consta-n os que apenas houve
duas medalhas de bronze prateado, uma
para a participac;ao de Jorge Filipe Relvas
Ferreira Botelho (Matosinhos), com «Jugoslavia»; e .. 0 Automoveb, de Manuel
de Almeida Morais (Guarda), bastante interessante.
Neste grupo, destacamos, porque as achames ja boas, as participa!;oes de Antonio
Cabral de Campos Felino (Porto), com
- Portugal Continental, ate 1933 - ; Carlos
Jose Vltor Mota (Porto), os mamiferas,
ja com estrutura!;ao e estudo; Joaquim

-

-12

BOLETIM DO CLUBE FlLAnLICO DE PORTUGAL

BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

c.

T. T. DO ULTRAMAR

Fllmula aluslva ao «Prlmeiro Centen6rlo do Selo Postal da [ndla
Portuguesa»

c

Durante 0 mes de Dezembro de 1971, as
Postais de ,todas as Provincias Ultramarinas aporao, POI.' meio de carimbo, nas
(X)rrenpondfmcias que POI.' elas transitarem,
urna flamu}oa alusiva ao PRIMEIRO CENTENARIO DO SELO POSTAL DA iNDIA PORTUGUESA, a qU'al tern como motivo a reprodu~iio do primeiro selo postal emitido no
ano de 1B71 para aque1e territ6rio.
Esta~Oes

COMissAo BXBCUTIV A

JOl6 Alberto Perreira de Matol; Loh Bog6olo de Preita8 Barbosa; Jorge PUipo
Perreira Botelho; Marlo Jorge Beleza Baltol e Sozaoa Mat'garlda Perreira
Botelho

o Pre.ldeote da CAmara de Mato.iohos,
Dr. Maoael Seabra,
acompaoha d 0 po r
membros da ComilsAo
Bxecatlva

29

Carlmbo especial comamoratlvo da
I Mostra FIJat611ca Juvenil Luso-Brasllalra, a reallzar em Luanda
de 1 a 8 de Dezembro de 1971
Pela Esta~ao Central Postal de Luanda Be-rao ,apostos nas correspondencias que POI.' ela
transitarem nos mas 1e B de Dezembro
de 1971, carimbos especiais comemor:ativos
<la I Mostra Filatelica Luso-Brasileira, a realizar na mesma cidade, assinalando as datas
de abertura e encerramento do mesmo certame.

Carlmbos especlals comemoratlvos
do XVII Ola do Selo (1 de Dezembra de 1971)
1 - No dia 1 de Dezembro de 1971, pelas
Esta~Oes Centrais Postads de Praia, Bissau,
S. Tome, Luanda, Louren~ Marques, Macau
~ Dili, serao apostas em todas as correspondencias que POl' elas tran s itar ~ rn , carimbos
especiais comemarativos do «XVII DIA DO
SELO:..

2 - Os carimbos emitidOs para todas as
Provincioas Ultramarinas tern corno tema comum a reproducao do primeiro selo postal
emitido em 1B71 para a fndia Portuguesa.
enquadrado pelos ddreres ePrimeiro Clentenario do Selo Postal - fndia Portugue~, e
eXVII Dia do Selo:., alem d'a data e da designa~iio cia respectiva Provincia e da Estacao
Postal que os utilizaJr, assinalando-se asaim
POI.' esta forma aqueIa efemeride.

Carlmbos especlals comamorativos
do «1.0 Voo da S. A. A. em Boeing
747 - Johannesburg/Londres»
1 - No dia 10 de Dezembro de 1971,
a Esta!;ao Central Postal de Luanda (Angola) e no dia 11 do mesmo mes a Esta!;ao Postal do Aer:>porto do Sal (Cabo
Verde), aporiio em todas as correspondencias que POI.' elas transitarem, carimbos
especiais cornemorativos do «1 .0 Vao da
S. A. A em Boeing 747 - Joha'nn esburg/
ILandres». com escala por Luanda e pelo

Sal.
2 - 0 5 rarimbos emitidos para as duas
Provincias Ultramarinas tern como tema
comum parte do planisferio terrestre (Europa e Africa) scbreposto do emblema da
South African Airways, e ainda a data
e da designa!;ao da Provincia respectiva e
da Es ta~iio Postal que as utilizar.

Carimbos especlals comemoratlvos
para a provrncla de Angola
1- No dia 28 de Dezembro de 1971,
a Esta!;iio Central Postal de Luanda apora
em todas as correspondl!ncias que por
ela transitarem, urn carimbo especial comemorativo do «IV Campeonato Na,cionaL

-
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R EUME, R. du Marche, Bruxelas, ao prec;;o
de 85 f. b.
Trata-se de urn catalogo especializado
que atingiu a 47.a edic;;1\o e tern, em suplemento, todos os selos das emissoes
cEurop8.», cOtan», "Ca'"Ilpionatos da Europa», tema «Europa», alem dos selas
de Katanga, com a emissao Albertville,
e tambem do Sud-KasaL
Na que respeita a Belgica, e urn catalogo completissimo, apresentando nao s6
todos os selos correntes, com inumeras
variedades (em impres.>ao a cores depois
de 1969), mas tambem capitulos dedicados
a blocDS, postais maximos, sobrescritos
de 1.0 Dia, provas de luxo, vinhetas,
ensaios, indicac;;ao dos selos da Belgica
emitidos em folhas de 25 au menDs, selos
em bordo de folha com indicac;;ao do numero da prancha, au de cantos datados,
selos pre-obliterados, selos publicitarios,
tiragens, «tete-beche» .
Estamos em crer que 0 catalogo e completissimo, 0 que nao pudemos verificar
em detalhe, ponto por ponto. Mas e
oom enorme surpreza e justificada magoa
que encontramos enorme falta na rubrica cComemorativos Estrangeiros".
Ali se diz, textualrr.ente,: «A pedido de
muito numerosos coleccionaaores, os edi.wres decidiram anexar ao catalogo Prinet

esta nova rubrica, na qual figurarao os
sel("·s especiais emiUdas pelas Administrac;;oes Postais estrangeiras em favor de
grandes manifestac;;oes internacionais que
se desenrolarem na Belgica».
Ora ali figura:n apenas urn selo da Tunisia, de 1958 (18 de Outubro), emitido por
ocasiao da Exposic;;ao Universal de 1958
em Bruxelas, e que foi sobrecarregado
«Expo '58 - Etoile et Globe", (mostra-se 0
selo e 0 sobrescrito comemorativo), e os
selcs da Republica Centraficana de 1970,
emitidos por ocasiao da «Knophila '70».

Especialidade em se/os classicos

II

n

de Portugal

",me fern 0' g"fuifomenfe

t~

1915

Av. del Generalissimo, 489

I

I
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(hSPANHA)

De 23 a 27 de Outubro pass ado, realizou-se, no ~alao nobre do Teatro Municipal,
a Exposi'fao em epigrafe, organizada pelo
prestigioso Clube Filatelico da Madeira, da
presidencia da Sr,a Eng.a D. Maria Elisa
Basto Machado.
Com a devida venia, recortamos do Dia1'/0 de Nat/cia., do Funchal:

I'

I
t

I Filafalia Eugenio Llach, S. L. ~
~
II
I
I
I
II
EM

Na parte de apresentac;;ao, podemos dizer
que, sem excepc;;ao, todas as participac;;Oes
poderiam ter a nota de «Born» com 0
sinal de mais.
A ASSQciac;;ao Recreativa Aurora da Liberdade - SecC;;ao Filatelica e Numismatica - !icam, pois, os jovens filatelistas
do Norte do Pais a dever uma grande
exposic;;ao de pequenos expositores, que
precisa de ser repetida uma e muitas
vezes, na certeza de que va1e sempre a
pena, porque 0 exito e sempre seguro e
certo. E, agora, cu:nprira aD Sul estabelecer a compita com vista a uma malOr
valorizac;;ao da FilateHa Juvenil do nosso
Pais.
Que surja, tambem no SuI, uma «Nova
Aurora de Liberdade Fitatetica,.. sao os
nossos votos.

1.a Mostra Filatelica do Funchal

I
l

t

SoliClte as nassas ofertas, que

FUNOAOA

Jose A'nt&nio Campos Pereira (Porto),
que obteve medalha de prata, apresentou
Belgica e Espanhaj acreditamos que foi
por esta ultima que the deram a medalha,
pelo «Estudo do «4 quartos», emissao Isabel II, de 1857, e dos carimbos de barras
e numericos que os obliteraram.
Com bronze prateado, foram dassificados:
Adelio Nunes da Silva Chacim (Miranda
do Douro), com Franc;;a, uma boa parti~
pac;;ao com 0 merito de estar feita com
selos obHterados, de carimbos nitidos e
limpoiS, 0 que para nos the deveria trazer
urna maior valoriza!;ao.
Luis Henrique Ferreira da Cunha Leite
(Porto), com uma boa participac;;ao sabre
«Musica», e, finalmente, outra, sabre 0
«Autom6vel», apresentada POl' Man u e I
Francisco V. Dias (Guarda), com bastante
interesse.
Como bern se patenteia, a parte mais
fraca foi a das participac;;oes dos jovens

de 19 -81 21 anos, is to e, dos mais responsaveis.
Antes de terminarmos, queremos que se
expresse bern que a ·exposic;;ao, em relac;;ao
as anteriores, que temos apreciado, representa, quer no aspecto de apr,esentac;;ao,
quer no da estruturac;;ao das colecc;;Oes
tematicas, quer nas colecc;;oes de Portugal,
principalmente, nas do tipo dassico, urn
enorme passo em frente.

AII/IIIIII _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _"".".", .... ::.
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I
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Igncram os editores do catalogo a emissao de Portugal de 1958, comemorativa
da parUcipac;;ao d~ Portugal na Exposic;;ao
de Bruxelas, e que cvnstou de 2 selos, carimbo, e sobrescrito comemorativos? Se
ignora:n, melhor fora que nao se metessem a introduzir novas rubricas no catalogo, sem estudarem 0 assunto e se
encontrarem perfeitamente documentados.
De resto, nao sao apenas os selos de
Portugal qu e ali faltam, mas que cada
urn puxe a bras a a sua sardinha,
como s oe dizer-se, e proteste da maneira
que entender. Esperamos uma rectificac;;ao e urna justificac;;ao. 0 exemplar foi- nos remetido pelo Philatelic Club da
Belgica, Bruxelas.

ft---------- - _________

I

JoaO Martins Dias da Silva (Senhora da
Hora), com figuras notAveis j e Laurinda
Maria Ventura de O. Portugal (Porto),
com Serie ' Artistica de Franc;;a.
Grupo 3 - Jovens entre os 19 e os
21 anos:

I

Barcelona, 15

I
I

------------------------------:~

,

.No salaD nobre do Teatro Municipal,
foi ontem inaugurad'l a .Primeira Mostl-a
Filatelica do Funchah, em mats uma iniciariva do Clube Fi!at6lic0 da Madeira, e,
desta feita, com " patrocinio dos Correios
e Telecomunicac;oes de Portugal.
Sr. Eng,o Rui MaCerca das 18 horas,
nuel da Silva Vieira, p1'esidcnte dol Junta
Geral do Distrito, inaugu1'ou a valiosa exposi'fao, que teve tambem como prim e~ ro s v~si
tantes os 51'S. Dr. Fernando de Almeida
Couto, Prc~idente da Camara Municipal do
Funchal, Eng.o Jos6 Ribeirv de Andrade,

°

presidente da Delegas:iio de Turismo da Madeira, Rev. o Padre Armandu da Costa Monteiro, directvr da E ~ co la Salesiana de Artes
e Oficios, e outl'as individualidades da vida
madeil'ense, pa rticularmente filatelistas. Os
visitantes forain I'ecebidos e acompanhados
na explicac;ao da . Mo,tra Filatelica. pela

ICASAA:-MOUiEii

I TUnO PARA FlLATELIA I
leo M P R A -V END E I
II
II
Rna 1.° de Dezembro, 101-g.0
Telef. g~aI514
LIS BOA - 2
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Engenheira Sr." O. Elisa Basta Machado,
presidente da Oirecc;:ao do Clube Filatelico
da Madeira, e pelos Srs. Or. Remigio de
Sousa, presidente do Conselho Fiscal, e Gabriel Freitas Fu rtado, tesoureiro do mesmo
clube.
A exposic;:ao, que fo rma cinquenta quadros, reun indo alguma~ centena~ de selos,
destina-se a divulgar no meio local 0 gosto
pela filatelia, dc\ pertando » mai»r interess(!
dos novas colecc ionadores. A .Mostra Filatelica. surge-no equilibrada, bern · distdbufda
e ao jeito duma visita atraent~ •.

E do Jamal da M!ldeira:
.Ontem, as 18 horas, a Sr. Presidentc da
Junca Geral do Oistrito, Eng. o Rui Vieira,
inaugurou, no Salao Nobrc do Teatro Municipal do Funchal, a Primci ra Mostra Filatelica do Funchal, um~ lou va vel inici,ltiva
do Clube Fil at blico da Madeira.

BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

Reside 0 primol'dial fho da exposlc;:ao n o
aspecto da divulgac;:iio da filatelia entre os
madeirenses.
pelo
Assim, em 50 quadros, espalhado
vasto salao, podem admirar-se selos raros e
selos mais vulgares que atrairao, par certo,
as conhecedores da materia, uns, c poderiio
cap tar as iniciados, outros.
Estiveram presentes a cerim6nia inaugural
as Sr~. Or. Fernando de Almeida Couto,
Presidente da Camara Municipal do Funchal,
e Eng.o Ribeiro de Andrade, presidente da
D. T. M., alem de outras entidades e muitos adepws da filatelia.

~ ANTONIO

Receheram o~ convidados a Sr." O. Elisa
Basta Machado, presidente da Oirecc;:iio do
Clube Filatelico da Madeira e a seguintes
membros directivos: 5rs. Fausto Lopes Nogueira, secretario, Gabriel Fl'eitas Furt,ldo,
tesoureiro, e Or. Remfgio de Sousa, presidentc do Conselho Fi~cal •.

«lniclalj80 Filatellca»

--;~--;;--=--~;-;;;~-;-l
Catalogos, Material filatelico, Pacotes, Selos avulso, Series completas de Portugal, (TItramar e Estrangeiro. Listas de pre90s gratis
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CASA FUNDADA EM 1911
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ELADIO DE SANTOS:
Rua Bernardo Lima, 27

Telefone 497 2 5

LISBOA-1

)

Quando, entre nos, u:n livro atinge a
4.a edi!;ao, a sua critica, e 0 seu eloglO,
estao antecipadamente feitos .
Tal e 0 casu da «Inicia!;ao Filatelica »,
da autoria do Eng.o Antonio Eladio de
Santos, que, muito bern editada pela casa
Eladio de Santos, acaba de ter mais uma
ed.i!;ao. Re1emo-la com 0 mesmo interesse
com que ja tinham03 lido a 1.a edi!;ao, e
continuamos pensando que e volume absolutamente indispensavel aos que pretendem iniciar-se como coleccionadores de
selos. Nao se lhe mostram, e muito b ern,
as dificuldades que tera, mas dav-s e-lhe
bern proveitosos conselhos e ·ensiname'otos
sobre a maneira de proceder. E, acima
de tudo, 0 livro valeria 50 por isto; incute-se-lhe no espirito a pura filat :!lia
ao dizer-se: «Uma colec!;ao de s elos para
urn verdadeiro filatelista nao vale 13elo
dinheiro que nela gastou ou pelo que
poaera obter por ela, mas, sim, pelo prazer que a sua organiza!;ao th e proporciona».
Sensatas palavras que, por vezes. sao
esquecidas por muitos.

l
f
f

«Calalogo Eladlo de
Santos"

j

T'emos presente a 33.a edi!;ao do conhecido catalogo Eladio de Santos. Continua nos :nesmos moldes da boa apres enta!;ao dos anteriores, e r egis ta consideravel aumento das cotac;oes dos s elos,

!
I

~=--------- --- -------- --------------------:~

Pelo

DE

ALM~IDA I=IGU~IRI:DO

I

devido ao mimero, felizm e nte cada vez
maior, dos que coleccionam selos.
Fermato comodo, indica!;oes completas,
impress ao cui dada (salvo algumas reprodu!;oes de s elos do Continente, pelo menos no exemplar que t emos presente),
fazem do popular Catalogo Eladio 0 companheiro habitual do coleccionador de selos de Portugal e Ultramar.

SUiCA

«Catalogo Kottelat»
Recebemos a edi!;ao para 1972 do magnifico catalogo editado por Kottelat & Cie.,
Spitalgasse, Bern., referente a Sui!;a e
ao Liechtenstein. Fiam- nos os olhos oas
reprOdU!;Oe3, p e rfeitissima~ , de todos os
selos. Na realidade, estamos muito mais
.l onge da Sui!;a do que a distan.!ia, em
quilometros, parece indicar ...
Cota!;oes revistas, indica!;oes detalhadas
sobre as tiragens e variedades, mas nota-se a falta de urn lexico indicando a significa!;ao de alguns sinais usados, pois
nao deve perder-se de vista que pode ser
consultado por urn novo coleccionador que
ignore as edi!;oes anteriores.
A numera!;ao utilizada e a do Catalogo
Zumstein.

BBLGICA

«Gatalogo Prlnet.J
Vemos pela primeira vez 0 catMogo
Prinet, magnificamente edit:ido por DE-

-
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com urna lira, noutros pontos da colec!;ao, por
exemplo, no capitulo cinstrurnentos de musica», ou urn outro relativo as comemora~, actividades musicals, etc., etc.
A sin1Jese pela. imagem -tambem tem outro

aspecto que convem considersr atentamente.
E 0 caso <las series muito longas onde os selos so diferem pelas taxas e cores. Muito
embora, em boa verdade, 0 actual regulamento internacional seja omisso neste ponto,
como em muitos outros de resto, manda 0
bom senso, ou, melhor, 0 aspecto estetico da
colec!;ao dita-nos que, a sintese de urn assunto
nao precisa de muitos selos, todos identicos,
para explicar 0 terna. 0 fio tematico nao
melhora pelo facto de se repetir ate a saciedade a mesma figura, como e obvio, e 0 que
se diz de urn selo diz-se das inumeras provas de cor ou .provas de artista, em que a
Fran~ e 05 paises de expressao francesa
sao prooigos, e que pouco au nada acrescen-

PORTUGAL
Emlsslo Comemorativi dos «Mtrtl'res do Brasil»

tam ao fio tematico, dado que sao os motivas au imagens sempre iguais ao selo tipo.
E em que ficamos? Leva-nos a sintese do
assunto a apreseniar 1 s6 selo, de prefer&lcia
a mais caro (que as vezes niio e 0 mais vatioso), leva-nos a mostrar 0 da cor mais bonita? Das inumeras colec!;Oes que ate hoje
vi, e das minhas proprias, cheguei a conc1usao de que dois a tres selos identicos, regra geral agrupando de preferencia 0 mais
caro de catillogo, 0 mais raro (que 0 nao e
necessaria mente 0 mais caro) e 0 de cor
mais bonita, fazem urn naipe muito aceitilvel,
e que cobre todas as hip61leses. Desta rnaneira tambem pensam os grandes tematicos
e jUris internacionais, e assim 0 coleccionador
nao tela problemas de maior com a chamada
sintese pela imagem, pois que tres selos de
identica imagem nao vao esbarrar de encontro aos olhos de quem observa uma colee!;ao, e, ao menos, existe uma justifica!;ao
para a apresenba!;ao dos tres valores.

o plano

da emissao e 0 seguinte:
1$00 tiragem ..................... 9 000 000
3$30
~
.............. ....... 1 000 000
4$80
~
..................... 1 000 000

Todos em folhas de 100 selos.
o 1.0 dia de circula!;iio desta nova emissao
foi em 24 de Novembro.

CABO VERDE

Os selos, cujo desenho e da autoria de
Jofu> Abel Manta, tern as dimens6es de 26,1 x
x 37,7 mm, compreendendo a serrilha, com
denteado de 13 1/ 2 •
Os trabalhos de impressao foram executados, em off-set, pela Litografia Maia.

Comemorando a instala~ao de dessaliniza!;ao do iMindelo, 0 Ministerio do illtramar
mandou emitiT e pOr em circula!;ao, na provincia de Cabo Verde, urn· miIhao de selos
postais de 4$00, desenhados pelo artista Jose
de Moura e impress os na Casa da Moeda.
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Exposic;ao do «Dia do

Selo> em Lisboa
No pr6ximo .Dia do Selo. 1.0 de Dezembro, realiza-se em Lisboa,' no salao do
Clube Filatelico de Portugal, a Exposilrao
do costume, este ano dedicada exclusivamente aos selos do ultramar.
Espera-se grande afluencia no local, Avenida de Almirante Reis, n.O 70-5.0-0rt. (com
e1evado~), tanto mais que esta Exposilrao,
de caracter .mostra., apresf,ntara uma notivel seleclrao de algumas das nossas meIhores coleclroes sobre 0 Ultramar Portugues,
cada, ~ez a obter maiores valorizac;:ao e
prestlglo.

I Mostra Filatelica

Ovarense
1ntegrada nas Comemoralroes conjuntas das
Bodas de Oiamante do~ Bombeiros Voluntarios de Ovar, e de Ouro do Orfeao e da
Associalrao Oesportiva Ovarense, vai realizar-se, naquela vila, uma mostra filatelica
que constitui a primeira manifestalrao d~
genero ali realizada.
Oenominar-se-a .1 Mostra Filatelica Ovarenseo, e e destinada a revelar os coleccio_
nadores de selos postais, nascidos em Ovar
ou la radicados, ja em numero apreciavel,
embora se admit a a possibilidade de convidar filatelistas de fora, se necessario.
A Mostra realizar-se-a no sa lao nobre dos
Bombeiros Voluntarios de Oval', no dia 11 de
Dezembro proximo, e 0 seu encerramento
em 19 do mesmo meso A Federalrao Portuguesa de Filatelia deu ja 0 seu reconhecimento oficial a I Mostra Filatelica Ovarense, bern como 0 seu patroclnio.
A comissao execut~va esta a desenvolver
campanha adequada junto dos estabelecimentos de ensino ovarense, a fim de que
a juventude tamb6m participe no certame
e passe a incluir nos seus passatempos ~
filatelia.
Sao admitidos os generos classicos e tematiCOS, e os interessados em participar
- naturais de Ovar ou la radicados - poderao pedir os regulamentos e boletins na ., e-

cretaria da Comissao Executiva das Comemoralroes Conjuntas (Biblioteca da Camara
Municipal).

XVII Mostra Filatelica
«Alhan dra-71,.
Continua 0 Nucleo Filatel~co de Alhandra
a dar, com a maior regularidade, a sua colaborac;:ao as comemoralroes do 01A 00 SELO
interessante iniciativa que a Federalrao Por~
tuguesa de Filatelia pretende tornar extensiva
a todo 0 Pab.
Assim, levara a efeito a sua XVII Mostra Filatelica, na qual estao inscritos 31 expositores de to do 0 Pais, numero bastantc
elucidativo do interesse que, ano ap6s ana
as Mostras Filatelicas do Nucleo de Alhan~
dra vern merecendo no nosso meio filatelico.
Esta Mostra tern 0 patrocinio da Administralrao Geral dos C. T. T., Camara
Municipal ?e Vila Franca de Xira, Junta
de Freguesla de Alhandra, Federalrao Por-
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t uguesa de Filatelia, Cluhe Filatelico de
Portugal e C.Jmpanhia Vidreira Nacional
.COVINA. c e tara patente ao publico de
1 a 5 d~ Dezembro proximo, nas sala~
do Clube Recreativo de Alhandra, na Rua
Dr. Sousa Martin~, 5, gentilmente cedida ~
para 0 deito.
A inaugura~iio tCn! lugar no dia 1 de
Dezernbro, pela~ 15 horas, c sera efectuada
pelo Sr. Presidente da Camara Municipal de
Vila Nova Franca de Xira e outras coridade~.

Havera 2 carimbos comcmorativos espcciaIrnente confeccionado~ pelo C. T. T., a
apor, no Po~to de Correio quc funcionani
no local da Mostra, 0 prirneiro no dia 1 de
Dezernbro .DIA DO SELO. , c outro do
dia 5 de' Dezcrnbro, data do encerramento,
•DIA JUVENIL. , dedicado aos joven~ [il.\teli~ta~ que ne~~c dia vi~ item
a Mo~ tra,
e a quem serao oferecidos sobre~critos comernorativos, iniciativa dc~tindda .\ con~ti
tuir urn aliciante par.l a juventude, e a
p:'ornover a divulgar,:ao do inlcrcs ~:: n~c e
instrutivo passatempo que a FIL/\ fEll A
constitui.

DE PORTUGAL

BOLETIM DO CLUBE FlLATELICO DE PORTUGAL

II Mostra FilBtelica de
Alcoentre
Tambem incluida no ambito das comemorarroes do DIA DO SELO, urn grupo de
filatelis ta~ de Alcoentre, sob a orientar,:ao
do conhccido filateli tot FeJix da Costa I1ha.
com a colaborarrao do Nucleo Filatelico de
Alhandra, leva a deito a 2.a Mostra Filatelica de Alc.:>entre, que cstar.i patente ao
publico de 1 a 3 de Dezembro proxima..
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Compro de Portugal e troco da
Rd •• la, PoMal., Checoalovaqul.
e Hungel., em .~rle. complet••
novas e us.das.

Comb1nar primelro

A.
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R. Polal. S. Bento, 39·4."
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Problema da Sintese
nas Colec~oes Temaficas

II - A Sintese Tenuitica pela Imagem

Dutro ponto que 0 filatelista tematico deve
ter em mente, ·ao fazer a sua colec!;ao, e 0
da sintetiza!;ao do ·terna que escolheu, atrayes da imagern. Esta sintese nao e tao facil
quanto se julga. Implica estudo atento das
selos, das imagens ou motivos secundilrios
que neles se ostentam e do seu alinhamento
corr-ecto.
Por ·alinhamento correcto, entende-se a coloca!;1i.o dos selos segundo 0 fio cronol6gico
da ac!;ao, .ponto este que a maioria dos filatelistas tematicos descura, devido a pressa
com que faz ·a montagem das folhas da sua
colec!;ao, quando 0 deseja apresentar em exposi!;ao. E os jUris, se conscientes e atentos, nao deixam de penalizar tais deslizes.
Ainda ha rnuito poucas semanas, numa exposi!;ao ternatica, observamos uma coIec!;ao
cujo terna el1a a Musica, rnuito bern apresen·
tada oesteticamente, mas enfennando de alguns pontos fracos, bastante graves. Mozzart
aparecia numa serle de selos em vilrias fases

(Conclusllo)

da sua vida. Pais a ~e apresentava-se segundo os valores ou taxas, e enta~ assistia-se
a esta discrepiincia: Muito jovern, Mozzart
apresenbava-se d~pois do mesmo Mozzart ser
!retratado em velho, etc., etc. Uma miscela·
nea muito pouco ·tematica, e que nao dava a
sintese da vida do consagrado geoio, por ordem cronoI6gica dos aconteoimentos e das
idades.
E a parte este problema de sintese pela
imagem, outro aparecia, e que poderemos
cIassificar de sintese cpesada:.. Sobre a vida
de Mozzart, estavam expostas 4 ou 5 foThas,
o mesmo para Bethoven, e Viana da Mota,
que, na media pesada da retumbiincia ou importancia internacional, nao chega aqueles
dois primeiros mUsicos, apresentava-se com
5 ou 6 folhas. A sintese dos vilrios assuntos
ou a sua media pesada nao estava correcta.
e 0 unico conselho que se poderia dar, selia
o de incluir algumas das folhas onde figuravam os cprimeiros mas:. de Viana da Mota,
que, como todos sabem, ostentam urn carimbo

-
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Leal e Cra. A nossa revista, chegada apOs
a classificacao, foi outorgada uma bela medalha pela Comissao Organizadora.
No banquete de encerramento, presidido por
D. Ignacio de SatrUstegui Aznar e sua Espasa, sentaram·se, a diireita del-a, 0 nosso di-'
-rector, Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho,
e it esquerda dele, D. Roberto Martin Prieto,
Director Geral da ElGposiClio.
Muitos gratos e proveitosos for am os lacos
que apertfunos com estes D. Ignacio Satrustegui Amar e D. Roberto Martin Prieto, este
Ultimo nosso querido amigo; com D. Rodrigues Germes, representante da Federacao Espanhola na Federacao In1lernacional, e com
o eminente filateldsta D. Luis Cervera Vera,
ambos de Madrid, e tambem nossos queridos
amigos; com D. Celso Torrea O. de Landa-

luce, director do grande quinzenal 0 Eco Filatelico, de Pamplona, a revista filat.elica de
maior tiragem em Espanha; com D. Francisco Massissimo, ilustre dirigente filatelioo
de Barcelona; com outro dirigente de Barcelona, D. Jose Maria Borras Feliu, de todos
o nosso mais antigo amigo filatelico de Espanha, ha ja cerca de dezanove anos; e com
tantos outros queridos amigos, todos eles ansiosos de estreitarem relacOes com a Filatelia portuguesa e com Portugal.

II
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Num dos praximos numeros desta revista,
transcreveremos, de urn grande jornal diano
de Pamplona, uma interessante entrevista com
os grandes J ose Gonzalez GM"cia e Luis Cervera Vera.

I UNS

Por

& OUTROS

25. Anlversario desta «80letim do Clube Fllat6lico
de Portugal»
0

ANGOLA
Selo. de Povoamento
Tendo 0 Governo reconhecido a convenilmcia em alterar 0 aspecto geral do actual selo
de povoarnento, de maneira -a permitir, simultJaneamen1le, maior rapidez de execucao, economia e melhoria estetioa, determinou que
o selo em causa passe a tel' as dimensOes
de 24 x 17,~ mm, com as seguintes cores e
motivos corresponden1:.es as taxas criadas:
$50 - Mulher plantando, simbolo do atomo
- cinzento e vermelho;
1$00 - Figuras humanas simbolizando 0
Comercio, a IndUstria e a Agricultura verde-escuro e preto;
2$00 - Espiga dermlho e flor do algodao
- castanho e prebo;
5$00 - Lavrador com uma res 1lendo ao
fundo uma casa e urna seara - azul e preto;
10$00 - Criancas dancando em roda, com
wn hoi e uma espiga em fundo - amarelo e
preto;
20$00 - Mulher plantando 0 simbolo do
fltomo, inversao do motivo da taxa de $50 ver.de-americano e preto;
30$00 - Figuras humanas simbolizando 0
Comercio, a Industria e a Agricul1ura, inverslio do motivo da taxa de 1$00 - preto e
castanho;
40$00 - Espiga de milho e flor de algodlio,

com selos novos e usados

Passa este ano, como ja aqui foi escrito, 0 25. 0 aniversario da nossa revista.
Temos a 9 u a rd ado, para comemora-Io, determinado acontecimento,
que ainda se nao verificou.
Por isto, e como estamos a chegar
ao fim do ano, 0 proximo numero
desta revista, 0 de Dezembro, sera
dedicado a tao notavel acontecimento.
Sera urn numero com cerca de duas
dezenas de artigos, dedicados, uns, ao
acontecimento, consagrados, outros, a
selos classicos, a selos modernos, a
marcofilia, etc., etc.
Sera urn numero extraordinario, em
tudo digno do nosso Clube, da sua revista e dos nossos queridos cons6cios.

Em pagamento, ace i to 8el08 em
quanti dade
Pedlr tabela de valorlzaoao e oondlooe8 de troea

Nucleo Fllat611co
de Alhandra

inversiio do motivo da taxa de 2$00 - cinzento
e vermelho;
50$00 - Lavrador com uma res tendo ao
fundo uma casa e urna seara, inverslio do
motivo da taxa de 5$00 - laranja e preto;
100$00 - Criancas dancando em roda, com
urn boi e uma espiga em fundo, inverslio do
motivo da taxa de 10$00 - verde-americana e
preto.
Ate seu iotal esgotamento, manter-se·ao em
uso os selos de povoamento anteriormenbe
criados. simulianeamente com os que serlio
agora lancados em circulaclio.

PORTUGAL - UL TRAMAR
REMESSAS

A

ESCOLHA

Sancho O.opio
Apartado
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LISBOA-I

f

A Direcr;ao do dinamico «NucJeo Filah~lico
de Alhandra» resolveu outorgar uma medaIha ao nosso presidente, Dr. A. J. de Vascon-

celos Carvalho. E, para entregar-Iha, veio
propositadamente a Lisboa e a este Clube
toda a referlda Direc~o, tendo iI frente 0
seu distinto presldente e nosso querido amigo
Almeida Carvalho.
Almeida Carvalho fez 0 elogio do Dr. A. J.
de Vasconcelos Carvalho, e 0 presldente do
Clube Filatellco de Portugal, e director desta
revista, dlsse do prazer em receber os fllatelistas de Alhandra, aos quais garantiu, sempre que necessaria, toda a colaborar;ao do
Clube Filatellco de Portugal, desta revista
e sua.
Alem daquele Dr. A. J. de Vasconcelos
Carvalho, estlveram tambem a receber os fllatelistas de Alhandra os Srs. Dr. Ant6nio de
Almeida Figueiredo, presidente da nossa
Assembleia Geral, coronel Francisco Cardoso
Salgado, nosso director e presidente da Comissao Admlnistrativa da Federar;ao Portuguesa de Filatella, e Jose Rodrigo Dias Ferreira, secretario-geral do nosso cJube.

SID Tom6 e PrinCipe am
quatro grandes' IIvros
Recebe1fWS, de Siio TIJ'11t€ e Principe, nuda
menos do que quatro volumes, e qua! deZes
o mais notdvel: 1) - Amdndio Cesar, cPresenr;a do Arquipelago de S. Tome e Principe
na Moderna Cultura Portuguesa~, S. TIJ'11t€,
1968; 2) - «Foi no Tempo D'el-Rei Africano:t,
grande publicar;iio de luxo, com belas gravuras em quase todas as pciginas, edir;iio come1fWrativa do V Centencino do Descobrimento
de S. Tome e Principe, Luanda, 1970;

-
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«Sao Tome e Principe / Exposi9iio Bibliogrdjiea e Doeumental~, valiosissimo catcilogo da Exposi9ao Bibliogrdfiea comemorativa do mesmo eentendrio, com rrtais de eem
pdginas, S. Tome, 1970; e 4) - cArte Sacr~,
eatdlogo de grande luxo da exposi9iio eomemorativa do mesmo eentendrio, eerea ae oitenta pdginas em formato grande, mais de
metade das quais com gravuras, Luanda,
3) -

1970.

Sao quatro volumes preciosos, pelos quais
damos os mais rasgadiJs parabens a S. Tome
e Principe. Siio quatro ofertas valiosas, pelas
quais aqui deixamos apertado abra90 ao distinto filatelista e nosso querida amigo Jose
Baptista Bispo.

Gullherme Lopes da Sliva
Por ter acabado a comissao de servi~o de
sua Esposa, 0 Clube Filatelieo de Portugal
perdeu 0 seu distinto delegado em Macau,
Guilherme Lopes da Silva, que, depois de ter
prestado muitos e altos servi~os no mtramar,
principalmente em Macau, regressou a Lisboa, e tivemos 0 prazer de abra9ar nesta cidade, ao mesmo tempo que soubemos ter sido
nomeado funciondrio superior da Companhia
Carris de Ferro, onde as muitas e exeelentes
qualidades de Guilherme Lapes da Silva, estamos certos, mais uma v ez se vincarlio de
maneira notdvel e profieua.

Dr. Antonio Jose de

Dr. Carlos Freire de DIi-

'8Ira, Dr~ Joio Vieira Pereira, Amerlco Tozzlnl, etc.
Dentre inumeros qUe nos escreveram ou
telefonaram, dando-nos pwabens por tudo que
esta revista vern publicando sobre :a Exposicao de Luanda e suas medalhas, ocorrem-nos
os nomes do Dr. Joao Vieira Pereira, de Caldas da Rainha, que nela obteve medalha de
ouro, do Dr. Carlos M. D. F1reire de Oliveira,
que nela obteve medalha de prata dourada,
e que aetualmente se encontra em Franca,
num curso de alta f>'!pecializaf;ao (este nao
escondendo 0 seu de;;acordo no tocante as
palavras dedicadas ao ex-presidente da Direcc;:ao da Federacao), Americo Tozzini, de
S. Paulo, Brasil, 'etc., etc. A todos, 0 nosso
multo obrigado.

Marco Ant6nlo de Sousa
Outro abraliO merilce Marco Antonio de
Sousa, pelas palavras que dedlcou ao nosso
director, e vao transcritas noutro local.
o curioso €I que, sem saber delas, 0 nosso
crrtico litera rio, Dr. Antonio d' Almeida Figueiredo, dedica, adiante, palavras altamente
elogiosas para 0 mesmo Marco Antonio de
Sousa. Pelo que este nao merece um, mas
dois abralios de parabens, que aqui Ihe deixamos.

)

Figueiredo
Recebemos urn abralio amigo do Dr. Antonio Jose de Figueiredo. ilustre director do
Notfcias Filatedico, de Coimbra. Registando-o
o mais singelamente possivel, aqui deixamos
apertado abralio ao Dr. Antonio Jose de Figueiredo, cujo excelente jornal nunca nos
furtamos a citar e a recomendar aos nossos
leitores.

... ----------------- ...
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a las 11; salida para el Castillo de Javier;
llegada a las 12, y salida para Olite, llegando
a las 2 de la tarde; comida en el Parador
Nacional (cubierto a 300 pesetas), al final de
la cual se entregara a don Luis Cerbera Vera
]a placa de plata a la cmejor actividad filatelica 197~, par nuestro Presidente, don Ignacio de SatrUstegui y Aznar. Seguidamente
se volvera a Pamplona, llegando sobre las
6 de la tarde.
Miereoles , dia 13 - A las 12 de la manana,
en la sala de aetos de Museo de Navarra,
se celebrara la reunion de numismaticos, tratandose varios temas, entre ellos la organizacion de la aficion y sus sociedades, la
posibilidad de la federaci6n de entidades
numismaticas, las subastas de monedas, la
circular de la Direccion General de Bellas
Artes y las falsifieaciones de monedas. Asistiran delegados de Madrid, Barcelona y de
todas las entidades ,del ambito de la «F'ederacion Norte de Sociedades FilateIicas y Numismaticas~, asi como el Presidente de la
cAsociacion de Publicistas Filatklicos y Numismaticos~, senor Linares Castilla.
A las 8 de la ,tarde, en el mismo salon de
aetas, primeira leccion del «II CURSO FILATELICO DEL NORTE DE ESPAiil"A~, con la
intervencion de don Jose M.a Borras Feliu,
presidente del Circulo Filatelico y Numismatico de Barcelona, que vers'a ra sobre cSituacion de la Tematica en IDspaiia~.
Jueves , dia 14 - A las 8 de la tarde, en
la salla de actos del Museo de Navarra, segunda lecman del cursillo, con la intervencion
de don Manuel Rodriguez Germes, versando
sobre cPrefilatelia y sella cl8.sic~.
Viernes, dia 15 - A las 8 de la .tarde, en
la sala de aetas del Museo de Navarr:a, tercera leccion del cursillo, con la intervencion
de don Manuel Rodriguez Germes, delegado
de la Federacion Espaiiolaen la F. I. P., de
Paris, sobre «Falsificaciones de Sellos~.
Sdbado, dia 16 - A las 5 de la tarde, invitacion especial a los alumnos de los centros
de ensenanza de Pamplona para visitar las
dosexposiciones, explicaciones de las mismas a los profesores, maestros y alumnos,
y reparto de sellos y monedas, asi como otro
material filattmco-numismatico. A las 7 de
la tarde y en el sal6n de aetas del Museo
de Navarra, cuarta y Ultima ·leccion del cursillo, con la intervencion de don Roberto Martin Prieto, presidente de la Seccion F'ilate-.
,lico-Numismatica del INSTITUTO VAS CONGADO DE CULTURA mSPANICA, que versara sobre cOrganizacion de la Filatelia~ .
Seguidamente se proyectaran varias peliculas

r

filatelicas en color, procedentes de Suiza
Frlancia.
Domingo, dia 17 - A las 2 de la tarde, en
el Hotel Maisonnave, comida de clausura y
entrega de premios, en la que se hara entrega a los gal ardon ados de las medallas de
categoria oro, plata y bronce otorgadas pol'
el Jurado calificador, consistentes en medall~dis, gal ardon oficial del INSTITUTO
VASCONGADO DE CULTURA mSPANICA.
Seguidamente, se entregM."an los GRANDES
PREMIOS, que son unas figuras de marmol
sobre las que descansam un tronco y UD
hacha, represen.tatiV'as de NavaTTa y su deporte mas caracterizado, cuyo mejor caitzkolari~ es el campeDn de Espana, Astibia.
N a Exposic;:ao Filatelica, foram outorgados
dois Grandes Premios e duas medalhas de
ouro, «ex-equo~, ao maior filatelista porb!gues, comendador Jose GonzaIez Gln'cia, e
ao maior filatelista espanhol, D. Luis Cervera
Vera, respectivamente com india Portuguesa
e com IDspanha classica.
Em tematicas, Portugal obteve amda duas
med'a lhas, uma de ouro, para 0 Eng.o Manuel
Marques Gomes, e outra de prata, para A. F.
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RECORTES FILATELCOS

---

Continuando hoje esta interessante secciio,
transcrevemos do prestigioso A Provincia de
Angola, de Luanda, e da sua excelente secciio
«Filatelia:t, a sua cronica de abertura sobre
o problema da Federaciio PortuglUlsa de }f'i-

latelia e sobre a conhecida e desassombradtJ
atitude do Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho,
vice-presidente em exercicio da Mesa do Cemgresso cIa mesma Federar;iio:

APONTAMEMTO
Por

IMARCO ANT6NIO DE SOUSA I
crReferimos, na passada semana, uma side anormalidade no seio da Federa4;ao Portuguesa de Filatelia, a qual havia levado a demissao da quase totalidade dos
dirigentes federais.

tua~o

J

f

o Dr.

A. J. de Vasconcelos Carvalho com os dois mazores
.filatelistas de Portugal e Espanha: Jose Gonzdlez Garcia
e Luis Cevera Vera, de oculos pretos

Com magoa verificamos que, afi :lal, os
nossos temores assentam em algo de concreto: havia, efectivamente, motivo de sobra
para julgar nociva a actividade de uma DireC4;ao que, tendo apregoado propositos firmes, tendentes a pugnar por uma eleva!;ao
do nrvel da Filatelia Nacional, nao conseguiu mais do que desunir os Fllatelistas portugueses, criando bloeos estanques e de conciliaC;ao irrealizavel.
Referimo-nos esta semana, muito especialmente, ao comunicado que 0 Dr. Vasconcelos
de Carvalho, Presidente do Clube Filat8lico
de Portugal e Vice-Presidente da Mesa do
Congresso da Federa4;ao Portuguesa de Filatelia, dirigiu aos Clubes fillados no organismo maximo da Filatelia.
Refere esse comunicado que, alem de ter
sido demitido pelo Congresso 0 Secretario
da F. P. F., Sr. Silva Gama, aquele organismo
foi colocado sob a tutela de uma Comissao
Administratlva, ate a realiza4;ao de novas
eleic;oes.
Para alem da tristeza da sltua4;ao (que julgamos em nada contribuira para 0 prestfgio
da Filatella), julgamos que e nosso dever
apoiar Incondicionalmente a atitude do
Dr. Vasconcelos de Carvalho. Numa circunstAncia dlfrcil, ele soube estar a altura da
situa4;ao e resolver, da melhor maneira possrvel, tao delicado problema. E, aclma de
tudo, soube marcar, de forma iniludrvel, a

sua posi~o perante os casos .. Lubrapex-70.
e «Luanda-70., que estio na base de tio
grave situa4;ao. Depols de tio longo stlAnclo
sobre problemas tao Importantes, surgiu, enf1m, alguem com efectlvo peso no panorama
fllatelico portugues, para marcar uma pOII4;ao: a unica posi4;ao que convem, de moo.
mento, a atitude do Dr. Vasconcelos Carvalho...
_
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Com um abrar;o amigo, agradecemos aqui
a importante solidariedade de Marco Ant6nio
de Sousa, um cronista filatelieo que timbra
sempre pelo seu desassombro.

E fazemos ainda outra transcrir;ao, esta do
grande diario Republica, da sua cSecr;ao Filateliea:., assinada

Par

, JORGE DE MELO VIEIRA

I

«Recebemos 0 Boletim do Clube Filatelico
de Portugal, n.D 242, referente a Satembro,
do qual destacamos 0 .. P6rtlco», 0 axcalente
e comovente artigo do Sr. Dr. Ant6nlo Fragoso sobre um bom amigo, 0 Dr. Artur Beja;
outros bons artigos do coronel Alexan!;!re
Guedes de Magalhaes sobre .. a mais antiga
marea postal de Macau», do Dr. Romano CAmara, «0 problema da slntesa nas colec~oes

BOLETIM DO CLUBE FILAT£LICO DE PORTUGAL

tematicas» a dols ralatos, um palo Dr. Vasconcelos Carvalho, sobra a demlssiio da Fedara~ao, e outro por Fernando Gomes Carrao,
tambam sobre a Fadera!;iio. Esta ultimo,
aconselhamos qua nao leiam, pois e pouco
edificante pelas «porcarias» - como no artigo se refere» que all se relatam. Pareeia-nos de bom aviso par-se ponto final no
assunto Federa!;ao. Rei morto, Rei posto, costuma dizer-se, e nao vale a pena bater no
morto, em letra de forma, note-se bern, porque aeima de tudo nos parece parnicioso para
a Filatelia Nacional, muito em bora em correspondeneia directa da Federa!;ao para os
saus associ ados - comerciantes, c1ubes e nuc1aos - com 0 fim de se reprimirem os desmandos ocorrldos, e para que em novas elel!;oes sejam mais ponderados na escolha.»

De aeordo. Mas 0 Sr. Silva Gama enviou-nos uma resposta pifia, que publicamos. N6s
tinhamos de responder-Zhe, claro, 0 que fazemos neste numero. Agora acabou. 0 muito
que resta - e e muito! - fica para 0 pr6ximo
Congresso cIa Federar;ao Portuguesa de Filatelia ...

21

IV Certamen Internacional Fi/atelico
y Numismatico de /0 Hispanidad
Em Pamplona,

)

Espanha,

realizou-se, de

12 a 17 de Outuhro Ultimo, a Exposi!;8.0 em
epigrafe, de cujo jUri clAssico foi presidente
o Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, presidente do Clube Filatelico de Portugal, e di-

rector desta revista.
Organizado .pelo Instituto Vascongado de
Cultura Hispanica, pela Associa!;8.o Numismatica Navarra e pelos Amigos do Selo, esta
Exposi!;8.o 1leve wna grande Comiss8.o Organizadora, a O!l!~ da qual figuravam: Presidente, D. Ignacio de SiatrUstegui Aznar;
Director-Geral, D. Roberto Martin Prieto;
Director F!ilailelico, D. Santiago MlartIinico-

rena; Director Numismatico, D. Angel Frances Rodriguez; Director de Imprensa e Pr0paganda, D. Celso Torres. O. de Landaluce;
e Secretario, D. Ricardo Echevarria, !Ieguindo-se-lbes quinze vocais.
Pal'a dar uma ideia dQ brilho e do moo
desta grande Exposi!;8.o, transcrevemos, na
integra, 0 progr.ama respectivo:
Lunes, dia 11 - A las 7 de la tarde, inauguraci6n y bendici6n de Ia Exposicion Numismatica en el Museo de Navarra (Cuesta de
Santo Domingo). Seguidamen1le, traslado al
Ayuntamiento, siendo recebidos por la Cor-

-
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Selos de Portugal, Ultramar e Es· I
t

Exposi~io tematica

sobre AVES
De 4 a 5 de Dezembro do
ana corrente, levar-se-a a efeito
uma Exposi~~o Filatelica tematica, abrangendo somente
AVES

Todos os interessados deveescrever a:

r~o

Monsllur Hendrlk Rlbblus

o-
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Sobrescritos de 1. 0 dia. Todo 0
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A Filatelica
Se/o. para ca/ectoe.
COMPRA E VENDE
Apartado 13 -

Telefone 81)6 -

ElVAS

f

. , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~r

No almoJf> de Olite, 0 nosso director entre sua esposa, e D . Luis Cervera
Vera, 0 maior .filatelista de Espanlta
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poraClOn Municipal, que ofercera una copa
de vino espanol:
MaTtes, dia 12 - A las 10 de la maiina,

BOLETIM DO CLUBE FILAT£LICO DE PORTUGAL

salida, en autocar de la Organizaci6n, de
Las Oficinas de la Caja de AhOl"l"08 de Navarra (Carlos ill, 4), para Leyre. Llegada
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RECORTES FILATELCOS

---

Continuando hoje esta interessante secciio,
transcrevemos do prestigioso A Provincia de
Angola, de Luanda, e da sua excelente secciio
«Filatelia:t, a sua cronica de abertura sobre
o problema da Federaciio PortuglUlsa de }f'i-

latelia e sobre a conhecida e desassombradtJ
atitude do Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho,
vice-presidente em exercicio da Mesa do Cemgresso cIa mesma Federar;iio:

APONTAMEMTO
Por

IMARCO ANT6NIO DE SOUSA I
crReferimos, na passada semana, uma side anormalidade no seio da Federa4;ao Portuguesa de Filatelia, a qual havia levado a demissao da quase totalidade dos
dirigentes federais.

tua~o

J

f

o Dr.

A. J. de Vasconcelos Carvalho com os dois mazores
.filatelistas de Portugal e Espanha: Jose Gonzdlez Garcia
e Luis Cevera Vera, de oculos pretos

Com magoa verificamos que, afi :lal, os
nossos temores assentam em algo de concreto: havia, efectivamente, motivo de sobra
para julgar nociva a actividade de uma DireC4;ao que, tendo apregoado propositos firmes, tendentes a pugnar por uma eleva!;ao
do nrvel da Filatelia Nacional, nao conseguiu mais do que desunir os Fllatelistas portugueses, criando bloeos estanques e de conciliaC;ao irrealizavel.
Referimo-nos esta semana, muito especialmente, ao comunicado que 0 Dr. Vasconcelos
de Carvalho, Presidente do Clube Filat8lico
de Portugal e Vice-Presidente da Mesa do
Congresso da Federa4;ao Portuguesa de Filatelia, dirigiu aos Clubes fillados no organismo maximo da Filatelia.
Refere esse comunicado que, alem de ter
sido demitido pelo Congresso 0 Secretario
da F. P. F., Sr. Silva Gama, aquele organismo
foi colocado sob a tutela de uma Comissao
Administratlva, ate a realiza4;ao de novas
eleic;oes.
Para alem da tristeza da sltua4;ao (que julgamos em nada contribuira para 0 prestfgio
da Filatella), julgamos que e nosso dever
apoiar Incondicionalmente a atitude do
Dr. Vasconcelos de Carvalho. Numa circunstAncia dlfrcil, ele soube estar a altura da
situa4;ao e resolver, da melhor maneira possrvel, tao delicado problema. E, aclma de
tudo, soube marcar, de forma iniludrvel, a

sua posi~o perante os casos .. Lubrapex-70.
e «Luanda-70., que estio na base de tio
grave situa4;ao. Depols de tio longo stlAnclo
sobre problemas tao Importantes, surgiu, enf1m, alguem com efectlvo peso no panorama
fllatelico portugues, para marcar uma pOII4;ao: a unica posi4;ao que convem, de moo.
mento, a atitude do Dr. Vasconcelos Carvalho...
_
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«Sao Tome e Principe / Exposi9iio Bibliogrdjiea e Doeumental~, valiosissimo catcilogo da Exposi9ao Bibliogrdfiea comemorativa do mesmo eentendrio, com rrtais de eem
pdginas, S. Tome, 1970; e 4) - cArte Sacr~,
eatdlogo de grande luxo da exposi9iio eomemorativa do mesmo eentendrio, eerea ae oitenta pdginas em formato grande, mais de
metade das quais com gravuras, Luanda,
3) -

1970.

Sao quatro volumes preciosos, pelos quais
damos os mais rasgadiJs parabens a S. Tome
e Principe. Siio quatro ofertas valiosas, pelas
quais aqui deixamos apertado abra90 ao distinto filatelista e nosso querida amigo Jose
Baptista Bispo.

Gullherme Lopes da Sliva
Por ter acabado a comissao de servi~o de
sua Esposa, 0 Clube Filatelieo de Portugal
perdeu 0 seu distinto delegado em Macau,
Guilherme Lopes da Silva, que, depois de ter
prestado muitos e altos servi~os no mtramar,
principalmente em Macau, regressou a Lisboa, e tivemos 0 prazer de abra9ar nesta cidade, ao mesmo tempo que soubemos ter sido
nomeado funciondrio superior da Companhia
Carris de Ferro, onde as muitas e exeelentes
qualidades de Guilherme Lapes da Silva, estamos certos, mais uma v ez se vincarlio de
maneira notdvel e profieua.

Dr. Antonio Jose de

Dr. Carlos Freire de DIi-

'8Ira, Dr~ Joio Vieira Pereira, Amerlco Tozzlnl, etc.
Dentre inumeros qUe nos escreveram ou
telefonaram, dando-nos pwabens por tudo que
esta revista vern publicando sobre :a Exposicao de Luanda e suas medalhas, ocorrem-nos
os nomes do Dr. Joao Vieira Pereira, de Caldas da Rainha, que nela obteve medalha de
ouro, do Dr. Carlos M. D. F1reire de Oliveira,
que nela obteve medalha de prata dourada,
e que aetualmente se encontra em Franca,
num curso de alta f>'!pecializaf;ao (este nao
escondendo 0 seu de;;acordo no tocante as
palavras dedicadas ao ex-presidente da Direcc;:ao da Federacao), Americo Tozzini, de
S. Paulo, Brasil, 'etc., etc. A todos, 0 nosso
multo obrigado.

Marco Ant6nlo de Sousa
Outro abraliO merilce Marco Antonio de
Sousa, pelas palavras que dedlcou ao nosso
director, e vao transcritas noutro local.
o curioso €I que, sem saber delas, 0 nosso
crrtico litera rio, Dr. Antonio d' Almeida Figueiredo, dedica, adiante, palavras altamente
elogiosas para 0 mesmo Marco Antonio de
Sousa. Pelo que este nao merece um, mas
dois abralios de parabens, que aqui Ihe deixamos.

)

Figueiredo
Recebemos urn abralio amigo do Dr. Antonio Jose de Figueiredo. ilustre director do
Notfcias Filatedico, de Coimbra. Registando-o
o mais singelamente possivel, aqui deixamos
apertado abralio ao Dr. Antonio Jose de Figueiredo, cujo excelente jornal nunca nos
furtamos a citar e a recomendar aos nossos
leitores.

... ----------------- ...
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a las 11; salida para el Castillo de Javier;
llegada a las 12, y salida para Olite, llegando
a las 2 de la tarde; comida en el Parador
Nacional (cubierto a 300 pesetas), al final de
la cual se entregara a don Luis Cerbera Vera
]a placa de plata a la cmejor actividad filatelica 197~, par nuestro Presidente, don Ignacio de SatrUstegui y Aznar. Seguidamente
se volvera a Pamplona, llegando sobre las
6 de la tarde.
Miereoles , dia 13 - A las 12 de la manana,
en la sala de aetos de Museo de Navarra,
se celebrara la reunion de numismaticos, tratandose varios temas, entre ellos la organizacion de la aficion y sus sociedades, la
posibilidad de la federaci6n de entidades
numismaticas, las subastas de monedas, la
circular de la Direccion General de Bellas
Artes y las falsifieaciones de monedas. Asistiran delegados de Madrid, Barcelona y de
todas las entidades ,del ambito de la «F'ederacion Norte de Sociedades FilateIicas y Numismaticas~, asi como el Presidente de la
cAsociacion de Publicistas Filatklicos y Numismaticos~, senor Linares Castilla.
A las 8 de la ,tarde, en el mismo salon de
aetas, primeira leccion del «II CURSO FILATELICO DEL NORTE DE ESPAiil"A~, con la
intervencion de don Jose M.a Borras Feliu,
presidente del Circulo Filatelico y Numismatico de Barcelona, que vers'a ra sobre cSituacion de la Tematica en IDspaiia~.
Jueves , dia 14 - A las 8 de la tarde, en
la salla de actos del Museo de Navarra, segunda lecman del cursillo, con la intervencion
de don Manuel Rodriguez Germes, versando
sobre cPrefilatelia y sella cl8.sic~.
Viernes, dia 15 - A las 8 de la .tarde, en
la sala de aetas del Museo de Navarr:a, tercera leccion del cursillo, con la intervencion
de don Manuel Rodriguez Germes, delegado
de la Federacion Espaiiolaen la F. I. P., de
Paris, sobre «Falsificaciones de Sellos~.
Sdbado, dia 16 - A las 5 de la tarde, invitacion especial a los alumnos de los centros
de ensenanza de Pamplona para visitar las
dosexposiciones, explicaciones de las mismas a los profesores, maestros y alumnos,
y reparto de sellos y monedas, asi como otro
material filattmco-numismatico. A las 7 de
la tarde y en el sal6n de aetas del Museo
de Navarra, cuarta y Ultima ·leccion del cursillo, con la intervencion de don Roberto Martin Prieto, presidente de la Seccion F'ilate-.
,lico-Numismatica del INSTITUTO VAS CONGADO DE CULTURA mSPANICA, que versara sobre cOrganizacion de la Filatelia~ .
Seguidamente se proyectaran varias peliculas

r

filatelicas en color, procedentes de Suiza
Frlancia.
Domingo, dia 17 - A las 2 de la tarde, en
el Hotel Maisonnave, comida de clausura y
entrega de premios, en la que se hara entrega a los gal ardon ados de las medallas de
categoria oro, plata y bronce otorgadas pol'
el Jurado calificador, consistentes en medall~dis, gal ardon oficial del INSTITUTO
VASCONGADO DE CULTURA mSPANICA.
Seguidamente, se entregM."an los GRANDES
PREMIOS, que son unas figuras de marmol
sobre las que descansam un tronco y UD
hacha, represen.tatiV'as de NavaTTa y su deporte mas caracterizado, cuyo mejor caitzkolari~ es el campeDn de Espana, Astibia.
N a Exposic;:ao Filatelica, foram outorgados
dois Grandes Premios e duas medalhas de
ouro, «ex-equo~, ao maior filatelista porb!gues, comendador Jose GonzaIez Gln'cia, e
ao maior filatelista espanhol, D. Luis Cervera
Vera, respectivamente com india Portuguesa
e com IDspanha classica.
Em tematicas, Portugal obteve amda duas
med'a lhas, uma de ouro, para 0 Eng.o Manuel
Marques Gomes, e outra de prata, para A. F.
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Leal e Cra. A nossa revista, chegada apOs
a classificacao, foi outorgada uma bela medalha pela Comissao Organizadora.
No banquete de encerramento, presidido por
D. Ignacio de SatrUstegui Aznar e sua Espasa, sentaram·se, a diireita del-a, 0 nosso di-'
-rector, Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho,
e it esquerda dele, D. Roberto Martin Prieto,
Director Geral da ElGposiClio.
Muitos gratos e proveitosos for am os lacos
que apertfunos com estes D. Ignacio Satrustegui Amar e D. Roberto Martin Prieto, este
Ultimo nosso querido amigo; com D. Rodrigues Germes, representante da Federacao Espanhola na Federacao In1lernacional, e com
o eminente filateldsta D. Luis Cervera Vera,
ambos de Madrid, e tambem nossos queridos
amigos; com D. Celso Torrea O. de Landa-

luce, director do grande quinzenal 0 Eco Filatelico, de Pamplona, a revista filat.elica de
maior tiragem em Espanha; com D. Francisco Massissimo, ilustre dirigente filatelioo
de Barcelona; com outro dirigente de Barcelona, D. Jose Maria Borras Feliu, de todos
o nosso mais antigo amigo filatelico de Espanha, ha ja cerca de dezanove anos; e com
tantos outros queridos amigos, todos eles ansiosos de estreitarem relacOes com a Filatelia portuguesa e com Portugal.

II
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Num dos praximos numeros desta revista,
transcreveremos, de urn grande jornal diano
de Pamplona, uma interessante entrevista com
os grandes J ose Gonzalez GM"cia e Luis Cervera Vera.

I UNS

Por

& OUTROS

25. Anlversario desta «80letim do Clube Fllat6lico
de Portugal»
0

ANGOLA
Selo. de Povoamento
Tendo 0 Governo reconhecido a convenilmcia em alterar 0 aspecto geral do actual selo
de povoarnento, de maneira -a permitir, simultJaneamen1le, maior rapidez de execucao, economia e melhoria estetioa, determinou que
o selo em causa passe a tel' as dimensOes
de 24 x 17,~ mm, com as seguintes cores e
motivos corresponden1:.es as taxas criadas:
$50 - Mulher plantando, simbolo do atomo
- cinzento e vermelho;
1$00 - Figuras humanas simbolizando 0
Comercio, a IndUstria e a Agricultura verde-escuro e preto;
2$00 - Espiga dermlho e flor do algodao
- castanho e prebo;
5$00 - Lavrador com uma res 1lendo ao
fundo uma casa e urna seara - azul e preto;
10$00 - Criancas dancando em roda, com
wn hoi e uma espiga em fundo - amarelo e
preto;
20$00 - Mulher plantando 0 simbolo do
fltomo, inversao do motivo da taxa de $50 ver.de-americano e preto;
30$00 - Figuras humanas simbolizando 0
Comercio, a Industria e a Agricul1ura, inverslio do motivo da taxa de 1$00 - preto e
castanho;
40$00 - Espiga de milho e flor de algodlio,

com selos novos e usados

Passa este ano, como ja aqui foi escrito, 0 25. 0 aniversario da nossa revista.
Temos a 9 u a rd ado, para comemora-Io, determinado acontecimento,
que ainda se nao verificou.
Por isto, e como estamos a chegar
ao fim do ano, 0 proximo numero
desta revista, 0 de Dezembro, sera
dedicado a tao notavel acontecimento.
Sera urn numero com cerca de duas
dezenas de artigos, dedicados, uns, ao
acontecimento, consagrados, outros, a
selos classicos, a selos modernos, a
marcofilia, etc., etc.
Sera urn numero extraordinario, em
tudo digno do nosso Clube, da sua revista e dos nossos queridos cons6cios.

Em pagamento, ace i to 8el08 em
quanti dade
Pedlr tabela de valorlzaoao e oondlooe8 de troea

Nucleo Fllat611co
de Alhandra

inversiio do motivo da taxa de 2$00 - cinzento
e vermelho;
50$00 - Lavrador com uma res tendo ao
fundo uma casa e urna seara, inverslio do
motivo da taxa de 5$00 - laranja e preto;
100$00 - Criancas dancando em roda, com
urn boi e uma espiga em fundo, inverslio do
motivo da taxa de 10$00 - verde-americana e
preto.
Ate seu iotal esgotamento, manter-se·ao em
uso os selos de povoamento anteriormenbe
criados. simulianeamente com os que serlio
agora lancados em circulaclio.

PORTUGAL - UL TRAMAR
REMESSAS

A

ESCOLHA

Sancho O.opio
Apartado

1312
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f

A Direcr;ao do dinamico «NucJeo Filah~lico
de Alhandra» resolveu outorgar uma medaIha ao nosso presidente, Dr. A. J. de Vascon-

celos Carvalho. E, para entregar-Iha, veio
propositadamente a Lisboa e a este Clube
toda a referlda Direc~o, tendo iI frente 0
seu distinto presldente e nosso querido amigo
Almeida Carvalho.
Almeida Carvalho fez 0 elogio do Dr. A. J.
de Vasconcelos Carvalho, e 0 presldente do
Clube Filatellco de Portugal, e director desta
revista, dlsse do prazer em receber os fllatelistas de Alhandra, aos quais garantiu, sempre que necessaria, toda a colaborar;ao do
Clube Filatellco de Portugal, desta revista
e sua.
Alem daquele Dr. A. J. de Vasconcelos
Carvalho, estlveram tambem a receber os fllatelistas de Alhandra os Srs. Dr. Ant6nio de
Almeida Figueiredo, presidente da nossa
Assembleia Geral, coronel Francisco Cardoso
Salgado, nosso director e presidente da Comissao Admlnistrativa da Federar;ao Portuguesa de Filatella, e Jose Rodrigo Dias Ferreira, secretario-geral do nosso cJube.

SID Tom6 e PrinCipe am
quatro grandes' IIvros
Recebe1fWS, de Siio TIJ'11t€ e Principe, nuda
menos do que quatro volumes, e qua! deZes
o mais notdvel: 1) - Amdndio Cesar, cPresenr;a do Arquipelago de S. Tome e Principe
na Moderna Cultura Portuguesa~, S. TIJ'11t€,
1968; 2) - «Foi no Tempo D'el-Rei Africano:t,
grande publicar;iio de luxo, com belas gravuras em quase todas as pciginas, edir;iio come1fWrativa do V Centencino do Descobrimento
de S. Tome e Principe, Luanda, 1970;

-
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t uguesa de Filatelia, Cluhe Filatelico de
Portugal e C.Jmpanhia Vidreira Nacional
.COVINA. c e tara patente ao publico de
1 a 5 d~ Dezembro proximo, nas sala~
do Clube Recreativo de Alhandra, na Rua
Dr. Sousa Martin~, 5, gentilmente cedida ~
para 0 deito.
A inaugura~iio tCn! lugar no dia 1 de
Dezernbro, pela~ 15 horas, c sera efectuada
pelo Sr. Presidente da Camara Municipal de
Vila Nova Franca de Xira e outras coridade~.

Havera 2 carimbos comcmorativos espcciaIrnente confeccionado~ pelo C. T. T., a
apor, no Po~to de Correio quc funcionani
no local da Mostra, 0 prirneiro no dia 1 de
Dezernbro .DIA DO SELO. , c outro do
dia 5 de' Dezcrnbro, data do encerramento,
•DIA JUVENIL. , dedicado aos joven~ [il.\teli~ta~ que ne~~c dia vi~ item
a Mo~ tra,
e a quem serao oferecidos sobre~critos comernorativos, iniciativa dc~tindda .\ con~ti
tuir urn aliciante par.l a juventude, e a
p:'ornover a divulgar,:ao do inlcrcs ~:: n~c e
instrutivo passatempo que a FIL/\ fEll A
constitui.

DE PORTUGAL

BOLETIM DO CLUBE FlLATELICO DE PORTUGAL

II Mostra FilBtelica de
Alcoentre
Tambem incluida no ambito das comemorarroes do DIA DO SELO, urn grupo de
filatelis ta~ de Alcoentre, sob a orientar,:ao
do conhccido filateli tot FeJix da Costa I1ha.
com a colaborarrao do Nucleo Filatelico de
Alhandra, leva a deito a 2.a Mostra Filatelica de Alc.:>entre, que cstar.i patente ao
publico de 1 a 3 de Dezembro proxima..
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Compro de Portugal e troco da
Rd •• la, PoMal., Checoalovaqul.
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Problema da Sintese
nas Colec~oes Temaficas

II - A Sintese Tenuitica pela Imagem

Dutro ponto que 0 filatelista tematico deve
ter em mente, ·ao fazer a sua colec!;ao, e 0
da sintetiza!;ao do ·terna que escolheu, atrayes da imagern. Esta sintese nao e tao facil
quanto se julga. Implica estudo atento das
selos, das imagens ou motivos secundilrios
que neles se ostentam e do seu alinhamento
corr-ecto.
Por ·alinhamento correcto, entende-se a coloca!;1i.o dos selos segundo 0 fio cronol6gico
da ac!;ao, .ponto este que a maioria dos filatelistas tematicos descura, devido a pressa
com que faz ·a montagem das folhas da sua
colec!;ao, quando 0 deseja apresentar em exposi!;ao. E os jUris, se conscientes e atentos, nao deixam de penalizar tais deslizes.
Ainda ha rnuito poucas semanas, numa exposi!;ao ternatica, observamos uma coIec!;ao
cujo terna el1a a Musica, rnuito bern apresen·
tada oesteticamente, mas enfennando de alguns pontos fracos, bastante graves. Mozzart
aparecia numa serle de selos em vilrias fases

(Conclusllo)

da sua vida. Pais a ~e apresentava-se segundo os valores ou taxas, e enta~ assistia-se
a esta discrepiincia: Muito jovern, Mozzart
apresenbava-se d~pois do mesmo Mozzart ser
!retratado em velho, etc., etc. Uma miscela·
nea muito pouco ·tematica, e que nao dava a
sintese da vida do consagrado geoio, por ordem cronoI6gica dos aconteoimentos e das
idades.
E a parte este problema de sintese pela
imagem, outro aparecia, e que poderemos
cIassificar de sintese cpesada:.. Sobre a vida
de Mozzart, estavam expostas 4 ou 5 foThas,
o mesmo para Bethoven, e Viana da Mota,
que, na media pesada da retumbiincia ou importancia internacional, nao chega aqueles
dois primeiros mUsicos, apresentava-se com
5 ou 6 folhas. A sintese dos vilrios assuntos
ou a sua media pesada nao estava correcta.
e 0 unico conselho que se poderia dar, selia
o de incluir algumas das folhas onde figuravam os cprimeiros mas:. de Viana da Mota,
que, como todos sabem, ostentam urn carimbo

-
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com urna lira, noutros pontos da colec!;ao, por
exemplo, no capitulo cinstrurnentos de musica», ou urn outro relativo as comemora~, actividades musicals, etc., etc.
A sin1Jese pela. imagem -tambem tem outro

aspecto que convem considersr atentamente.
E 0 caso <las series muito longas onde os selos so diferem pelas taxas e cores. Muito
embora, em boa verdade, 0 actual regulamento internacional seja omisso neste ponto,
como em muitos outros de resto, manda 0
bom senso, ou, melhor, 0 aspecto estetico da
colec!;ao dita-nos que, a sintese de urn assunto
nao precisa de muitos selos, todos identicos,
para explicar 0 terna. 0 fio tematico nao
melhora pelo facto de se repetir ate a saciedade a mesma figura, como e obvio, e 0 que
se diz de urn selo diz-se das inumeras provas de cor ou .provas de artista, em que a
Fran~ e 05 paises de expressao francesa
sao prooigos, e que pouco au nada acrescen-

PORTUGAL
Emlsslo Comemorativi dos «Mtrtl'res do Brasil»

tam ao fio tematico, dado que sao os motivas au imagens sempre iguais ao selo tipo.
E em que ficamos? Leva-nos a sintese do
assunto a apreseniar 1 s6 selo, de prefer&lcia
a mais caro (que as vezes niio e 0 mais vatioso), leva-nos a mostrar 0 da cor mais bonita? Das inumeras colec!;Oes que ate hoje
vi, e das minhas proprias, cheguei a conc1usao de que dois a tres selos identicos, regra geral agrupando de preferencia 0 mais
caro de catillogo, 0 mais raro (que 0 nao e
necessaria mente 0 mais caro) e 0 de cor
mais bonita, fazem urn naipe muito aceitilvel,
e que cobre todas as hip61leses. Desta rnaneira tambem pensam os grandes tematicos
e jUris internacionais, e assim 0 coleccionador
nao tela problemas de maior com a chamada
sintese pela imagem, pois que tres selos de
identica imagem nao vao esbarrar de encontro aos olhos de quem observa uma colee!;ao, e, ao menos, existe uma justifica!;ao
para a apresenba!;ao dos tres valores.

o plano

da emissao e 0 seguinte:
1$00 tiragem ..................... 9 000 000
3$30
~
.............. ....... 1 000 000
4$80
~
..................... 1 000 000

Todos em folhas de 100 selos.
o 1.0 dia de circula!;iio desta nova emissao
foi em 24 de Novembro.

CABO VERDE

Os selos, cujo desenho e da autoria de
Jofu> Abel Manta, tern as dimens6es de 26,1 x
x 37,7 mm, compreendendo a serrilha, com
denteado de 13 1/ 2 •
Os trabalhos de impressao foram executados, em off-set, pela Litografia Maia.

Comemorando a instala~ao de dessaliniza!;ao do iMindelo, 0 Ministerio do illtramar
mandou emitiT e pOr em circula!;ao, na provincia de Cabo Verde, urn· miIhao de selos
postais de 4$00, desenhados pelo artista Jose
de Moura e impress os na Casa da Moeda.
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Exposic;ao do «Dia do

Selo> em Lisboa
No pr6ximo .Dia do Selo. 1.0 de Dezembro, realiza-se em Lisboa,' no salao do
Clube Filatelico de Portugal, a Exposilrao
do costume, este ano dedicada exclusivamente aos selos do ultramar.
Espera-se grande afluencia no local, Avenida de Almirante Reis, n.O 70-5.0-0rt. (com
e1evado~), tanto mais que esta Exposilrao,
de caracter .mostra., apresf,ntara uma notivel seleclrao de algumas das nossas meIhores coleclroes sobre 0 Ultramar Portugues,
cada, ~ez a obter maiores valorizac;:ao e
prestlglo.

I Mostra Filatelica

Ovarense
1ntegrada nas Comemoralroes conjuntas das
Bodas de Oiamante do~ Bombeiros Voluntarios de Ovar, e de Ouro do Orfeao e da
Associalrao Oesportiva Ovarense, vai realizar-se, naquela vila, uma mostra filatelica
que constitui a primeira manifestalrao d~
genero ali realizada.
Oenominar-se-a .1 Mostra Filatelica Ovarenseo, e e destinada a revelar os coleccio_
nadores de selos postais, nascidos em Ovar
ou la radicados, ja em numero apreciavel,
embora se admit a a possibilidade de convidar filatelistas de fora, se necessario.
A Mostra realizar-se-a no sa lao nobre dos
Bombeiros Voluntarios de Oval', no dia 11 de
Dezembro proximo, e 0 seu encerramento
em 19 do mesmo meso A Federalrao Portuguesa de Filatelia deu ja 0 seu reconhecimento oficial a I Mostra Filatelica Ovarense, bern como 0 seu patroclnio.
A comissao execut~va esta a desenvolver
campanha adequada junto dos estabelecimentos de ensino ovarense, a fim de que
a juventude tamb6m participe no certame
e passe a incluir nos seus passatempos ~
filatelia.
Sao admitidos os generos classicos e tematiCOS, e os interessados em participar
- naturais de Ovar ou la radicados - poderao pedir os regulamentos e boletins na ., e-

cretaria da Comissao Executiva das Comemoralroes Conjuntas (Biblioteca da Camara
Municipal).

XVII Mostra Filatelica
«Alhan dra-71,.
Continua 0 Nucleo Filatel~co de Alhandra
a dar, com a maior regularidade, a sua colaborac;:ao as comemoralroes do 01A 00 SELO
interessante iniciativa que a Federalrao Por~
tuguesa de Filatelia pretende tornar extensiva
a todo 0 Pab.
Assim, levara a efeito a sua XVII Mostra Filatelica, na qual estao inscritos 31 expositores de to do 0 Pais, numero bastantc
elucidativo do interesse que, ano ap6s ana
as Mostras Filatelicas do Nucleo de Alhan~
dra vern merecendo no nosso meio filatelico.
Esta Mostra tern 0 patrocinio da Administralrao Geral dos C. T. T., Camara
Municipal ?e Vila Franca de Xira, Junta
de Freguesla de Alhandra, Federalrao Por-
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Engenheira Sr." O. Elisa Basta Machado,
presidente da Oirecc;:ao do Clube Filatelico
da Madeira, e pelos Srs. Or. Remigio de
Sousa, presidente do Conselho Fiscal, e Gabriel Freitas Fu rtado, tesoureiro do mesmo
clube.
A exposic;:ao, que fo rma cinquenta quadros, reun indo alguma~ centena~ de selos,
destina-se a divulgar no meio local 0 gosto
pela filatelia, dc\ pertando » mai»r interess(!
dos novas colecc ionadores. A .Mostra Filatelica. surge-no equilibrada, bern · distdbufda
e ao jeito duma visita atraent~ •.

E do Jamal da M!ldeira:
.Ontem, as 18 horas, a Sr. Presidentc da
Junca Geral do Oistrito, Eng. o Rui Vieira,
inaugurou, no Salao Nobrc do Teatro Municipal do Funchal, a Primci ra Mostra Filatelica do Funchal, um~ lou va vel inici,ltiva
do Clube Fil at blico da Madeira.

BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

Reside 0 primol'dial fho da exposlc;:ao n o
aspecto da divulgac;:iio da filatelia entre os
madeirenses.
pelo
Assim, em 50 quadros, espalhado
vasto salao, podem admirar-se selos raros e
selos mais vulgares que atrairao, par certo,
as conhecedores da materia, uns, c poderiio
cap tar as iniciados, outros.
Estiveram presentes a cerim6nia inaugural
as Sr~. Or. Fernando de Almeida Couto,
Presidente da Camara Municipal do Funchal,
e Eng.o Ribeiro de Andrade, presidente da
D. T. M., alem de outras entidades e muitos adepws da filatelia.

~ ANTONIO

Receheram o~ convidados a Sr." O. Elisa
Basta Machado, presidente da Oirecc;:iio do
Clube Filatelico da Madeira e a seguintes
membros directivos: 5rs. Fausto Lopes Nogueira, secretario, Gabriel Fl'eitas Furt,ldo,
tesoureiro, e Or. Remfgio de Sousa, presidentc do Conselho Fi~cal •.

«lniclalj80 Filatellca»
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Catalogos, Material filatelico, Pacotes, Selos avulso, Series completas de Portugal, (TItramar e Estrangeiro. Listas de pre90s gratis
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ELADIO DE SANTOS:
Rua Bernardo Lima, 27

Telefone 497 2 5

LISBOA-1
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Quando, entre nos, u:n livro atinge a
4.a edi!;ao, a sua critica, e 0 seu eloglO,
estao antecipadamente feitos .
Tal e 0 casu da «Inicia!;ao Filatelica »,
da autoria do Eng.o Antonio Eladio de
Santos, que, muito bern editada pela casa
Eladio de Santos, acaba de ter mais uma
ed.i!;ao. Re1emo-la com 0 mesmo interesse
com que ja tinham03 lido a 1.a edi!;ao, e
continuamos pensando que e volume absolutamente indispensavel aos que pretendem iniciar-se como coleccionadores de
selos. Nao se lhe mostram, e muito b ern,
as dificuldades que tera, mas dav-s e-lhe
bern proveitosos conselhos e ·ensiname'otos
sobre a maneira de proceder. E, acima
de tudo, 0 livro valeria 50 por isto; incute-se-lhe no espirito a pura filat :!lia
ao dizer-se: «Uma colec!;ao de s elos para
urn verdadeiro filatelista nao vale 13elo
dinheiro que nela gastou ou pelo que
poaera obter por ela, mas, sim, pelo prazer que a sua organiza!;ao th e proporciona».
Sensatas palavras que, por vezes. sao
esquecidas por muitos.

l
f
f

«Calalogo Eladlo de
Santos"

j

T'emos presente a 33.a edi!;ao do conhecido catalogo Eladio de Santos. Continua nos :nesmos moldes da boa apres enta!;ao dos anteriores, e r egis ta consideravel aumento das cotac;oes dos s elos,

!
I
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devido ao mimero, felizm e nte cada vez
maior, dos que coleccionam selos.
Fermato comodo, indica!;oes completas,
impress ao cui dada (salvo algumas reprodu!;oes de s elos do Continente, pelo menos no exemplar que t emos presente),
fazem do popular Catalogo Eladio 0 companheiro habitual do coleccionador de selos de Portugal e Ultramar.

SUiCA

«Catalogo Kottelat»
Recebemos a edi!;ao para 1972 do magnifico catalogo editado por Kottelat & Cie.,
Spitalgasse, Bern., referente a Sui!;a e
ao Liechtenstein. Fiam- nos os olhos oas
reprOdU!;Oe3, p e rfeitissima~ , de todos os
selos. Na realidade, estamos muito mais
.l onge da Sui!;a do que a distan.!ia, em
quilometros, parece indicar ...
Cota!;oes revistas, indica!;oes detalhadas
sobre as tiragens e variedades, mas nota-se a falta de urn lexico indicando a significa!;ao de alguns sinais usados, pois
nao deve perder-se de vista que pode ser
consultado por urn novo coleccionador que
ignore as edi!;oes anteriores.
A numera!;ao utilizada e a do Catalogo
Zumstein.

BBLGICA

«Gatalogo Prlnet.J
Vemos pela primeira vez 0 catMogo
Prinet, magnificamente edit:ido por DE-

-
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R EUME, R. du Marche, Bruxelas, ao prec;;o
de 85 f. b.
Trata-se de urn catalogo especializado
que atingiu a 47.a edic;;1\o e tern, em suplemento, todos os selos das emissoes
cEurop8.», cOtan», "Ca'"Ilpionatos da Europa», tema «Europa», alem dos selas
de Katanga, com a emissao Albertville,
e tambem do Sud-KasaL
Na que respeita a Belgica, e urn catalogo completissimo, apresentando nao s6
todos os selos correntes, com inumeras
variedades (em impres.>ao a cores depois
de 1969), mas tambem capitulos dedicados
a blocDS, postais maximos, sobrescritos
de 1.0 Dia, provas de luxo, vinhetas,
ensaios, indicac;;ao dos selos da Belgica
emitidos em folhas de 25 au menDs, selos
em bordo de folha com indicac;;ao do numero da prancha, au de cantos datados,
selos pre-obliterados, selos publicitarios,
tiragens, «tete-beche» .
Estamos em crer que 0 catalogo e completissimo, 0 que nao pudemos verificar
em detalhe, ponto por ponto. Mas e
oom enorme surpreza e justificada magoa
que encontramos enorme falta na rubrica cComemorativos Estrangeiros".
Ali se diz, textualrr.ente,: «A pedido de
muito numerosos coleccionaaores, os edi.wres decidiram anexar ao catalogo Prinet

esta nova rubrica, na qual figurarao os
sel("·s especiais emiUdas pelas Administrac;;oes Postais estrangeiras em favor de
grandes manifestac;;oes internacionais que
se desenrolarem na Belgica».
Ora ali figura:n apenas urn selo da Tunisia, de 1958 (18 de Outubro), emitido por
ocasiao da Exposic;;ao Universal de 1958
em Bruxelas, e que foi sobrecarregado
«Expo '58 - Etoile et Globe", (mostra-se 0
selo e 0 sobrescrito comemorativo), e os
selcs da Republica Centraficana de 1970,
emitidos por ocasiao da «Knophila '70».

Especialidade em se/os classicos

II

n

de Portugal

",me fern 0' g"fuifomenfe

t~

1915

Av. del Generalissimo, 489

I

I

::........

-----......

(hSPANHA)

De 23 a 27 de Outubro pass ado, realizou-se, no ~alao nobre do Teatro Municipal,
a Exposi'fao em epigrafe, organizada pelo
prestigioso Clube Filatelico da Madeira, da
presidencia da Sr,a Eng.a D. Maria Elisa
Basto Machado.
Com a devida venia, recortamos do Dia1'/0 de Nat/cia., do Funchal:

I'

I
t

I Filafalia Eugenio Llach, S. L. ~
~
II
I
I
I
II
EM

Na parte de apresentac;;ao, podemos dizer
que, sem excepc;;ao, todas as participac;;Oes
poderiam ter a nota de «Born» com 0
sinal de mais.
A ASSQciac;;ao Recreativa Aurora da Liberdade - SecC;;ao Filatelica e Numismatica - !icam, pois, os jovens filatelistas
do Norte do Pais a dever uma grande
exposic;;ao de pequenos expositores, que
precisa de ser repetida uma e muitas
vezes, na certeza de que va1e sempre a
pena, porque 0 exito e sempre seguro e
certo. E, agora, cu:nprira aD Sul estabelecer a compita com vista a uma malOr
valorizac;;ao da FilateHa Juvenil do nosso
Pais.
Que surja, tambem no SuI, uma «Nova
Aurora de Liberdade Fitatetica,.. sao os
nossos votos.

1.a Mostra Filatelica do Funchal

I
l

t

SoliClte as nassas ofertas, que

FUNOAOA

Jose A'nt&nio Campos Pereira (Porto),
que obteve medalha de prata, apresentou
Belgica e Espanhaj acreditamos que foi
por esta ultima que the deram a medalha,
pelo «Estudo do «4 quartos», emissao Isabel II, de 1857, e dos carimbos de barras
e numericos que os obliteraram.
Com bronze prateado, foram dassificados:
Adelio Nunes da Silva Chacim (Miranda
do Douro), com Franc;;a, uma boa parti~
pac;;ao com 0 merito de estar feita com
selos obHterados, de carimbos nitidos e
limpoiS, 0 que para nos the deveria trazer
urna maior valoriza!;ao.
Luis Henrique Ferreira da Cunha Leite
(Porto), com uma boa participac;;ao sabre
«Musica», e, finalmente, outra, sabre 0
«Autom6vel», apresentada POl' Man u e I
Francisco V. Dias (Guarda), com bastante
interesse.
Como bern se patenteia, a parte mais
fraca foi a das participac;;oes dos jovens

de 19 -81 21 anos, is to e, dos mais responsaveis.
Antes de terminarmos, queremos que se
expresse bern que a ·exposic;;ao, em relac;;ao
as anteriores, que temos apreciado, representa, quer no aspecto de apr,esentac;;ao,
quer no da estruturac;;ao das colecc;;Oes
tematicas, quer nas colecc;;oes de Portugal,
principalmente, nas do tipo dassico, urn
enorme passo em frente.

AII/IIIIII _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _"".".", .... ::.
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Igncram os editores do catalogo a emissao de Portugal de 1958, comemorativa
da parUcipac;;ao d~ Portugal na Exposic;;ao
de Bruxelas, e que cvnstou de 2 selos, carimbo, e sobrescrito comemorativos? Se
ignora:n, melhor fora que nao se metessem a introduzir novas rubricas no catalogo, sem estudarem 0 assunto e se
encontrarem perfeitamente documentados.
De resto, nao sao apenas os selos de
Portugal qu e ali faltam, mas que cada
urn puxe a bras a a sua sardinha,
como s oe dizer-se, e proteste da maneira
que entender. Esperamos uma rectificac;;ao e urna justificac;;ao. 0 exemplar foi- nos remetido pelo Philatelic Club da
Belgica, Bruxelas.

ft---------- - _________

I

JoaO Martins Dias da Silva (Senhora da
Hora), com figuras notAveis j e Laurinda
Maria Ventura de O. Portugal (Porto),
com Serie ' Artistica de Franc;;a.
Grupo 3 - Jovens entre os 19 e os
21 anos:

I

Barcelona, 15

I
I

------------------------------:~

,

.No salaD nobre do Teatro Municipal,
foi ontem inaugurad'l a .Primeira Mostl-a
Filatelica do Funchah, em mats uma iniciariva do Clube Fi!at6lic0 da Madeira, e,
desta feita, com " patrocinio dos Correios
e Telecomunicac;oes de Portugal.
Sr. Eng,o Rui MaCerca das 18 horas,
nuel da Silva Vieira, p1'esidcnte dol Junta
Geral do Distrito, inaugu1'ou a valiosa exposi'fao, que teve tambem como prim e~ ro s v~si
tantes os 51'S. Dr. Fernando de Almeida
Couto, Prc~idente da Camara Municipal do
Funchal, Eng.o Jos6 Ribeirv de Andrade,

°

presidente da Delegas:iio de Turismo da Madeira, Rev. o Padre Armandu da Costa Monteiro, directvr da E ~ co la Salesiana de Artes
e Oficios, e outl'as individualidades da vida
madeil'ense, pa rticularmente filatelistas. Os
visitantes forain I'ecebidos e acompanhados
na explicac;ao da . Mo,tra Filatelica. pela

ICASAA:-MOUiEii

I TUnO PARA FlLATELIA I
leo M P R A -V END E I
II
II
Rna 1.° de Dezembro, 101-g.0
Telef. g~aI514
LIS BOA - 2
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c.

T. T. DO ULTRAMAR

Fllmula aluslva ao «Prlmeiro Centen6rlo do Selo Postal da [ndla
Portuguesa»

c

Durante 0 mes de Dezembro de 1971, as
Postais de ,todas as Provincias Ultramarinas aporao, POI.' meio de carimbo, nas
(X)rrenpondfmcias que POI.' elas transitarem,
urna flamu}oa alusiva ao PRIMEIRO CENTENARIO DO SELO POSTAL DA iNDIA PORTUGUESA, a qU'al tern como motivo a reprodu~iio do primeiro selo postal emitido no
ano de 1B71 para aque1e territ6rio.
Esta~Oes

COMissAo BXBCUTIV A

JOl6 Alberto Perreira de Matol; Loh Bog6olo de Preita8 Barbosa; Jorge PUipo
Perreira Botelho; Marlo Jorge Beleza Baltol e Sozaoa Mat'garlda Perreira
Botelho

o Pre.ldeote da CAmara de Mato.iohos,
Dr. Maoael Seabra,
acompaoha d 0 po r
membros da ComilsAo
Bxecatlva

29

Carlmbo especial comamoratlvo da
I Mostra FIJat611ca Juvenil Luso-Brasllalra, a reallzar em Luanda
de 1 a 8 de Dezembro de 1971
Pela Esta~ao Central Postal de Luanda Be-rao ,apostos nas correspondencias que POI.' ela
transitarem nos mas 1e B de Dezembro
de 1971, carimbos especiais comemor:ativos
<la I Mostra Filatelica Luso-Brasileira, a realizar na mesma cidade, assinalando as datas
de abertura e encerramento do mesmo certame.

Carlmbos especlals comemoratlvos
do XVII Ola do Selo (1 de Dezembra de 1971)
1 - No dia 1 de Dezembro de 1971, pelas
Esta~Oes Centrais Postads de Praia, Bissau,
S. Tome, Luanda, Louren~ Marques, Macau
~ Dili, serao apostas em todas as correspondencias que POl' elas tran s itar ~ rn , carimbos
especiais comemarativos do «XVII DIA DO
SELO:..

2 - Os carimbos emitidOs para todas as
Provincioas Ultramarinas tern corno tema comum a reproducao do primeiro selo postal
emitido em 1B71 para a fndia Portuguesa.
enquadrado pelos ddreres ePrimeiro Clentenario do Selo Postal - fndia Portugue~, e
eXVII Dia do Selo:., alem d'a data e da designa~iio cia respectiva Provincia e da Estacao
Postal que os utilizaJr, assinalando-se asaim
POI.' esta forma aqueIa efemeride.

Carlmbos especlals comamorativos
do «1.0 Voo da S. A. A. em Boeing
747 - Johannesburg/Londres»
1 - No dia 10 de Dezembro de 1971,
a Esta!;ao Central Postal de Luanda (Angola) e no dia 11 do mesmo mes a Esta!;ao Postal do Aer:>porto do Sal (Cabo
Verde), aporiio em todas as correspondencias que POI.' elas transitarem, carimbos
especiais cornemorativos do «1 .0 Vao da
S. A. A em Boeing 747 - Joha'nn esburg/
ILandres». com escala por Luanda e pelo

Sal.
2 - 0 5 rarimbos emitidos para as duas
Provincias Ultramarinas tern como tema
comum parte do planisferio terrestre (Europa e Africa) scbreposto do emblema da
South African Airways, e ainda a data
e da designa!;ao da Provincia respectiva e
da Es ta~iio Postal que as utilizar.

Carimbos especlals comemoratlvos
para a provrncla de Angola
1- No dia 28 de Dezembro de 1971,
a Esta!;iio Central Postal de Luanda apora
em todas as correspondl!ncias que por
ela transitarem, urn carimbo especial comemorativo do «IV Campeonato Na,cionaL

-
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da Classe Vauriens», que se realiza em
em Luanda de 28 a 30 do cc.rrente, cUJa
maquete e conatit'.lida pelo desenho de
urn barco da respectiva classe, circundado
pela designa!;ao do acontecimento desportivo que -comemora, bern como pel a
data e designa!;ao da Provincia e da Esta!;B.O que 0 utiliza, apreaentando-se com
o formato de uma «vl;'la de embarca!;ao:o.
2 - No dia 31 de Dezembro de 1971, a
Esta!;Ao Central Postal de Luanda apora
em todas as correspondEmcias que por
ela transitarem, urn carimbo especial (:0memcrativo da cXVll cOTrida de S. Silvestre - 1971» que oa mesma data se
realiza em Luanda cuja maquete - em
formato redondo - e constituida pelo desenho estilizado de urna pista de corridas
com dois atletas em ac!;ao, circundado
por uma roda deoteada, contendo ainda a
designa!;ao do acontecimento desportivo

de que se trata bern como da Provincia e da Esta!;ao que 0 utiliza, e a data.

«A

I

Carlmbos especlals comemorltlvos
do «25.° Anlvarsarlo do Prlmalro
5arwloo Intercontinental dos TAP
(Voo de regrelso) ,.
Nos dias 11 e 14 de Janeiro de 1972
as Esta!;oes Postais dos Aeroportos de
Louren!;o Marq:.les e de Luanda respectivamente, aporao em todas as correspondencias que por elas transitarem, carimbos
especiais comemorativos do «5. 0 ANIVERSA RIO
DO PRIMEIRO SERVIC;O
INTERCONTINENTAL DOS TAP (Voo de
Tegresso), cujos madelos se inspiram nos

carimbos que em 1947 foram us ados para
assinalar 0 primeiro voo de que agora
se comemora 0 25. 0 Aniv·e rsario.

Rcriac;60 de Comboios Postais
utilizando a Rede Rodoviaria
voi permitir remodelor eficientemente 0 actual
estrutura dos Comunicac;:6es Ccntinentois
A cria~ii.o de comboios postais, com os prolongamentos de uma rede motorizada propria,
constituida por uma frota de viaturas pesadas para os percUl."SOS ma,is longos, e com
maior sobrecarga de trilfego, e carros de
menor tonelagem na utiliza!;ii.o nas liga~oes
secundarias ou intel'lffiedias - e a solu~ii.o
adoptada pelos CTT para ocorrer as necessidades e conveniencias do trilfego postal em
tod~ 0 P.ais, e que visa remodelar, em 'lIspectos absolutamente eficientes, toda a estrutura
de comunica~Oes continentais existente.
Estudado para vir a ser praticado na totalidade da area continental, 0 programa estabelecido entrara em execu~ii.o por fases, entre
si distancioadas dada a circunstimcia de ter

de se organizar cada uma com a prudencia
adequada e em fun~ii.o das peculiaridades
locais e regionais, ajustando-<as, ainda, aos
meios materiais e humanos que se impoe mobilizar para 0 efeito.
A primeira dessas fases abrangera, progressivamente zonas do Douro e entre 0 Douro
e 0 Mondego, consideradas como as mais carecidas de uma urgente melhoria dos transportes postais que as servem, e tera inicio
dentro de dias. ,
Essas zonas-piloto do importante plano de
remodela~ii.o, laboriosamente preparado pelos
CTT, incluem as regi5es do Minho, Tras-os-Montes, Alto Douro, Vale do Vouga, Dao e
parte litoral do distrito de Aveiro.

-

Juvenorpe~

r

Foi com imenso prazer que recebernos
do amigo de aempre, Dr. Vasconcelos
Carvalho, a honrosa i:ncumbencia de, em
seu nome e no do Clube Filatelico de
Portugal, apl'esentar cumprimentos aos organizadores da «Juvenorpex 71», e de
os representar na i 0 aug u r a!; a 0 da
Exposi~ao.
La est i vern 0 s, pOis, procurando desempenhar-nos 0 melhor possivel da incumbencia, e agora aqui estam<iS para darmos, os 1 e ito res do
«Boletim do Clube Filatelico de Portugai»,
uma panoramica do que por la vimos.
Estava bonito 0 Salao da NorI=esca, cheio,
como urn cabaz de sarOinhas, de quadros
com 05 quarenta e cinco (!) participa!;oes d"s jcvens nortenhos - qu e depois
dos cumprimentos aos Srs. Presidente e
Vice-Presidente da Camara Municipal de
iVIaioSinhos, autoridades, expositores e publico, 0 Sr. Presidente da Camara foi
inaugural'.
o Catalogo que nos ofereceram, e que
serviu, para os nossos apontamentos rapidos para a reportagem que estamos a
produzir, e jeitoso, bern apresentado e
dele constam alguns artigos de interesse:
cT~, T~ Aga, Te Te, cam S ou com Z R,
do Dr. Ant6nio Fragoso; «Petr6leo e Filatelia», por J . Campos Pereira; «Flamulas e Franquias Mecanicas - sua utiliza!;ao nas colec!;oes Tematicas» -, por
Paulo Sa Machado; «0 Museu dOs C. T. T.»,
, pel<> embaixador Georges Argiropoulos, este
transcrito de «Selos e Moedas»; e «A Filatelia e a Juventude», pelo Dr. Carlos
A. C. Ribeiro, transcrito do n.O 1 de «Filatelia para todos».
Na classe especial, expuseram os membros do Juri - Dr. Antonio Fragoso,
Eng. o Paulo Sea bra Ferreira e Eng.o Manuel Marques Gomes.
Para sermos franco, achamos cons entanea com 0
evento a participac;ao
«0
Draga·o» do Eng.o Manuel Marques
Gomes. Quanto as outras duas, de pouca
beleza e muito classicismo, improprias,
portanto, para consumo ali, note-se, por
serem boas demais.

11
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A c1asse de competi!;ao foi dividida em
tres grupos, em fun!;ao da ida de.
Grupo 1 - Jovens com menos de 15 anos.
- Teve 19 participantes, e, ainda que pese
aos dos Grupos 2 e 3, mais velhos portanto, foi nele que encontramos a melhor
participa!;ao - a de Mario Joao Basto
(Porto), que, apesar de ter 0 n.O 13, nao
teve azar, pOiS 0 seu Portugal foi galardoado com a melhor recompensa - Medalha de prata.
Houve, neste grupo, quatro bronzes prateados: Angelo Alberto Xavier Correia
(Porto), com «0 selo e ' as civiliza!;oes
antigos do Medio Oriente», colec!;ao pequena mas bastante engra!;ada, e de primorosa apresenta!;ao; Antonio Julio Gon!;alves de Almeida, com uma boa «Selec!;ao
de Selos de Portugal e UltramaI:Jo, jovem
entusiasta de quem muito ha a esperar;
Joao Pedro Relvas Ferreira Botelho (1\'Iatosinhos), com selos de Portugal, e Maria
Luisa Barbosa dos Santos Freitas (Malosinhos), que apresentou uma regular participa!;ao com «Selos dos Estados Unidos
da America », que, apenas, pecou na apresenta!;ao, pois as folhas de album qu~
usa desvalorizam os selos.
Neste grupo, Olga Maria Soares Nun:s
Mateus (Guarda), que nos informaram ter
apenas nove aIlOS, apresentou uma tematica sobre «Historia de Portugal», que
tinha principio, meioO e fim, e que, quanta
a n6s, mere cia, em fun!;ao da idade da
expositora, uma boa recompensa.
IIIo Grupo 2 - Jovens entre as 15 e as
18 anos - consta-n os que apenas houve
duas medalhas de bronze prateado, uma
para a participac;ao de Jorge Filipe Relvas
Ferreira Botelho (Matosinhos), com «Jugoslavia»; e .. 0 Automoveb, de Manuel
de Almeida Morais (Guarda), bastante interessante.
Neste grupo, destacamos, porque as achames ja boas, as participa!;oes de Antonio
Cabral de Campos Felino (Porto), com
- Portugal Continental, ate 1933 - ; Carlos
Jose Vltor Mota (Porto), os mamiferas,
ja com estrutura!;ao e estudo; Joaquim

-
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Processos de trabalho
mais em conformidade com as exigencias
da vida moderna

«1. 0 Salao de A erofilatelia~
Pelo
DR, A. J. DE VASCONCflOS CARVALHO
(Presldente da D1rec~i!.o do Clube Fllalelico de

que nao c1eviamos ser nes a
~ screver esta meia dtizia de linhas, para
prefilcio do catalogo do «1.0 Salao de
AerofilateJia,., qu: 0 Clube Filatelico de
Portugal, com 0 alto patrocinio dos C. T. T.
e da Federa!;ao Portuguesa de Filatelia,
em boa hora resolveu realizar na sua sede,
agora tao pr6pria, tao a altura de exposi!;oes como esta.
A Aerofilatelia e, hoje, uma das mais
requintadas e importantes especialidacles
ou ra!110S da Filatelia, com intimeros,
grandes e pod e r 0 s 0 s coleccionaclores.
orientados e defendidos por essa organiza!;ao verdadeiramente modelar que e
a FISA.
Em Portugal, infelizm ente, nao abundaIn.
Mas alguns existem, e grandes,
como 0 eminente filatelista Jose Gonzillez
Garl'ia, recente e muito justamente condecorado pelo Governo portugues.
Nao abundam, rep ..! timOj3, e e pena, porque, sobre ser colecciGnisffio requintado,
e daqueles que mais se estfl difundindo
pelo Mundo inteiro, e, consequenteme!1te,
mais se esta valorizando.
Se 0 presente salao contribuir para
o aparecimento de mais alguns aerofilatelistas, entao estaremos de parabens, nao
apenas 0 Clube Filatelico de Portugal,
mas todos os a,erofilatelistas portugueses,
dos quais seremos 0 mais modesto, e
tanto que, na al lura em que escrevemos
estas apressadas linhas, ainda nao sabemos se teremos tempo de monlar nem que
seja urn quadro, apenas p3ra marcar a
D(Jssa presen!;a,. .
Transcrevendo 0 catalogo da Exposi!;80
em epigrafe, cump:-e-nos acrescentar que
os expositores foram os nossus distint:>s
consecios.
" Claro

1 - Ant6niO Marli ns - Portugal Ultramar-Primeiros voos (1926-1963) ;

t.

Portugal)

2 - Dr. A. M . COI'rea N u nes - Macau, Mo-

!;ambique, Compo Mot;ambiqu e, S. Tome
e Guine- Correio aereo.
3 - COl". F. R . M Cardoso Salgado - Macau, Mo!;ambique, Cump. Mo!;ambique,
S. Tome e Guine-Correio aCl'eo.
5 - D1·. A. .T de Vuscon c.?lo s Carvalho Prirr.eiros voo da America do Norte.
6 - Paulo Rui l\1onte;1"o B arata - Porlugal-Aercgramas militares: M. N. F., R.
M. C. V., R. M. A. R. e R. M. Marcas
de Servi«;r Postal Militar.
Exposi«;ao variada, equilibrada e cheia
de inter~sse. ela f oi muito visitada e
ad!'T1irada, tanto no dia da inaugurar;ao,
como nos dias seguintes, 0 que nos leva
a sugerir uma sua rep e ti~ao, ampliada,
logo que passive!.

.:---------------1,
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SE LOS

DE PORTUGAL,
ULTRAMAR
E ESTRANGEIRO, CLAsSlCOS,
SItRlES, ETC,

para COMPRA OU VENDA
Consu/te a casa

H. SANTOS VIEGAS
R. I,D de Dezembro, 45-3. 0 -Esq.
T.le'on. 3 5 8 5 2 - LlSBOA-2
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TETI QU;~~-DE-F 0 SFOR 0~·i
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Reunioes para trocas todos os sll.bados,
das 1 7 As 19 horas, na nossa sede

Av. Almlrlnt. Rail, 70-5.0_Dt.0
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Efectivamente, 0 trafego postal tern vindo
a apresentar no nosso Pais, em especial nos
UItimos anos, urn volume de nivel sempre
crescente, acusando, por exemplo, em 1970,
um total de cerca de 550 mi1h6es de correspondenoias Qrdiinilrias manipuladas, 30 rqiIh6es de regjstos e 4 800 miThares de encomendas.
Tornando - se notOrio 0 facto de as exig€mcias destes tipos de servi!,!o continuarem
em aurnento, tern os CTT vindo a verificar
que a rede de comunica!,!5es postais em que
assenta .a permil'ta das suas malas de correio nao consentia - a despeito de todas as
medidas postas em pratica e da esfor!,!ada
colabora!,!ao dos caminhos de ferro - uma capaz solu!,!ao dos problemas enfrenllados, apresentando defiicifmcias a que urge pOr termo,
quer em aten!,!ao as condi!,!oes aduais de
quase satura!,!ao, quer considerando as perspectivas do futuro.
.
Essas defici€mcias, em que sobressaem, ate
agora, as horas inconvenientes da expedi!,!ao
e recep!,!ao das correspondencias, as frequentes perdas de enlace dos meios de transporte
e a falta cada vez maior de capacidade destes, tern sido devidas, pcincipalmente, naD
apenas ao ja sublinhado acrescimo das eJcigencias do servi!,!o mas, tambem, a regidez
d05 percursos ferroviarios, com esta!,!oes por
vezes afastadas dos elementos locais de explora!,!ao dos CTT, e 'aos horarios d05 comOOios que, ,poI' terem de atender a outros
aspectos tambem legitimos, nao podem ajustar-se, como se ,p retenderia; 'aos interesses do
correio. Dutra causa das dificuldades patenteadas, pode ser encontrada na actua!,!ao do
sector das condu!,!Oes de malas a oorga de
particulares, do qual, em muitos casas, e apesar dos esfor!,!os despendidos e das boas vontades demonstradas, nao e possivel obter melhor rendimento.
Foi, assim, em presen!,!a desta situa~ao que
se empreendeu 0 estudo de processos de trabalha mais em conformid'ade com as naturais
exigencias da vida mooerna, visando-se solu!,!Oes de vma ordem que permitissem assegurar as indispensaveis garantias de celeridade e seguran!,!a - condi!,!Oes entendidas
como basilares para as comunica!,!Oes pastais. Impos-se, desta maneira, como a mais
adequada as realidades e a que mais perfeitamente correspondia aqueles objectivos, a

solu!,!ao enunciada no come!,!o, e que remodela
em aspectos absolutamente eficientes, toda a
estrutura das liga!,!oes continentais existentes
ate a data, e que passara a assentar, essencialmente, na ubiliza!,!ao de meios rodovicirios,
mas com base nas linhas mais importantes
da CPo
Que

0

correio chegue mais cedo
e parta mais tarde

A rede motorizada, a servir pela frota de
viaturas pesadas ja referida, sera estabelecida tendo como base os centros repartidores
a funcionar em localidades de grande confluencia postal em ajustamento aos percursos
das principais linhas ferreas do Pais. E, onde
o correio nao seja alcan!,!avel directamente
pela motoriza!,!ao (aglomerados ou areas dispersas em regiOes recond~tas), recorreram os
CTT a meios suplementares mais eficazes dos
que ate aqui praticados.
Sendo possivel com este sistema de motoriza!,!ao - que vern substituir as ja insuficientes ambulancias postais, as auto-ambuliincias
e mui,t as condu!,!Oes desajus1ladas, POI' morosas e insufiicientes em capacidade - , obter
uma mobilidade de hormos que passam corresponder da melhor maneira as necessidades
do servi !,!O , conseguindo-se alem disso liga~oes
directasentre os centros repartidores e as
esta!,!Oes e pastos CTT de destino, poder-se-a
conseguir com exito, e em grande numero de
localidades, que 0 correio chegue bern mms
cedo e parta ma~ tarde do que actualmente,
nalguns casos com horas de avan(,!O ou de
retardamento, conforme se trate da chegada
ou da partida. 0 que permitira que as distribui!,!oes de correspondencia possam fazer
- salvo as excepcOes motivadas pelas distancias e deficiencias de percursos nas terminais - sempre de manha ou, pelo menos,
no inicio da tarde. Por outro lado, conseguir-se-a que as expedi~Oes se fa~am com
horarios mais dilatados. Isto sem perdas de
liga!,!ao com as grandes linhas de transportes
postais e os citados centros repartidores.
Uma extensa reglao
do norte do Continentea primeira a ser beneficiada

As inova!,!oes adoptadas, e sucintamente
anunciadas, vaG come!,!ar a efectivar-se, como
se disse, ja, numa extensa regjiio a norte do

-
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Mondego, abrangendo a parte litoral do distrito de Aveiro, 0 Dao e 0 Vale do Vouga,
o Alto-Douro, Minho e Tras-{)S-Montes.
A estrutura cnada para a sua cobertura
compreende 12 cami6es de grande tonelagem
e 6 reooques e 4 furgonetas, frota que s6 por
5i importou em cerca de 7 200 contos. E a
despesa anual com 0 pes50al que as guarnecera e 0 desempenho de outros servi!;os correlativos e resultantes, estima-se em mais
de 6000 contos, nao incluindo vencimentos
normais.
As viaturas utilizadas, especialmente equipadas para 0 fim em vista e dotadas de pes50al devidamenre adestrado, transportarao 0
correia directamente entre 'as esta!;Oes, postos CTI e os centros repartidores do Norte
do Pais, num servi!;o de porta a porta, sem
perdas de .tempo com liga!;OeS intermedias.
E, nos pontos extrem05 das linhas do percurso desses elementos motorizados, recorre-se ·a meios suplenienta.res, mms eficares do que os actuais . Meios que nao podem
dispensar-se para levar 0 correio as pequenas povoa!;Oes afastadas.
Por outro lado, a manipula!;ao do servi!;o
pass a a fazer-se nos centras repartidores e
nas esta!;Oes, 0 que acelera aioda mais as
opera!;Oes a realiazr nos meios die trans..
porte.
Com as modif.ica!;Oes introduzidas, espera-se
obter, nas citadas reglOes, uma larga melhoria na execu!;ao dos seus servi!;os postais que,
como se disse, passarao a beneficiar de recep!;Oes e distribui!;Oes mais cedo e de mais
tardios horari05 de expedi!;ao.
Isto para ja, muitoembora se admita que,
no ajustamento inicial desta fase do sistema,
algumas deficienoias locais possam surgir.
Mas que uma vez conheoidas e com a colabora!;ao do publico - que os CTT desejam e
pedem - se resolverao a contento. Esta e
uma das razOes por que as modifica!;Oes a
introduzir serao realizadas por linhas, co~ando-se pelas perifericas, e seguindo-se
escalonadamente, com espa~ de tempo devidamente estudados .
Objectivo final: que 0 correio
seja entregue no dia imediato
ao da sua expedi~ao
Seguidamente a esta primeira fase, outras
!l'egiOes se seguirao, de forma a abranger
tod~ 0 Pais. E, cumprindo 0 programa como
foi estudado - ajustando-o, todavia, a modifica!;Oes que a seu tempo se reconhe!;am va-

9

BOLETIM DO CLUBE FILAT1!:LICO DE PORTUGAL

lidas - , cootam os CTI poder atingir 0 que
presentemente tern como uma das metas mais
desejadas do servi!;o postal: que todo 0 correio que seja entregue em qualquer das suas
esta~Oes e postas 'ate uma de1lerminada hora
da tarde, possa ser distribuido no dia seguinte
de manha, em todo 0 territbrio continental.

SOLICITAM
TROCAS

•

Escrevem-nos varios
coleccionadores estrangeiros que pretendem
relacionar-se com coleccionadorea portugueses, entre eles:

GUZMAN PEREZ SAN C H E Z
Rambla
Pulido, n.O 48-2.° Santa Cruz de Tenerife
- Espanha.
6SCAR SA REGO - C. P . 2895 ZC-OO - Rio
de Janeiro GB. Brasil.
PEDRO ROS PUJOL - ViIamari 37 Pal 2.Barcelona 15 - Espanha.
.
JOSE HERIBERTO PUENTES MORALES Camilo Cienfuego, n. ° 2 - Colon - Matanzas
- Cuba.
MANUEL BETIENCOURT - 12 Walsh Avenue - Peabody, Mass 01960 - U . S. A.
VOLKER HOF'FAMANN - Reichsstrasse 16
- DDR 701 Leipzig - Alemanha.
ALEKs.ANDER KUZIOTA - Nowa SOI - m.
Hutnicza 5/ 9 - Poloni'a.
JOSE IBAA,EZ ALCALDE - C/ . Proyecto,
4-4.° Jativa (Valencia) Espanha.
RICARDO ORUZ PEREZ - Santa Rita,
n.O 29212, P. N. Matanzas - Cuba.
RAuL BORGES - Av.n Rio Branco, 108-2 .oandar - sala 206 - Rio de Janeiro GB.
Brasil (ZC-21).
ZBROCLOMS CZYSTAW - Rue de Szkolna
Wechselstube, 0'.0 8 m. 1. A - Piotrkow
Tryb/ voj Lodz - Pol6nia.
CASTOLDI ROSALBA - Via Magliocco-20141
Milano - Italia.
EMILIA NURKAWIOZ - Gdansk 12, W. Polskiego 44 - Pol6nia.
E. BORRE NIELSEN - A dos Cunhados Portugal.

-

-IfEROF{LIITEl. {.fI
Palo
I:NG. M, It MARQUI:S GOMES

-

r

Quando se fala em AEROFILATELIA,
de uma maneira geral, liga-se tal vocabulo ao coleccionismo de determinadas marcas. como sejam carimhos ou
ohliteracoes postais. alusivas a pri:neiras
malas de correio, transportadas POl' via
aerea, e as marcas de inaugura!;ao de
uma rota, ou comemorativas de linhas
aereas. Tal designa~ao, to davia, tern uma
aplicabilidade e extensao mais amplas.
Ao analisar-se a palavra AEROFILATELIA, sin6nima da AEROPOSTA, verifiea-se que ela denva da formula grega:
aer (philos nteleia), em que ner e urn
prefixo designativo de ar, philo! se traduz por amigo, e atelein pOl' franquia de
porte.
Assim, 0 significado daquele vocabulo
sera: amigo das franquias de port z aereo, ou seja dos selos de correia aereo.
Por extensao, cabe a AEROFILATELIA
todo 0 estudo e coleccionismo filatelico
relacionados com 0 ar, nao s6 de seLos
como de Dc,cumentos Postais (Inteiros e
Marcas Postais).

+

+

I

Alem destas pet;as. ainda sao de considerar as «Cartas de Baloes» e os :arimbos aleg6ricos, estes aplicados na correspondencia, nos transportes aereos, e
relativos a voos especiais.
Escusado sera dizer, ou recordar, que
o emotivo» da imagem representada nos
selos tam bern pode ser considerado em
estudos de AEROFILATELIA ou de Temas (Filatelia Tematica). Sao exemplo:
os aeroportos, os baloes, os dirigiveis,
os avioes, os aviadores, os percursores, etc.
Em suma, todos os elementos que contribuam para 0 enriquecimento da Hist6ria do Correio Aereo, como sejam setos ou documentos posta is, e estudos com
base nos mesmos, sao do dominio da
AEROFILATELIA.
Deste modo, e sempre que possivel,
prccuraremos oferecer elementos relativos aos diversos sectores da AERO FILATELIA, a fim de proporcionarmos urn melbor conhecimento do motivo que determine u a emissao de este ou aqueloutro
selo, ou mar:a postal comemorativa.

-
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Ultramar Portugue.
l.953

I

OiscriminaclJo
Escudos
CENTENARIO DO SELO POSTAL PORTUGU~S
- Col. de 8 Sobrescritos (1 para cada provincia).
400$00

V CENT.o DA MORTE DO INFANTE D. HENRIQUE
- Col. de 8 Sobrescritos (1 para cada provincia).
160$00
1.0 CENT.o DO BANCO NACIONAL ULTRAMARINO
1964
- Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia)
250$00
CENT.o DA UNIAO INTERNACIONAL
DE TELECOMUNICACOES
1965
- Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia)
250$00
UNIFORMES DO EXERCITO PORTUGU~S
1965/67 - Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia)
Com taxa de 1$00. . . . . . . . .
150$00
. Com taxa baixa . . . . . . . . . .
85$00
50.° DAS APARICOES DE FATIMA
1967
- Col. de 7 Sobrescritos (1 para cad a provincia)
200$00
V CENT.o DO NASCIMENTO DE PEDRO ALVARES CABRAL
1968 - Col. de 7 Sobrescritos (1 para cad a provincia).
200$00
1.0 CENT.o DO NASCIMENTO DE GAGO COUTINHO
1969
- Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia).
160$00
V CENT.o DO NASCIMENTO DE VASCO DA GAMA
1969
- Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia).
175$00
1.0 CENT.o DA REFORMA ADMINISTRATIVA DO ULTRAMAR
1969 - Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia).
160$00
V CENT.o DO NASCIMENTO DE D. MANUEL I
1969
- Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia).
160$00
CENTENARIO DO NASCIMENTO DO MARECHAL CARMONA
1969 - Col. de 4 Sobrescritos (Angola - Mo~ambique-

,I
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Luis Pastor de Macedo
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Luis Pastor de Macedo, notave1 historiador
e grande ulisip6grafo, faleceu, depois de
longa doen~a, na sua residencia, na Rua de
Maria Andrade, 26, 1.0 drt.o, desta cidade.
Completara, em Fevereiro Ultimo, 70 anos,
pois nascera em 23 daquele mes, em 1901.
Era natural de Lisboa.
Desde muito novo que, enamorado da sua
cidade natal, se dedicaraao estudo da hist6ria lisboeta, produzindo uma obra notabilissima, em que sobressaem, nomeadamente,
o TeTTamoto de 1755 na Freguesia da Madalena, 1929; A Igreja de Santa Maria Madalena de Lisboa, 1930; A Rua das Pedras Ne-

FERNANDO M LEITE DA SILVA - R. Marques de Abrantes, 127/602 - Rio de Janeiro
GB ZC-01 - Brasil.
VALERA POLUNIN - ul Bajrona 1/6, KV 16
- Kherkov-124 - Riissia
RONALDO JULIO KRESS - C. P. 1004 - BeIt~m - Para - Brasil.
WOLTFGANG UEBEL - Aussere Bautzener
Str. 19 - DDR 87 Lobau/SA. Alemanha.
M. MAIO - Via Scorza 1 - 16136 Genova
(Italia) .

VILMA NAKAMURA - C. P. 100 - Ourinhos
- Est. de S. Paulo - Brasil.
DR. HERMANO GOUVEIA-Av.s Dr. J08.0

gras, 1931; 0 Antigo Terreiro do Trigo, 1932;
Critica, Correc~oes e Aditamentos, 1933;
A Baixa Pcnnbalina, 1938; A Rua das Canastras, 1939; Noticias e Registos Curiosos, Extraidos dos Livros Paroquiais cIa Freguesia
da Se, 1940; Tempos que Passaram, 1940;
Lisboa de Les aLes, 5 volumes, 194G-43; de
colabora~iio com Matos Sequeira; A Nossa
Lisboa, 1945; Casas cIa Cdmara de Lisboa,
em colabora~ao com Norberta de Araujo,
1954.
Desempenhou os cargos de comissluio do
Governo junto do Teatro de D. Maria II, e
de vereador da Camara Municipal de Lisboa.
no tempo da presidencia do coronel Linhares
de Lima. No Municipio, exerceu, depois, as
funcOes de vice-presidente, quando era pre-

-

Ma~o - 305 - Tamhu - Joao
Pessoa Parruba - Brasil.
IRMAR PINTO FERREIRA - Rua Indio Piragibe, 99 - J08.0 Pessoa - Parruba Brasil.

II
Estes enderecos sao indicados sem com·
promisso 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.
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AI!;ada de Paiva) a pre!;os muito superiores aos do seu custo ...
Para acabar com 0 caso das medalhas
de Luanda: ll: evidente que a Policia Judicifuia e a Intendencia das Actividades
Eoon6micas tern com pet en cia legal para
ouvirem 0 executor respectivo, Sr. America Raposo . . .

Cate/ogo dos sobrescritos editados pelo
C/ube Filotelico de Portugal
(Conllnuaoio do numero anlerlor)
N,O

N,"

192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 -

II Exp. Fil. do Estoril.

III Exp. Fit. Bancaria.
Jogos Olimpicos de 1964.
X Dia do Selo 1964 (Lisboa).
Exp. de Divulga!;ao Filatelica-Seia.
Exp. Divulg. Filatetica - Alhandra.
III Exp. Fit. Intersocios - Galitos.
I Exp. Fit. Side rurgia Nacional.
Cent." do Diario de Noticias.
II Exp. Filatelica do Funchal.

-----

sidente 0 tenente-coronel S!clva~ao Baneto.
Deixou 0 lugar, em 1959, com 0 <Ile!rmo do
mandato deste Ultimo presidente.
A Pastor de Macedo, sem duvida urn dos
mais profundos ulisipografos de todos os tempos, foi-Ihe confiado 0 pelouro dos Servi!;OS
Culturais, que estruturou e ande realizou wn
trabalho altamente meritorio. Deve-se-Ihe 0
extraordinilrio brilho de que se revestfu.-am
as festas da cidade, em 1934 e 1935, bern
como 0 impulso dado a numerosas publica~ referentes a Lis boa.
Em 1945, foi eleito deputado, de cujo mandato resignou mais tame, a fjm de assumir
o cargo de presidente substituto do Municipio
lisboeta.
Albalancara -se Luis Pastor de Macedo a
editll!r uma obra monumental sabre a cidade
de Lisboa, trabalho que aind'8 mais enalte·
ceria 0 seu nome de honesto e fecundo escritor e historiador. A doenca que, desde hit
anos, 0 atingiu, veio impedir a concretizaciio
deste seu souho.
No ano passado, e em reuniiio publica, 0
actual presidente do Municipio, Eng.o Santos
e Castro e vereadores, decidiram atribuir-Ihe
a medalha de ouro da cidade, 0 mais alto galardiio com que a Camara Municipal de Lisboa distingue a obTa dos que it cidade oferecem 0 melhor -da s ua inteligencia e da sua
actividade e carinho.
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Delcrioio

202 - I Exp. Fit. Nac. de Tern. da Pre p.

Urbana.
203 - Congresso Nacional de Transito.
204 - V Cent." da Cidade de Bragan!;a.
205 - 1.0 Voo a jacto Lisboa-Bruxelas.
206 - II Exp. Fit. Inter-Colec. Cut. Recreio .
207 - I Exp. Fit. de Tematica Desportiva-Porto.
208 -1." Voo a jacto Lisboa-Joansburgo.

6
t

,

Jit muito debilitado pela enfermidade, Luis
Pastor de Macedo nao pOde deslocar-se ao
Municipio para receber a medalha de ouro.
Par esse motivo, 0 presidente e a vereaciio
foram a s ua- casa, onde, numa cerimonia
muillo simples e muito expressiva, a que esteve igualmente presente 0 antigo presidente,
tenente-coronel Salvaciio Barreto, the foi feita
a entrega do merecido galardiio.
Em toda a sua vida de escritor e de his·
toriador, e no exercicio de fun~Oes publicas,
bern como no tram com as inurn eras pessoas
que dele se acercavam, Luis Pastor de Macedo manifestou sempre os primores do sell
caracter, dotado de alto sentido de justi~
e de rectidao insuper ilVeis, e os dotes do seu
cora~ao cornpreensivo e generoso.
o Sr. Luis Pastor de Macedo era casado
com a Sr.D D. Maria Lucilia Pastor de Macedo, irmao da Sr.D D. Maria Madalena Pastor de Macedo, casada com 0 Sr. AntOnio R0sado Fernandes, e tio da Sr.a D. Maria de
Luroes Baptista Agua Pas1x>r de Macedo, casada com 0 Sr. Alfredo Jose Agua.
Filatelista muito distinto e entusiastico,
Luis Pastor de Macedo era socio do Clube
Filatelico de Portugal, motivo pelo qual a
toda a familia, e em especial it sua ilustre
viuva, aqui express amos sentidissimos pesames o

A este, mais pequenino, e todo cheio
0

retrato, nem ele 0 vale, nao obstante 0
que 0 retrato esta feito ...
Agora, ja quase morto, ja a feder a
morto, nao ha mais nada a fazer do que
dar-lhe a estocada final.
Escrevemos atras que ele vive (?) de dar
explica!;oes a meia duzia de aprendizas
de enfermeiras. Mas tera ele titulo para
tanto?
Ha poueos anos, a Sr. Silva Gama usava
cartoes de visita em que se dizia medico,
oonforme a gravura de urn em nosso
poder:

-

,
Tele'. 768392

R~

Era de espantar, mas nos guardamos,
e aguardamos.
Ate que, recenteme.nte, nwn documeoto
emanado do Ministerio da Educa!;ao Nacional, datado de 30 de Agosto de 1971.
vie!l1lOj3 a saber, estupefactos, que este famigerado homem das bexigas, das medalhas e das viagens a todas as exposi!;oes, ele, a esposa e a filho, ndo se
Estaria explieada assim a nao inscri!;ao
daquele nome anterior na Ordem dos
Medicos? Estaria ele inscrito com este
seu nome verdadeiro? Mas urn oficio da
Ordem dos MediCOS, Conselho Geral, datado de 9111171, ma- ntev~ ndo estar la i'BScrito qualquer medico com est z (segundo)
-n ome!

Este facto, espantoso, pode parecer superficial e impertinente. Mas serve para
completar 0 retrato, e revelar a personalidade, surpreendente e morbida, do
Sr. Silva Gama. Do Sr. Silva Gam«
que estu morto, z b eln morto, - ate porque

IISBOA

,
Portanto: «.kntanio Silva Garna/Medico».
Com a parte por ele ' escrita Ii mao, e
incontroverso que .ninguem negara a sua
autenticidade. Simplesmente ...
Par essa altura, ja urn director do Clube
Filatelico de Portugal- que nao n6s!andava, desconfiado, atras do homem.
E a Orclem dos Medicos. em seu oUcio
n .D 3849/69, de 3/12/69, respondeu que
o Dr. Ant6nio Silva GalTWl ndo cons-

e

fantochc que nun ca existiu!

II _ _ _ _ _ _• _ _ _ _ _ _ _ _ _ n

I
I
I
I
I
I

Av Merton'. 1ft-rIc Porte·E

Cons ~ lho

chama Ant6nio Silva Gama, mas sim cA"&tonio Dionisio de ALmeida Silva (Garna) •.

A morte deflnltiva do Silva Gama
que nao e Sliva Gama
das bexigas, nem pens amos em fazer

tava dos ficheiros do seu
gional de Lisboa . ..

PROGR4MA
do

Clube Filafelico de
II
Portugal
II
PARA 1971

I •
I
I

I!

•

01. do Selo

PARA 1972
I .a

Mostra de Marcofilia Classica

I
I
I

II
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Este Sr. Silva Gama e milhentas vezes
mais pequenino do que 0 anterior. Mais
peque.ni.no e mais perigoso.
Efectivamente, nao se lhe conhecendo
qualquer profissa·o, como adiante demonstraremos, vive de dar explica!;oes, em sua
casa, a oito ou dez enfermeiras, como
confessam todos os membros da anterior
Direc!;~ da Federa!;ao Portuguesa de Filatelia, a qual raunia ao lado das ditas
enfermeiras ou aprendizas de enfermeiras,
no pequeno apartamento onde 0 Sr. Silva
Gama reside.
E vive s6 das explica!;oes? .. Parece
que tambem das Exposi!;oes Filatelicas,
pelo menDs desde a cAutopex» para ca ...
Com efeito, para ir as mesmas (ele, a
esposa' e 0 filho), ele pede, insiste, pede,
acena com a Emissora e com a Televisao, e pede e torna a pedir, ate cooseguir dinheiros, subsidios, passeios e
comidas.
Tern sido assim em todas as ExpOSi!;OeS,
e, de uma por todas, cite-se a «II Lubrapex», em que ele conseguiu ser apresentado, por urn amigo com urn, ao Juiz
Sr. Dr. Morais Sarmento, entao prestigioso
presidente do Clube Filatelico da Madeir.l,
e depois pediu, aborreceu, cansou, ate
conseguir que 0 mesmo Dr. Morais Sarmento obtivesse para 0 Sr. Silva Gama,
esposa e filho, Largo subsidio da Delega~do do Turismo no Funchal.
Desembarcado ai, Silva Gama f~z uma
serie de zsclindaLos. Logo a chegada aD
hotel, enorm'! e bal'uLhento escanda10 com
o Comendador Spinola.. . Depois, quando
se-ube da classifica!;ao da sua participac;ao,
nem grande premio nem ouro, f ez nov o
escandaLo, pretenden.do regressar nesse
dia a Lisbea. .. Na·o regressou, segundo
ele disse, por nao haver lugares no aviao
desse dia; na versao, mais a ce itav ~ l, daquele ilustre Juiz Dr. Morais Sarmento,
pcrque este the disse que nao podia regressar, pc-is era uma especie de empregaao, vis to como, para estar no Funchal
ate ao fim da EXp03i!;ao, tinha recebido 0
mencionado subsidio ... Todavla, este famigerado Silva Gama nao flC.'OU POl' aqui: no
banquete oficialissi:no para entrega da, medalhas, negou-se a ir a mesa da pr esidencia, receber a sua :nedalha .. . Mas,
acabado 0 banquete, logo se apresso u a
ir, escondidamente, POl' detras da mesa,
buscar a sua medalha . . .
De enta·o para ca, tern vindo a of er ecer-se para comissario e organizador de

-

todas as exposi!;oes, de cujos dinheiros
nao sabemos como se serve, mas tudo
leva a acreditar que semelhantemente ao
recente caso de Luanda ...
E 1a continua a ir a todas as Exposi!;oes, sempre com a esposa e 0 filho.
Numa vaga, inepta e nulissima defesa
que nos enviou, e n6s generosame:J.te
publicamos no ultimo numero, mas nao
publicariamos se tivessemos adivinhado
que ele a distribuiria pOl' todo 0 Pais,
o Sr. Silva Gama fez-nos a injuria de
nos comparar com ele. Abra os ouvidos,
seu porco Silva Gama: - N6s, quando levamoo a nossa mulher (e nao os filhos),
fazemo-Io a nossa custa, e somente quando
isso cabe na nossa algibeira. Portal motivo, nunca a levamos ao Rio de Janeiro,
onde ja fomos POl' duas vezes, e da segunda indo n6s com uma perna partida,
ainda de «canadianas», 0 que deixou pasmados 05 braSileiros, 05 quais, temos a
certeza, se n6s lhes tivessemos dito 0
estado em que nos encontravamos, e
acrescentado que s6 pdderiamos viajar
acompanhado pela mulher, teriam sido 0 5
primeiros a dizer-nos para n6s a levarmos.
E fora de discussao que qualquer compara!;ao que se pretend a fazer entre 0
Sr. Silva Gama e n6s, sera infamia, que
ninguem se atreve a fazer-nos, mas q:le,
de qualquer modo, veementemente repelimos.
E, a seguir, vern outro argumento tao
pifio, tao mentiroso, e tao imbecil como
aquele: Que as contas de Luanda es tAo
aprovadas .. . Mas aprovadas por quem? ..
Por quem 0 tern estado a cobrir? . .
E onde estdo as contas?..
Onde as
contas de Luanda e da I Autopex? ..
E ele ja anda a anunciar a II Autopex . ..
Quanto recebeu ele para esta II Autopex? . . . E Quando l'ec3beu?
Mas ha mais. «As contas estao aprovadas» . . . Entao se 0 guarda-livros do
Ant6nio Maud ja z um desfaLque d? uns
miLhaTes de cO'ntos, mas 0 Antonio Maud
necessita imperiosamente dele, por exemplo, para ser sua t estemunha de defesa,
e portanto 0 cobre, - 0 d?s!aLque d~ixa
de seT d 3sjalque?! ...
o mesmo quanto as medalhas, de Luanda
e {;utras, pelo Sr. Silva Gama entregues
aos destinatarios (mesmo dirigentes da
Federa ~ a9,
como 0 seu amigo e filatelista distinto e serio que e 0 Dr. Anibal

N .·

L

c
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209 - IX Cent. da Torn. aos M. da C.
Coimbra.
210 - IV Congo Nac. do Apostolado da
Pra!;a.
211 - Exp. Fil. da Casa Pessoal da C. A. L.
212 - I Exp. Fil. e Numismatica de COlmbra.
213 - Exp. Fil. Cooperativa Ajudense.
214 - I Congo Nac. de Acid. de Trab. e
D. Prof.
215 - U. 1. T .
216 - Acampan1ento ~ortenh o Cortega!;a.
217 - I Exp. de Divulga!;ao Fil. Amarante.
218 - ill Exp. Fil. V:ilafmnquense.
219 - I Exp. de Colecci.:;nismo ABA.
220 - I Exp. Fil. Hidro-Elec. do Cavado.
221 - Exposi!;ao de Filumenism o.
222 - I Exp. Fil. Aveir.::.-Viseu.
223 -1.° Voo Lisboa-Faro.
224 - Idem Fare - L!sboa.
225 - Caloustre Gulbcnkian.
226 - IX Festival Fulc. L~ sG-Fra:lco-Es 
panhol.
Zl.7 - XXV Aniv. do I. N. E. F.
.228 - I Ce:J.t.° da Cruz Verm elha Portuguesa.
'229 - II Exp. Fil. da Comar ~a de Arganil.
.230 - XI Cong. Int. da Vmha e do Vmho.
231 - EXpOS1!;a.::. Bocagiana.
232 - Europa 1965.
233 - I Congresso Beirao.
:234 - IV Exp. Fil. do C0:lC. de Matosinhos.
235 - Exp. Fil. Galit.::.s-ASA.
236 - 50.° Aniv. d.i Forc;a Aerf'a.
237 - I Exp. I:1t. de Alimenta!;ao Agr. Indust.
238 - I Exp. Filatelica Juvenil.
239 - Gil Vi~ente.
'
240 - XI Dia do Sel.) - Exp. Div. Fil.-Alhandra.
241 - Idem - Exp. Fil. do Porto.
242 -1.° Voo Comercial Lis boa-Luanda-Beira.
243 - V Congo L'.lSo-Espanhol de Or lop. e
Traumatologia.
:244 - III Exp. Fil. d.:; Funchal.
:245 - 25.· Anv. de. Clubc Campism.:. de
Lisboa.
246 - Exp. Fil. Numism. «D. Joa ~1 de Castrc,».
247 - VI Congo d,-, Corn. Int. para De!.
C. Crista.
248 - Exp. Internacional de Filumenismo.
249 - I Exp. Fil. Nac. Tematica - Aveir{).
2i0 - I Exp. de Divulg~ao Fit - Santarem.
.251 - I Exp. Filatelica - P. Delgada.

Deaorioio

N."

252 - I Congo Nacioanl de Filateli~ Aveiro.
253 - Revolucao Nacional.
254 - Tomada de Evora aos Mouros.
255 - XVII Cong. Nac. dos Bomb. PorI;.Matos.
'256 -1.° Von a jacto Lisboa - Rio de
Janeiro.
257 - Visita do Presidente da Republica
-Ovar.
258 - 1.° Voo TAP Lisboa-New York.
259 - VI Conf. Atlantica de Estudo de
Educ.
260 - X Festival de Folclore - V. do Castelo.
261- Ponte Salazar.
262 - I Encontro Nac. de Dirigentes do
C. N. E.

263 - I Exp. Filatelica da Trofa.
264 - X Acamp. Nac. Escoteiros de Portugal.
265 - XX Congo Int. Direito Finac. Fisca!
( LonUnuuj.

Selos do Republica

de Cuba
Obras de arte do Museu Nacional de Cuba
figuram numa nova emissao de selos feita
pelo Ministerio das Comunica(;Oes d'aquele
pais.
Os selos agora editados tern as seguintes
CCliracteristicas: com as dimens5es de 25 x
x 30 mm e valor de 1 c., a obra do pintoc
espanbol F. de Zurbarlm (1598-1664) cSt. Cataline de Alexandrie:t; com as dimensiies
41 x 31 mm e valor de 1 C., cLe Charrette»,
do pintar Frederico Americo'; cSt. Christophe
et l'enfante:t, do pintor italiano Jacope Eassane (1510-1592) figura num selo em dimensOes de 25 x 50 mm, e valor 3 c., e a cLiaflotin:t, db pintor cubano Rene Portocarn'ero
(m. 1912) noutro com as dimensOes de
32 x 42 rnm e valor de 4 C.
Outros selos: «Portrait d'tme Dame:t, do
pintor holandes Niceles Maes - dimensOes:
32 x 42 mm, valor 5 c.; «Pherrlx>, do pintar
cubano Raul Martinez (valor 13 c., dimensOeS : 35 x 42 mm) e, finaImente, «Sir William Pitt:., do pintor ingles Thomas Gainsborough, com as dimens<ies de 35 x 42 mm e
valor de 30 C .
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TACAS-MEDALHAS-EMBLEMAS
.. ESPf;CIALI%ADO t:M 'TALIA

Mlnlsterlo das Camunleaories
Correios e

Telecomunica~

de Portugal

Portaria n. D 266/71 de 20 de Maio
Manda 0 Governo da Republica Portuguesa,
pelo Secretario de Estado das Comunica~Oes
e Transportes, que,ao abrigo das disposi~oes
do ·artigo ZT.D do Decreta-Lei n.D 42417, de
ZT de Julho de 1959, seJa lancada em circulacao, cumulativamente com as que estiio em
vigor, uma serie ordinluia de selos, de tiragem ilimitada, destinada a substituir a actualmente em circula~ao criada pela Portarl,a
n.D 14 219, de 31 de Dezembro de 1952, nas
con(li~Oes seguintes:
1) A nova serle sera constituida por paisagens e monumentos nacionais;
2) A substitui~ao da serle em vigor sera
feita escalonadamente por grupos de valores;
3) 0 lancamento de cada urn destes grupos
sera precedido de publicaciio de portaria, em que se estabeleceriio as caTacteristicas de cada valor a emitir e
a data limite de validade dos valores
correspondentes da ICUlterior serie;
4) Atingida esta data, serao os selos existentes nos servi~os, :t€sourarias da Fazenda Publica e em poder de entidades
particulares enviados, para troca ao

3. 0 dep6sito central dos CTT, no prazo
de noventa dias;
5) Findo este prazo e constituida a reserva
determinada no artigo 42.0 do Estatuto
do Selo Postal d08 CTT, proceder-se-a
a destrui~ao dos selos sobrantes.
o Secretilrio de Estado das Comunicaci'ies
e Transportes, Joiia Maria Leitlio de Oliveira

1

..J.2.-cc c
.2 . DOC

Marlins.

Portarli.a n.O 363/71 de 6 de Julho
Manda 0 Governo da Republica Portugues a ...
pelo Secretluio de Estado das Comunica~oes
e Transportes, que, ao abrigo das disposi~i'ies
do artigo 27.0 do Decreta-Lei n.D 42417, de
ZT de Julho de 1959, seja lancada em circulacao, cumulativamente com as que estao
em <vigor, uma emissao eXitll.'aordJimlria de
selos alusiva a escultores portugueses, com as
dimensoes de ZT,2 mm x 34,5 mm, denteado
13,5 nas taxas, motivos e quantidades seguintes:
$20 - F,rancisco Franco ............... 12 000 000
1$00 - Teixeira Lopes ..................... 10 000 000
1$50 - Costa Mota (tio) ............... 2 000 000
2$50 - Rui Gameiro ........................ 2 000 000
3$50 - SimOes de Almeida (sobrinho) 2000 000
4$00 - Francisco Santos ............... 1 000 000
o Secretario de Estado das Comunica~i'ies
e Transportes, Joiio Maria Leitlio de Oliveira
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x ada de Portugal no Rio de Janeiro chamou
de urgeneia a Direc~ao do Clube Filatelico
do Brasil, e, perante 0 que ouviu, pediu-Ihe
urn relatario por escrito, 0 qual, entregue
poucos dias depois, a mala diplomlitica trouxe
para Lisboa, antes do fim de Agosto.
Querem maior fogueira? Pois tern os mais:
A Direc~iio do Clube Filah!lico do Brasil aprovou nao colaborar com a actual Federa~iio
Portuguesa de Filatelia, para a realiza~iio da
.. IV LubrapexD, mas dar somente a sua colabora~ao ao Clube Fllatelico de Portugal, para
a sua realiza~iio em Lisboa, ou II Sec~iio Filatelica e Numismatica do Clube dos Galitos,
para a sua realiza~iio em Aveiro. A este respeito, ja aeima escrevemos 0 sufieiente. Embora esta .. bombaD tenha chegado depois
daquele escrito, a nossa palavra esta dada,
pelo que nao seremos nas a altera-Ia.ll

o

"
crime maior do Sr. Cap. Lemos
da Silveira

e, mais adiante:

Portaria n.o 391/ 71 de 22 de Julho

«Assim, f a ~ e cis premissas estatlltli" ias que lhe sao pr 2s entes, .. ,»

Ora, como muito bern acentuaram 0 distinto Eng.o Manuel Marques Gomes e
Hugo Fraccaroli, ilustre vice-presidente do
Clube Filatelico do Brasil, no 'Dumer o de
Julho de3ta revista, respectiva:nente a fs . 16
e a fs . 8, 0 artigG cit ado diz:
«Art. 21.0

Compete II Dire c'iiio:

representar a Federa'iao em juris
e outras manifesta~oes filahmcasll;
a)

«-

§ 1.0 «A Direc'iao pode delegar, para os
fins da aHnea a) deste artigo, em urn dos
seus membros ou em pessoas de reconhecida
competeneia, a representa'iao da Federa~ao
na constitui~iio de juris. Quando se tratar de
exposi~oes no estrangeiro, a Direc~iio elaborara, SE ISSO THE FOR SOLICITADO, uma
lista de pessoas de reconheeida competeneia,
de entre as quais A COMISSAO ORGANIZADORA do certame escolhera as que necessitar para a constitui~iio do juri.ll

Lancado no desfiladeiro das faltas gravissim'a:s, 0 pequeno Sr. Lemos da Silveira,
muito p e que no, mesmo pequenissimo,
excepto na sua vaidade e na sua mania
de querer ser general, pessoalmente acorn...;
panhado pelo ainda mais p equenissimo
Sr. Silva Gama, como veremos adiante,
procurou defender-se com 0 tal pomposamente chamado «processo da Lubrap ex»,
e como, perdido por dez, perdido por
cern, praticou uma falta mais grave, aquilo
a que, em Dir·eito, se chama um crime.
Para explicar - Diio justificarl - os dois
vetos ·utTlis TeJ2Tidos, escreveu 0 Sr. Lemos·
da Silveira, no seu oficio de 12 de Junho
de 1970, dirigi~o a COmissao Executiva da
em Lubrapex»:

Ccmparem-s e as duas transcri!;oes. E a
conclusao s 6 pode ser uma: Para cobrir
ou tapar - tentllr tllparl - as irregularidades praticadas, como pretenso ditador
de papeliio da Filatelia portugu esa, com
vaidade e ambi!;ao desmedidas, c Sr. Lemos da Silveira pratlcou a irregularidade
mais grave - que e urn crimel - de trun cul'
o texto de uma lei. Lei da Federacao,
e certo, mas lei na mesma, a cuja trun ca-

« . . ' do nosso ESTA T UTO - conjunto de
regras, com for~a de Lei . .. »

Por M. C. e por Fernando Gomes Carrao, foram ja aqui enumeradas as porcarias - so porearias1! - do Sr. Silva Gama.
A maior, por mais proxima e mais directa, diz respeito as medalhas da Exposi!;ao Filatelica de Angola, de cujos pre!;os
ja publicamos urn documento eloquente,
manuscritudo por ele em papeL timbrado ...
do executor dus m edaLh!ls Tespectivas, e
que, para perfeita inteligencia de quantos
hoje nos leem, agora voltamos a publicar:

tTanS CTeve mos a ,a Hneu a) e 0
§ 1.0 do ATtigo 21 .0 do ESTATUTO, em
« ... ,

vigor desde 1954:

a

DiT e c~ao " epresentaT a F e d eTa ~ao em JUTis " '»

a) «Compete
§ 1.0

«Quando se tTataT de 2xposi~ oes

'no estrangeiro .. . »

gem

0

S EU

nom e ficarci

am·arrado

Manda o-Governo da RepUblica Portuguesa,
pelo Secretiuio de Estado das Comunioacoes
e Transportes, que, ao abrigo das disposicoes
do artigo 27.0 do Decreta-Lei n.O 42417, de
27 de Julho de 1959, seja lancada em circulacao, cumulativamente com as que estao
em vigor, uma emissao extraordimiria de selos evocativ,a do Bresidente Salazar, com as
dimensoes de 31,5 mm x 40,5 mm, denteado
13,5 nas taxas, cores e quantidades seguinbes :
1$00 - Fundo verde .......... ..... .... .. 9 000 000
5$00 - Fundo rosa-velho .... ........ .. . 1 000000
10$00 - Fundo azul .. ...... .... .... .... .. .. 1 000 000

o

Portaria n.O 411/ 71 de 4 de Agosto
Em virtude de terem entrado em vigor as
disposiCOes da Convencao Postal Universal
aprovad-as no Congresso da Uniao Postal Universa'l realizado em T6quio (1969) e ratificada
pelo DecretG-Lei n.O 257/71 d'i! 15 de Junho:
Manda 0 Gov~rno da Republica Portuguesa,
pelo Secretario de Estado das Comunicaco2s
e Transportes, ao abdgo do disposto no artigo 39.0 do Decreta-Lei n.O 42417, de 27 de
Julho de 1959, Estatuto do Selo Postal dos
CTT :
1)

Que sejam imediatamente suprimidos e
retirados de circulacao os bilhetes-postais de resposta paga 2 x $50 e de
2x 1$50, criados peLa Portaria n.O 18788,
de 28 de Outubro de 1961;

2)

Que os referidos bilhetes-postais possam
ser trocados por outros valores que P.stej-am em vigor ate 31 de Dezembro do
ano corrente :

sempre!

5

Secretario de .Estado das Comunicacoes

e Transportes, Jodo Maria Leitdo de OliveiTa
Martins .

p ar a

As porcarias do Sr. Silva Gama

0)

b)

3)
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nas estacOes do Correio de Lisboa
(Terreiro do Paco), Porto (Ba·tar
lha), Coimbra, Funchal e Castelo
Branco ;
nas tesourarias da Fazenda PUblica das rest antes localidades;

Que os bHhetes-postais recebidos em
traca sejam remetidos ao 3.0 DepOsito

Central dos CTT ate 15 de Fevereiro
de 1972.

o Secretario de Estado das ComunicacOes
e Transportes, Jodo Maria Leitdo de Oliveira
Martins .

Portaria n.O 474/ 71 de 31 de Agosto
Manda 0 Governo da Republica Portuguesa,
pelo Secretario de Estado das Comunicacoes
e Transportes, que, ao abrigo das disposicoes
do artigo 27. 0 do Decreta-Lei n.O 42417, de
27 de Julho de 1959, seja lanr;.ada em circulacao, cumulativamente com as que estao
em vigor, urna emissao extraordinliri-a de selos comemorativa do I Congresso Hispano-Luso-Americano de Geologia Economica, com
as dimensOes de 2.3,7 mm x 40,5 mm, denteado 12, nas taxas, motivos e quantidades
seguintes :

I$OD- Volframite
.... .................. ..
2$50 ---' Arsenopirite ..... ...... ...... .......
3$50 - Berilo ..... ........ ...... ............. .
6$50 - Calcopirite-blenda . ....... ..... ..

9000 000
2 000 000
3 000 000
1 000 000

o Secretario de Estado das Comunicacoes
e TI"ansportes, Jodo MaTia Leitdo de Oliveira
MaTtins.
Portaria n.O 503/ 71 de 14 de Setembro
Manda 0 Governo da Republica Portuguesa,
pelo Secretario de Estado das ComunicacOes
e Transportes, que, ao abrigo das disposicoes
do artigo 27.0 do Decreto-Lei n .O 42417, de
27 de Julho de 1959, seja Iancada em circulacao, cumulativamente com as que estiio
em vigor, uma emissao extraordinaria de selos comemorativa do bicentenario da cidade
de ~astelo Branco, com as dimensOeS de
25,2 x 35 mm, denteado 14,5, nas taxas, motivos e quantidades seguintes :
1$00 - porta do bispo .................. 9 000 000
3$00 - pelourinho ......... .... ... ... .... . 1 500 000
12$501 - brasao ..... ..... ............. .... ... 1 500 000

o Secretario de Estado das Comunica~Oes
e Transportes, Jodo Maria LeiUio de Oliveira
Martins.
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dera<;ao Portuguesa de Filatelia, - mas
como nao era esse 0 lugar que ele ambieionava, tanto fez que obrigou a Dr. Mar<;al Correia Nunes, filatelista eminente, a
demitir-se de president~ .. .
Consequentemente, foi eleito presidente
da Direc<;ao da Federa!;ao Portuguesa de
Filatelia, - mas com 05 votos nossos e dos
nossos Amigos ...
p.ortanto; foi presidente da Diree<;ao da
Feaera<;ao Portuguesa de Filatelia, - mas
tantas asneiras fez, e tanta;; deixou fazer
ao seu afilhado Silva Gama, que acabou
por pedir a demlssao de tal cargo ...
Simultimeamente, pertencia aos eorpos
dirigentes desta revista, - mas foi deles
demitido ao mesmo tempo que aquele
seu afilhado dilecto ...

ANUNCIOS ECON6MICOS
PERMUTO e compro seills de Portugal,
todo 0 Ultramar, moedas e medalhas militares de Portugal- Apartado n.O 6, Elvas.

Selos com erros, novas e usa dos, de
Portugal e Ultramar, compro, pagando bern.
Carta a Secretaria, ao n.~ 22.

PORTUGAL E ULTRAMAR - com pro
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 eVefculos
torizadosll, eGuerra» e cRefugiadosll.
viar propostas a Paulo Sa Machado,
Direita das Campinas, 33 - PORTO.

Compro, Troco e Vendo selos clllssicos,
todas as series. Tematicas, novas ou usadas. Procuro selos di! paeotes. VendJ
albuns e material filatelico. A. Borg.:!S
Brito - BARREIRO - 'Portugal - Telefone 2272329.

Selos usados comemorativos Portugal, UItramar e Europa OciQental, formato grande,
lavados, com pro ou troco por selos Portugal c Ultramar, novos e usados do meu
stock.
Catalago Eladio.
Transac~oes 56
com coleccionadores. Ofertas a Pedro Peters. Av. loao Cris6stomo, 81-4,0 - Lisbo~-1

etc"
MoEnRua

ATENCAO: COMPRO qualquer quantidade selos usados comemorativos au vulgares, com ou sem papel. SILVA PEREIRA, Rua Ant6n1o Nobre, 43-2.0-Drt.0 ,
LISBOA-4, Telefone 784816.

PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco
au com pro, pagan do bern. Resposta a Secretaris do Clube, ao n.O 22.

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

CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM
SELO: Troco ou compro, pagando bern.
Resposta a Secretaria do Clube, ao n.O 22.
INDIA PORTUGUESA - Cartas do pedodo post-lnvasAo (1962), com selos indlanos e carfJnbos portugueses, e tambem
aerogramas lndianos obllterados com marcas portuguesas. Com pro qualquer quantidade, ou troco par material a escolha do fornecedor. CAP. F. LEMOS DA SILVEIRA
- Rua Pedro Ivo, 3-3."-EF - LISBOA-5.

COMPRO selos Portugal e Ultramar,
novos ou usados. Tambcm venda. SILVA
PEREIRA ~ Rua Ant6nio Nobre, 43-2. 0 -D.0,
telef. 784816 - Lisboa-4.

INGLATERRA, n.O 22 Cat. Yvert cujas
letras dos cantos inferiores sejam: AI.
BD, Bl, BL, CB, Fl, Elf, JL, lID, KH,
lJD, OE, OL, PL, PI, Sl, StD, compro (lU
troco. Estou interessado em carlas c/ selos,
quadras usadas ou qualquer p~a interessante de lnglaterra. Dr. Vasconcelos e Castro, Tor. Ferreiro (8. Lapa) , 23·7.0~Drt.o, Telef. 66{)873, LlSBOA-3.

SELOS DE PORTUGAL S/ CARTA de
1853 a 1940, com pro ou troco. A. Magalhaes - Av. da Boavista, 2020/65 - Porto.

Cartas com selos Cabe<;as do Imperador,
do Brasil, e quadras selos novas Camoes
e Lusiadas, pago bern, correspond~ncia a
Secretaria, ao n.O 50.

As gravlssimas faltas do Sr. Cap. Lemos
da Silveira perante a «III LubrapexJ)

•
,

As «Lubrapex» - Exposi!;oes Filatelicas
Luso-Brasileiras - cria!;ao dos filatelistas
brasileiros, a realtzar de dois em dois
anos, alt<!rnada:nente em Brasil e Portugal, agora a caminho da 4." edi<;ao, em
Aveiro, no ana pr6ximo, e, por defini!;ao,
aquila que 0 titulo diz, signifiea, compreende e impoe, valendo a pena acrescentar, apenas, que as milhares de contos
do seu custo tern sido pagos pelos C. T. T.
de ambos as paises, e muito mais a larga
HI do que ca.
Isto dito, acrescente-se que a ultima, a
III, foi realizada em OutLibro de 1970, no
Rio de Janeiro, como esta revista largamente noticiou.
Nos anos anteriores, dos juris faziam
parte tres juradJs do pais nao organizador. Naquela III, 0 Brasil resolveLi que
os jurados portugueses fossem, nao tres,
mas quatro, e convidou-os: Cap. Lemos
da Silveira, como presid znte da Federa!;ao Portugue3a de Filatelia; 0 signatario,
como pre , idente do Clube Filatelico de
Portugal e como Jurado das duas anteriores; a eminent ~ Coronel Guedes de
Magalhaes, presidente do JUri da II Lubrapex; e 0 Eng.o Manuel M3rqLl 3s Gomes, tambem Jurado nas dUas anterior-es.
Estes as factos, na sLia objectividade
mais r~sumida. Vamos a ~o ra ds !aUas

8

gravissimas praticadas pelo Cap. Lemos dB"

Silveira:
1- Vetou a ida ao B1'asiL do CoroneL
Alexandre Guedes de MagaLhiies,

ilustre filatelista classico, signatario
da Lista dos Filatelistas Eminentes
da Federa<;ao Portugues3 de Filatelia,
e presidente do Juri da «II Lubrapex», no Funchal.
.
2 - Vetou a idaao BrasiL do Eng 0
Manuel Marq'Ue-8 Gomes, urn dos
nussos mais distintos filatelistas tematicos, e membro dos Juris das
I.. e 2.. «Lubrapex».
3 - Ao saber que os seus vetos nao
Unham sido aC!ltados (e depois de
ter retirado a 1. 0, a pedido do signatario), resolveu nao i1' ele ao Brasil, como representa'nte da Federa!;!iio Portuguesa de FilateLia, 0 que
levou a organiza<;ao a, em vesperas
da Exposi~ao em referencia, convidax,
para substitui-Io, 0 Hustre filatelista
classico aveirense Eng.o Paulo Seabra
Ferreira, que do cargo se dese:npenhou com as maiores aprumo e distinc;ao.
4- Simultaneametlte, e pa1'a prejudicar
a represznta~iio po r t u g 'u e sana
«III Lub1'apex», 0 Sr. Cap. Lemos
da Silveira nlio distribuiu nem fal.
distribuir a Ute1'atura de propaga'nda
que do Brasil Ihe foi enviada, e lhe
foi deixada na Casa Ell, por se saber
que ele ia ali quase todos os dias.
Comentarios? Pois apenas 0 que indes:nenUvelmente ~screvemos aqui, a fs. 4 ;e 5.
do nosso numero 241, de Agosto ultimo:
«Quando, hi meses, nos enviaram, com 0
pedido de publica~ao, 0 pomposamente chamado .. processol> da .. LubrapexJ), acrescido
de dois ataques aos ilustres filatelista~ co~o
nel Alexandre Guedes de Magalhaes e Engenheiro Marques Gomes, nos nao necessltamos de dons de adivinha~o, para 0 que entao aqul escrevem05: Nao era 0 «processo",
_ mas a fogueira da Lubrapex. Que e como
quem diz: A fogueira da Direc~iio da Federa!;aO Portuguesa de Fllatelia, OU, mais rigorosamente, dos dois despotas que julgavam,
estupidamente, gozar de uma impunidade
absoluta.
Poi ai esti a fogueira: Por Iniciativa de
uma alta entldade oflcial lilboeta, a Embai-

..--

-

BOLETIM DO CLUBE FitA'mLICO DE PORTUGAL

f ilho ou afilhado do anterior, e por ele
protegido e imposto contra tudo e contra todos, sobretudo em exposi!;oes, juris
e quejandos.
Este Clube e a sua revista aguentou-os
ate onde foi possivel, mesmo depois das
cenas lastimosas do Sr. Silva Gama, que,
nao sabendo 0 que e ser editor de uma
publica!;ao, ia as reunioes da Direc!;iio do
Clube, e, perante todoii os directores,
queria mandar, argumentando ser ele editor da revista .. . Tivemos de the responder que editor nao e cargo directiv~,
e que 0 director eramos n6s, responsav ~l,
apenas, perante a Direc!;iio do Clube.
Mas os mitos acabaram, e esta revista
publicou varios artigos, assinados ou nao,
contra aqueles.
Come!;am agora algumas vozes mais timoratas a dizer-nos que ja chega ... Que
e melhor acabar... Que estes ru;tigos
podem prejudicar-nos perante as entidades que subsidiam exposi!;oes filatelicas .. , Que ja cheira a mortos .. .
Ora,. em primeiro lugar, cabe-noii a
n6s, como director desta grande r!!vista,
a responsabilidade da sua orienta!;ao.
Claro que gostariamos de estar de fora,
no palanque, a gozar comodamente 0
espectaculo. Mas, alem de sermos muito
Advogado, hom-em de luta, portanto, somos director desta revista. Temos que
assumir uma fun!;ao de responsavel. Temos de dizer, e vamos dizer a ultima
palavra. '
Nao tenhamos medo das entidades que
dao subsidios as exposi!;oes filatelica s.
E1es s6 deixarao de concede-los, se souberem au suspeitarem de que os seus
dinheirc.s sao mal gastos, com 0 silencio
e a conivencia de todos. Mas ndo S 2
tiverem a c2rteza de que, ao mais tigziro
desvio ou Ii mais pequena tr,a jiclincia,
todos 'n6s nos erguer e mos, «una voce»,
a . apo'ata-ta.

Finalmente, estamos de acordo em que
cheira a mortos. Mas, quando cheira a
mortos, e porque eles existem. E, se
existem, - e ,evidente qu ~ se torn a indispensavelenterra-los. Qu,e e 0 que, sucintamente, vamo!' fazer.

2
Apenas meio retrato
do Sr. Cap. Lemos da Silveira

o Sr. Cap. Lemos da Silveira, como
homem, como militar e como filatO!1ista,
-'- e urn complexado e urn doente.

Como homem e pequenino, mesmo
muito pequemno, ,e Vlra as costas aos problemas e aos hom ens, e sempre com
aquela cara de pau que deve ser reflexo
das suas doen!;as de figado ...
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Pedro Ros Pujol- Vilamari, 37 Pal. 2.• Barcelona 15 Espanha. Solicita trocas de
selos usados.
Resposta absolutamente
assegurada.
S6cio n .O 2285.

Frederico Bergada Valls. Apartado, 295.
Igualada. P . Barcelona. Espanha. Troca
selos 100 X 100 de pequeno formato. Idem,
grande formato. Assunto serio. Respondo
a todos.

Desejo trocas com filatelistas. Dou da
Argentina emissoes antigas, novidades e
F. D. C.
Tambem jornais e revistas
argentinas . - Horacio R. Tripoli - Blanco
Encalada, 917 Suc. 28 - Buenos AiresArgentina.
Como militar, ficou irremediavelmente
em capitiio, por qualquer motivo que
aqui nao importa. Capitao, naturalmente,
de cavalaria. Capitao com a mania de
que tern de ser general de qualquer
coisa ...
Como filatelista, finalmente, julgou ter
a 1 can!; ado 0 ambicionado generalato.
Mas ...
Em todas as hist6rias, costuma dizer-se
que ha s empre urn «mas». Apenas que
o Sr. Cap. Lemos da Silveira tern levado
a vida a topar com cOlas» ...
Em 1960, come!;ou por alcan!;ar urn
Grande Premio em tematica, - COlas"
arrancado por n6s a urn juri tenaz.
Comessa m esma participar;ao tematica,
alcan!;ou, depois, uma ou duas medalhas
de ouro, - mas levou-a a America do
Norte, e 0 juri respectiv~ baixou-Ihe verticalmente a classifica!;ao, pelo que ·ele
resolveu, muito «desportivamente», nunca
mais a apresentar ... Para ele, - Oll tudo,
ou nada .. .
Candidatou-se a representant.'! dos tematicos portugueses junto da Federa!;BO
Internacional, mas tanta pancada levou,
desde 0 Eng.o Beirao ao Prof. Doutor
Carlos Trincao, que, dos cerca de vinte
pl'esentes, alcan!;ou apenas dois votos :
o do eminente Jose Gonzalez Garcia e 0
noss,o .. .
Foi vice-presidente da Direc!;ao da Fe-

FILATELISTAS! Desejo Portugal, series
completas e novas. Dou Espanha, Co16nias, Fran!;a, Belgica, Italia, Vaticano e
S. Marino. A. Cintas.
C/Peiialara, 10
Sevilla (Espanha).

Guzman Perez Sanchez - Rambla Pulido
n.O 48-2.°, Santa Cruz de Tenerife - Espanha. Coleccionador medio em Universal.
Muito interesse por selos de Portugale
Ultramar. Dou Espanha e outros paises.

EGIPTO - Compro Selos classi cos, provas, ensaios, erros, cantos de folha com numero de controle, Cartas e outras pe!;a5
interessantes I. HOLLY - Av. INFANTE
SANTO - 5()'5. 0 E LISBOA - Tel. 667946.

COMPRO SELOS DE HOLANDA E COL6NIAS HOLANDESAS, Ev. D KAR, Rua
do Viveiro 25 RIC Esq, Monte-Es toril.

89

Colecciono se1os, moedas, ilustra~Oes, bilhetes - postais de Portugal e Ultramar. Interesso-rne pela Hist6ri!li das I>escJbertRs. Desejo correspondentes em Macau, Timor, india
e S. Tome. Correspondencia em portugues
e alemao. Endrik Samolewicz 1054 Berlin.
Zionskirchstr. 6.n. D. R. (AoIem,h1ha Oriental).

FDC e COMEMORATIVOS de M~ambique
e india Portuguesa. Receba diredamenle dos
E<litores.
EDI(;oES LUMANO, CP 2505, L. Marques.

Compro e troco sobrescritos e postais da
Guerra Civil Espanhola 1936-39. CQrresponden cia em Esp. F. Ingl. AI. - F. DENTERS,
Kootwijkstraat 111, den Haag (Holanda).

Benrut Belanger - 476 Sloane Ave - Montreal, Canada. Jovem do Canada, deseja corresponder-se com urn rapaz ou rapariga que
viv,a em Portugal. D$eja', tambe:n, trocar
selos. Correspondlmcia em fra.'lces e ingles.

Belgique, France, Italie 125 grand format
commemora,tifs. Je desire iPortugal, Espagne
et colonies, 165 commernoratifs grand format.
Mme. Delneuville. 9 Quai Boverie. Liege-Belgique.

Mercado FHatelico, Bo1etim do CPP e Portugal Filatelico. Compro ou Troco. Jose Teixeira da Mota. Calcada da EstreIa, 46-1.°-Drt.o - Lisboa.
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Selos nacionads e estr.angeiros aos melhores
precos. ENVIAMOS LISTA DE m'ERTAS.
A. Neves - Aapartado 23 - Vila F. de Xira.

Desejo receber senes completas, novas de
PIortugal e Ultramar. Dou em troca ItaIia,
Vaticano, S. Marino e outros. Grasseli Angelo
S. M. degli Angeli. Perugine - Italia.
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Necessito:
Checoslovaquia -1698/1699;
Turquia (Beneficencia) - 1-2-7-8·14-17-65-78-79-80-81-82- 87 - 88 -~3 '"' 95 - 90.-101-102-103-106-109'
-112/120 150/156;

Compro ou troco inteiros post ais , blocos,
postais maximos, FDC e obliteraeoes dos temas folclore, costumes - trajos de Portugal
e Espanha. Jose Manuel Pires dos Santos.
Trav. Henrique Cardoso, 94-2.° - Lisboa.

Jugoslavia (Beneficencia) - 3-4-7-8-9-10-11-12-15-16-17-18-33-34.
Indicar 0 que se pretende para trooa - base
Yvert, ao -D. O 477 oeste Boletim.
Troco selos portugueses e universais por
mancolistas dos cataIogos Eladio e Yvert.
Tambem compro se10s comemorativos, usados, com e sem papel. Socio n.O 5530. Mario
Manuel F . Leitao - Rua de Seculo, 232-1.° Lisboa.
Medalhistas: Ainda a venda algumas placas comemurativas da I, IT e ill Mostras Filatelicas do Liceu BOOre Antonio Vieira. Em
oconze-prateado e com as dimens5es 10 x
x 6 cm. Pr~o cada 230$00. Pedidos a Paulo
Rui Bar.ata, Rua Ricardo Jorge, 9-2.o-Esq."
- Lisboa"5.
Tenho

a venda

a particular albuns de selos
Trata Tele-

COLECCIONADOR MED:J deseja trocar
selos portugueses contra suas faltas, base
Eladio. DB. Ultramar, sobretudo india e egcassos de Timor. Fornece seloo da india aos
centos. Dr. Luis Noronha, CPo 2505 - Lourenco Marques.

COMPRO selos de Por-tugal Continental e
UItramarino por atacado e coleceoes. Precos
extraordinarios.
Pec;a tabela de pre<;r,s gratis para F. Machado - Rua Manuel Correia, lote 2-2.° Esq.D
- Cas cais.

Desejo efectuar trocas de selos novos e
usados , com todos os paises, -n a base Yvert.
Julius Katz - Aparbado, 9508 (Carmelitas)
Caracas. Venezuela.

de Portugal e estrangeiros.
fone 869493.

Vendo: 250 Flamulas Portuguesas, todas
bem carimbadas e algumas com erros, por
100$00. Paulo Rui Barata, Rua Ricardo Jorge,
9-2.0-Esq.o - lisboa-5.

Vendo grande colecCiio de etiquetas de
hoteis, Portugal e estrangeiro. Tele!. 86949'1.

COntra 100/200 bons selos de Portugal e
Ultrama!l', dou 110/220 de nilla, S. Marino
e Alemanha. Marlo Bertazzoni - Via Vincenzo Gemito, 10 - 40139 Bologna - Italia.

MITOS E MORTOS

Lemos da Silveira & Silva Gams, L.da

EftROS, PROVAS, ENSAlOS - selos de
Portugal e Ultramar, novas e usados. COMPRO. TROCO. Manuel do Canno - Rua Fernao Lopes, 149-1.° - Vila Nova de Gaia.

Desejo trocaT se10s usados de FortugBil.
Ultramar e Brasil. Dou Espanha. JUAN
SAMiPER - Apartado, 202 - Palencia - Espanha.

Troco selos de grande formato, de tod~ 0
mundo, 100 x 100. Ed. Peterwn-1256-N. Harvard - Los Angeles, Calif. 90029. U. S. A.

I

Pelo

DR. A. J. DE VASCONCElOS

1
A laia de prefacio sobre

0

CARVAL~O

(Vlce-presldonte em n:erciclo da Mesa do Congres6o da F'ede.
r8~iio PorluguesR do F'lIatol\a)

dueto

Tambem na Filatelia, de quando em
onde, surgem certos mitos, maiores ou
menores, mas mitos. Urn dos mitos, ajudado a criar par nos, na melhor das boas
fes, entenda-se, foi 0 do Sr. Cap. Lemos
da Silveira, depois habilmente apro veitado

por ele, com aqueles comunicados ou
aquelas noticias dactilografadas enviadas
a esta revista au ao Noticias FiLatelico,
na sua prosa caracteristica, tao caracteristica, com perfodos cllrtos, frequentemente
iniciados por .que.. Que logo se vi!
serem indubitavelmente dele ...
Outro, na-o bern urn mito, mas, quando
muito, urn mito muito pequeno, mesmo
muito pequenito, foi 0 do -Sr. Silva Gama

-

BOLETIM DO CLUBE FILA TELICO DE PORTUGAL
R.dac~lo 0

Compo

0

Adminiat ..,,;:io: Av. Almiranto Reil, 70.5.0·Dt. - LISBO"'-t -Tolef. 823936
imp.: Contra Grafico, Av. Bllrio de Troviaqueirll, 327 - V. N. FAMALICAO

FAsRICA DE ARTEFACTOS DE BORRACHA
Endere~o

telegrMico: LUSITANA

Telerone n. O 10 -

VALEN<:A

DIRECTOR:

DR. A. J. DE VASCONCELOS CARVALHO
Editor e A.dministraaor:

DE

Conselho Directivo:

Jose Rodrigo Dias Ferreira

JOSE G. GONZALEZ, SUC.RA

Jose Gonzalez Garcia

Redactor Principal:

Mario do Rosario Castanheira Nunes

Dr. A. H. de Oliveira Marques

RUA DAS ANTAS- VALEN<;A

Revista mensa I, enviada a todos os socios do Clube Filatilico de Portugal
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CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
FILIADO NA FEDERAC;AO PORTUGUESA DE FILATELIA (F. P. F.)

COLECCIO~VADORES
SEDE: AV. AU,·HRANTE REIS, 70-5.0-DI.° - LISBOA-l - Telef. 823936
CORRESPONDf:NCIA: APARTADO 2869 - LISBOA-:l - PORTUGAL
EXPEDIENTE - Ter~as e sextas-feiras, das 21 as 24 horas, e sabados, das 16 as 20 huras

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA

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

CATEGORIA DE S6CI05 E RESPECTIVA QUOTIZAC;AO

Continente (excepto Lisboa , Concelhos limitrofes), [lhas e Provincias Ultramarinas:
Correspondentes
Juniores. • . .

100$00 por ano
50$00 por ano

Bras" .
Espanha • . .
Qutros paises
LISBOA e Concelhos limitrofes -

Efectivos • ••

ou equivalente em moeda local
Cr. 6., par ano
60 Pesetas, par ana
U. S. $2,00., par ana

15$00 par m~s;

Juniores..

A SEVERA
RUA

7$50 par m~s

DAS

GA YEAS. 55-57

BAIRRO ALTO

PAGAMENTO ADIANTADO, POR CHEQUE, VALE DE CORREIO, DINHEIRO OU SELOS NOVOS
EM CURSO. sAo S6ClOS JUNlORE5 os MENORES DE 21 ANOS

•

T CI I • f.

•

Ll5.0A.Z

•

34006

PORTUGAL

RESTAURANTE TfPICO

AGENTES DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
ALCOENTRE - Felix da Costa Ilha.
ARGANIL - Manuel Jose do Rosario Castanheira.
COVILHA - Afonso da Cruz e Silva.
GUIMAR.AES - Fernando Nogueira Guedes
- Rua de Paio Galviio, 26.
AC;ORES - Dr. Victor Machado de Faria e
Maia - Rua Castilho, 57 - Ponta Delgada.
CABO VERDE - Joao de Deus Lopes da
Silva - Avenida Andrade Corvo, 42Cidade da Praia.
MADEIRA - M. M. Louren~o de GouveiaCaixa Postal 456 - Funchal.

S. TOM~ - Aprigio Ant6.1io MalveiroSecretario da CAmara Municipal - Caixa
Postal, 46 - S Tome
BRASIL - Rio de Janeiro - Hugo Fraccaroli,
CaixaPostal 2506; Dr. Carlos Nery da
Co,ta, Pra~a dos Jacarandas, 15/203(ZC-20).
S. Paulo - Dr. Heitor Fenicio, Caixa Postal 9798; Gilberta M de Prort - Caixa
Postal, 30680 01000; Americo TozziniCaixa Postal 5398.
U. S. A. - Manuel L. Gouveia - 4911, 15 th
Avenue, GL. 5-2144, Sacramento, 20. Ca·
lif6rnia.

RESTAURANT TYPIQUE
TYPICAL RESTAURANT

Fados e Guitarradas
ABERTO TOD.... A NOlTE

•

OUVERT TOUT LA NUIT

•

OPEN ALL NIGHT

NA CIDADE

NA ESTRADA

1
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UM PNEU PARA CADASERVICO
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I-IISPANIDAD

PARA SERVI<;:OS ESPECIAIS, CONSULTE"NOS
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( Ver ortigo
no interior)

OS TOUROS: Um des espectdculos mais tlpicos de Pamplena
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