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socios do Clube Filatelico de Portugal

Di.pensada de Censura

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

Especializada em cal~l1do vulcanizado,
e todos os artigos de borracha em gerl1l

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70-S.o-Dt.° (com elevador) - LISBOA-l - TeIef. 823936
CORRESPONDENCIA: APARTADO 2869 - LISBOA-2 - PORTUGAL
EXPEDIENTE - Teq;as e sextas-feiras, das 21 as 24 horas, e sabados, das 16 as 20 horas
CATEGORIA DE S6CIOS E RESPECTIVA QUOTIZA<;;Ao

Continente (excepto Lisboa e Concelhos limitrojes), Ilhas e Provincias Ultramarinas:
Correspondentes
Juniores. • • •

Brasil •
Espanha. • •
Outros palses

100$00 por ano
50$00 por ano

ou equivaIente em moeda local

Cr. 6., por ano
60 Pesetas, por ano
U. S. $2,00., por ano
LISBOA e Concelhos limitrofes - Efectivos • •• 15$00 por mes; Juniores..
7$ 50 por m~s
PAGAMENTO ADIANTADO, POR CHEQUE, VALE DE CORREIO, D1NHEIRO OU SELOS NOVOS
EM CURSO. sAo S6CIOS JUNIORES os MENORES DE 21 ANOS

• . • . ••
. • . . •.

A SEVERA
RUA

DAS

GAYEAS.

BAIRRO ALTO

55-57

•

Tel" f.

•

L1SBOA.Z

•

34006

PORTUGAL

RESTAURANTE TtPICO

AGENTES DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
ALCOENTRE - Felix da Costa IIha.
ARGANIL - Manuel Jose do Rosario Castanheira.
COVILHA - Afonso da Cruz e Silva.
GUIMARAES - Fernando Nogueira Guedes
- Rua de Paio Galvao, 26.
VILA PRAIA DE ANCORA - Durval Arnaldo
Pereira de Brito.
A<;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 Gouveia Caixa Postal 456 - Funchal.

'11

I

Ii

Ii

III

FUNCHAL - Eng. a D. Maria Elisa Basto Machado - Apartado, 495.
S. TOME - Apdgio Ant6nio MalveiroSecretario da Camara Municipal - Caixa
Postal, 46 - S Tome.
BRASIL - Rio de Janeiro - Hugo Fraccaroli,
Caixa Postal 2506; Dr. Carlos Nery da
Costa, Pr898 dos Jacarandas, 15/203(ZC-20).
S. Paulo - Dr. Heitor Fenicio, Caixa Postal 9798; Gilberto M. de Proft - Caixa
Postal, 30680 01000; Americo Tozzini Caixa Postal 5398.
U. S. A. - Manuel 1. Gouveia - 4911, 15th
Avenue, G1. 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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cartas com selos Cabe!;as do Imperador,
do Brasil, e quadras selos novos Camoes
e Lusiadas, pago bem, correspond~ncia a
Secretaria, ao n.O 50.
Troco selos de grande formato, de tod~ 0
mundo, 100 x 100. Ed. Peterson-I256-N. Harvard - Los Angeles, Calif. 90029. U. S. A.

Ensaios - Provas - Erros - Cartas Pre-FiIatelicas - Compro para a minha colec~ao.-
I. Bertellotti - Rua Adolfo Loureiro, 5, Apartado 8.0-A - Coimbra.
CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM
BELO: Troco ou compro, pagando bern.
Resposta a Secreta ria do Clube, 80 n.D 22.
INTEIROS POSTAIS de Inglaterra, Gibral-

tar e Egipto, novos ou usados, compro.Dr. Vasconcelos e Castro - Trav. do Ferreiro, 23-7.0-Drt.o - Lisboa-3 - Telef. 6601173.

Compro e troco sobrescritos e postais da
Guerra Civil Espanhola 1936-39. Corn'sponcU:ncia em Esp. F. Ingl. AI. - F. DENTERS,
Kootwijkstra·a t Ill, den Haag (Holanda).
Belgique, France, ltalie 125 grand format
commemoratifs. Je desire Portugal, Espagne
et colonies, 165 commemoratifs grand format.
Mme. Delneuville. 9 Quai Boverie. Liege-Belgique.
I offer to sale commemmorative stamps,
mint and used, sorted, bundles or sets of
Portugal and portuguese oversea territories. All references can be given. Please
ask sales conditions and send your lists' .
To Pedro Jose Warldington Peters - Av. Joao
Crisostomo, 81-4.° - Lisboa-1- (Portugal) .

Selos naciona1s e estrangeiros ao~ melhores
ENVIAMOS LISTA DE OFERTAS.
A. Neves - Apartado 23 - Vila F. de Xira.

pr~os.

Desejo receber series completas, novas de
Portugal e Ultramar. Dou em troca !talia,
Vaticano, S. Marino e outros. Grasseli Angelo
S. M. degIi Angeli. Perugine - ltaIia.

COLECCIONADOR MEDIO deseja trocar
selos portugueses contra suas faltas, base
Eladlo. Da Ultramar, sobretudo india e elr
cassos de Timor. Fomece selos da tndia aos
centos. Dr. Luis Noronha, CP. 2505 - L0urenco Marques.
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Desejo efectuar trocas de selos novos e
usados, com todos os paises. na base Yverl
Julius Katz - Apartado. 9508 (Carmelitas)
Caracas. Venezuela.

ERROS, PROVAS, ENSAIOS - selos de
Portugal e Ultramar, novos e usados. COMPRO. TROCO. Manuel do Carmo - Rua Fernao Lopes, 149-1.° - Vila Nova de Gaia.

De"ejo trocar selos com principiantes.
S6 rr.e interessa Portugal. Dou Fran~a e
Paise; de Expressao Francesa. Corr: Portugues, frances e espanhol. Ant6nio do.s
Santos Pereira. 12, Voie de Montavaswissons-91. Franc;a.

De3ejo relacionar-me com coleccionadodore3 de selos de Portugal e Ultramar,
para troca de selos novos e usado.s. Base
Y"e:t, por mancohsta. Anuncio sempre
valido. Seriedade absoluta. Ram6n Barallobre-2.D. Travesia de Hercules, 44-1.0
La Coruiia. Espa:lha.

De:ejo trocas. Dou Espanha par Portugal. Cipriano Borrego. Gral. Davila
26-5-5.0 Dcha. Sa:ltander (Espanha).

EM 1972. EM AVEIRO
e

0

a «IV LUBRAPEX»
1.0 Congresso Luso-Brasileiro de Filatelia

I

DR. A,

Troco s elo,;; novos e usados de Portugal
e Ultramar. Selos em stock. Abel Carn.lho-Ordonho-Gou,,{nha ; - Alto Dcuro.

CGmpra-~ e 0 1.0 Volume da cHist6ria
do Selo Postal» do Prof. Oliveira Marques.
Indicar pre~o. Secretaria do Clube ao
n.O 59.

Em Aveiro, a bela e hospitaleira cidade da ria, acaba de realizar-se uma
importante reuniao de quase todos os
maiores filatelistas e dirigentes filatelicos portugueses, a convite da Sec~ao
Filatelica e Numismatica do famoso

P.lo

==-t

J. DE VASCONCELOS CARVALHO

I

Clube dos Galitos, agora em nova;
ampla e magnifica sede propria, construida propositadamente.
Sob a presidencia do nosso distintissimo colega Dr. Mario Gaioso, presidente do Clube dos Galitos e da

-
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Comissao Executiva do 1.° Congresso
Luso-Brasileiro de Filatelia, foi por ele
dado conhecimento da realiza~ao daquele Congresso, em Outubro proximo,
«ad-Iaterem» da «IV Lubrapex)), e, em
seguida, . posto a discussao, na generalidade e na especialidade, 0 regulamento do mesmo, que, apos ligeiras
interven~oes de quase todos os presentes, foi aprovado por unanimidade.
No final, 0 signata rio teve ocasiao
de, reafirmando a completa e entusiastica colabora~ao do Clube Filatelico
de Portugal, da nossa revista e dele
proprio, que fizera de inicio, - sa lientar a dignidade de todas as intenren~oes, das quais destacou as do seu
i1ustre col ega Dr. David Cristo, e de

apontar a maneira, excepcionalmente
inteligente, sob ria e elegante, com que
aquele Dr. Mario Gaioso dirigira os trabalhos.
Em seguida, no Hotel da Arcada, os
convidantes ofereceram um jantar a
todos os seus convidados, 0 qual serviu de pretexto para longas e proveitosas conversas sobre os principais problemas filatelicos portugueses.
Embora saibamos muitos dos mais
salientes pormenores da <<IV Lubrapex 8
e do Congresso, parece-nos preferivel
aguardar 0 1.° boletim informativo, que
esta na tipografia, e 0 qual, se nos
chegar as maos a tempo, publicaremos ainda neste numero.

ANUNCIOS ECON6MICOS
PERMUTO e compro selCIS de Portugal,
todo 0 U1tramar, moedas e medalhas militares de Portugal- Apartado n.O 6, Elvas.

PORTUGAL E ULTRA"MAR - compro
e troco Correio Aereo (selos, documentos,
marcas) anterior a 1939. Cap. F. Lemos da
Sllveira, Rua Pedro Ivo, 3-3.0-EF - LISBOA-5.

COMPRO. F. D. C., provas, ensaios,
relacionados com os temas «Vefculos
torizados», «Guerra» e cRefugiados».
viar propostas a Paulo Sa Mal'hado,
Direita das Campinas, 33 - PORTO.

etc.,
1\10EnRua

PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco
au compro, pagando bem. Resposta a Secretaria do Clube, au n.O 22.

Carlmblls comimorativol da entrada em servr~o
dos «Boeing 747-8 Navigator ,JltS»

ENTRADoI EM S£RV\~ DOS

ilI1-8 -NAYlCATOH InS"

Mais urna vez, a TAr - Transportes Aereos Portugueses -la,!;a mao de obUtera!;oes «fliimula», excelente forma de comunics!;ao directa, para pubUcitar durante
amplo perfodo urn acontecimento importante: a entrada em servi!;o dos sell&
«Boeing 747-B Navigator Jets».

OPERA COM
741· 8-\IJ\VWliTC,\I IilS"

Assim, durante os 60 dias compreendidos entre 6 de Mar!;:> e 4 de 1\1aio;
maquinas de carimbar da Esta!;iio Central dos Correio;; ECC 2 (Pra!;a do Comercio) e do E'ltreposto Postal Acreo
EPA (Aeroporto da Portela) vao utilizar
duas cfliimulas» diferentes, que se reproduzem.

31

Belos com erros, novas e usados, de
Portugal e Ultramar, compro, pagando bem.
Carta a Secretaria, ao n." 22.

...

VENDO selos Portugal e Ultramar Novos e U~ados, Sobrescritos, Novidades, etc.
Tambt!m COMPRO. Pe~a listas gratis a:
SILVA PEREIRA, Rua A'lt,6nio Nobr~
43-2.0-Dt.o ou Telefone 784816 - Lisboa-4. .
Compro, Troco e Vendo selos cl.8sai~
todas as silries. Tematicas, novas ou. usadas. Procuro selos d~ pacotes. Vend~
'lbuns e material filatillic<l. A. Borg".
Brit.::> - BARREIRO - Portugal - Tel~
(one 2272329.
Selos usados comemorativos Portugal, Ultramar e Europa Ocidental, forma to grand~
lavados, com pro ou troco por selos Portg..
gal e Ultramar, novos e usados do meu
stock.
Catalogo Eladio.
Transac~Oes 56
com coleccionadores. Ofertas a Pedro P~
ters.
Av. Joao Cris6stomo, 81-4.0 - LisbO::J-1

- EGIPTO - Compro Selos classicos, provas, ensaios, erros, cantos de folha com numere de controle, Cartas e outras pe!;as
interessantes I. HOLLY - Av. INFANT E
SANTO - 50-5.0 E, LISBOA - Tel. 667946.

INDIA PORTUGUESA - Cartas do perfodo post-invasao (1962), com selos indianos e carimbos portugueses, e tambilm
aerogramas indianos obllLerados com marcas portuguesas. Compro qualquer quantidade, ou troco por material a escolha do foroecedor. CAP. F. LEMOS DA SILVEIRA
- Rua Pedro Ivu, 3-3."-EF - LISBOA-5.
::~---

. . . . . . . -----

I ETlQ.UETAS

-~=:

DE FOSFOROsl

keunloes para troeas todos os sa1bados,
das J 7 as J 9 horas, na nossa heda

Av. Almlrantl Rill, 70-5. 0-Dt.0

LI BDA-1

I: -

ATEN<;AO: COMPRO qualquer quantidade selos usados comemorativos ou vulgares, com ou sem papel. SILVA PEREIRA, Rua Ant6nio Nobre, 43-2.0-Drt.o•
LISBOA-4, Telefone 784816.
CARTAS ANTIGAS, com ou sem se~
compro, pagand<l bem. Paulo Sa Machado.R. Direita das Campinas, 33 - PORTO. .
INGLATERRA, n.O 22 Cat. Yvert cujas
letras dos cantos inferiores sejam: AI.
BD, BI, BL, CB, FI, ElI, JL, KD, KIf.
LD, OE, OL, PL, PI, 51, SD, compro Oq
troco. Estou interessado em cartas c/ sc]os.
quadras usadas ou qualquer peea interessante de Inglaterra. Dr. Vasconcelos e eas·tro, Tr. Ferreiro (it Lapa) , 23-7.0-Drt.o, Telef. 660873, LISBOA-3.

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

-
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Traea de selos
para coleccionadores
idosos e reform ados
o coleccionador alemao Sr. G. Jahreis,
D 8965 - Wertach/AlIgiiu (Alemanha), que
durante mais de vinte anos trabalhou, com
sucesso, para ajudar as coleccionadores joyens, teve a boa ideia de fundar a Clube
de trocas cAlpenland., dedicado aos coleeeionadores idosos e reform ados.
Qual,\uer interessado, devera, pais, didgir-se aquele referido coleccionad6r filat6lieo.

federa~ao Interamericano

de Filatelio
No ultimo Congresso da Federa!rao Interamericana de Filatelia realizado, reeentemente, em Lima, foi aprovada a seguinte
distribui~ao de datas para exposi~oes fila,6Jieas americanas, nas quais s6 poderao expor filatelistas residentes em paises das
Americas:

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 -

Rio de Janeiro - Brasil,
C6rdova - Argentina,
Santiago - Chile,
Montevideu - Uruguai,
Filad6Ifia - Estados Unidos,
La Paz - Bolivia,
Toronto - Canada.

Na mesma ocasiao, proccssou-se a elei~ao
da sua nova Directoria que fieou assim
constituida:
Presidente - Alvaro Bonilla Lara (Chile);
Vice-Presidente - James T. De Voss (EE.
UU.).
Secretarlo - Jail"O Londono T. (Colombia);
Conselheiros - Gen. Mirabeau Pan t e s
(Bra~il) eManuel M. Risueno (Argentina).
Como se ve, entre as eleLo·, 0 Sr. Gen. Mirabeau Pontes representa a filatelia brasileira, na Direc~ao da FlAP.

Registo do peti~60, despocho e instrumento
de nomeoceJo de correio-mor desta cidode
Coimbro ~m Antonio de Azevedo filho de
Antonio de Azevedo do cidade de Lisboo.

Correios e
TeleCOlTIUnicac;oes
de Portugal
Os Correios e Telecomunica~oes de Portugal, com vista a urna maior efici~ncia dos
sellS servi!ros, que se reflecte tambem em
benefIcio dos pr6prios utentes - seguindo ().
exemplo de inumeras administra!r0es postais estrangeiras, e ainda para uniformiza!rao com os servi~os postais do Ultramarinicia no pr6ximo dia 1 de Abril uma nova
f6rmula de aceita!rao de objectos registados.

PETICAo
Transcric;io de

(Contlnua9Ao)

Para essa modifica~ao, que vai alterar
o sistema tradicional usado, se chama a
aten~ao do publico e se pede a sua colabora~ao, atentando na simpIicidade do expediente que, a partir daquela data, Ihesera solicitado, quando pretend a regis.'tar
correspondencias.
Esse expediente reduzira os tempos deespera, hoje corrente , em frente dos -postigos de aceita~ao de registos. das esta~oes C. T. T ., e dar:1 ao expedirdor uma.
maior confian~a na \ranscri~ao (feita parsi) dos elementos do registo para os documentos de arquivo, seus e dos C. T . T.tevitando possiveis enganos. 0 novo processo consistir:1 no preen chimento de umPr
ficha - creqqisi!;ao de registo. - 1 Farte pelos C. T. T ., parte pelo pUblico, cuja
colabora~ao
se torn a extraordinariamentc
simples, pois se limita a inscri~ao dos nomes e endere~os po destinatario e do reo
metcnte do objecto que se pretenda registar._

o sistema, que jii vem sendo utilizado
desde 1950, pelos expedidorcs de mais decinco registos, esten4e-se agora, ma~s aperfei"oado pela expe~j~ncia adquirida, ao registo individual, eIiminando os inconvenientes acima apontados.
Para os grande usura.rios, remetentes, na
generalidade, de mais de 50 registos, a
empresa conserva, a titulo facultativo, a modalidaae da .Guia de Dep6sito de Registo
Colecivo •.
11. nova ficha - orequisi"ao, - estara a_
disposi"ao do publico em todas as esta~ocs.
dos C. T. T., assim coma as requisi~oes
de vales, telegramas e outros impressa5.

s
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A saber que sera obrigado de dar a Ant6nia Rodrigues, sua mae, mulhel' dele dito
Ant6nio de Azevedo cern mil reiz cada ano,
pagos aos quarteiz de tres em tres mezes, os
quaiz cem mil havera a dita Ant6nia Rodrigues em dias de sua vida, e par sua morte
podera testar deles e deixa-Ios a quem
Ihe bern parecer, ficando a dito nomeado
Ant6nio de Azevedo obrigado as maiz pensoes e gravames que 0 diro oHcial tem
aJem dos ditos cern mil reiz, 9 qual
gra\·ame e pen~ao Ihe poem ele dito Ant6nio de Azevedo debaixo da faculdade
com que 0 dito Ant6nio Gomes da Mata
Iho concedeu pela dita carta e nesta forma
Ihe h:1 par feita esta nomea~ao para 0
que disse ele diro Ant6nio de Azevedo que
tirava, demetia e renunciava de si todo a
direito e ac"ao que at6 agora teve no
dito oHcio de assiztente de Coimbra e
suas anexas, concede e trespassa no dito
seu filho e Ihe dol lugar e poder para que
par esta escritura somente, scm maiz outra
sua autoridade, ordem, nem figura de juiso
possa tomar e tome posse do dito oficio
e suas anexas por si ou pm' quem quiser a posse real, actual, civil e natural
possessao e em si a reter e continuar
para sempre caso tome a dita posse ou
nao logo dagora (?) disse Ihe havia por
dada e nelc nomeado por incorporada pela
clauzula de cOllstituti e enquanto assim
nao tomar a dita posse se constituia possuir
todo em nome do diro seu fiIho como seu
colono inquilino usufructuario e para tudo
a5sim cumprir disse ele Ant6nio de Azevedo que obrigava seus bens e em testemunho de verdade assim 0 outorgou e pedia
sc fizesse este instrornento nesta nota e
que del a se dessem os treslados necessarios

ARMANDO

DA gLVA

CARN~RO
(8lbllotecirlo Municipal de Climb,.)

que aceitou e eu tabeliao 0 ha feito em
nome do dito Ant6nio de Azevedo nome ado
e de quem maiz tocar auzente como pessoa
publica estipulante e ace it ante, testemunhas que foram presentes 0 Doutor Joao
de Abreu Cola~o, advogado nesta corte e
casa da sUplica!;ao, morador nesta cidade
ao Rocio da feira, e Manuel de Amaral,
morador nas ditas casas; e eu tabeliao conhe"o a ele outorgante Ant6nio de Azevedo e 0 pr6prio aqui con tendo que na
nota assinou com as testemunhas. Miguel
Ant6nio, tabeJiao, 0 escrevi. Declaro que
a dito outorgante Ant6nio de Azevedo nao
assinou na nota por estar doente de gota
da mao direita, pelo que assinou a seu
rogo 0 dito Manuel de Amaral, e foi
maiz testemunha Domingos Soares, moraador nas ditas casas, dito 0 escrevi. =
= E declarou ele outorgante que sendo
caso que em sua vida dele outorgante se
e,,:tinga 0 dito oficio par qualquer via
que seja, dando-se as oito mil cruzados
ou duzentos mil eeis de juro conforme 0
diro correio mor Ant6nio Gomes da Mata
o declarou em seu testamento sera 0 dito
seu fiIho nomeado obrigado a dar os
ditos . oito mil cruzados ao dito seu pai
ou os ditos duzentos mil reiz de juro parA
ele como pai e legitimo adminiztrador de
sua casa disponha deles como Ihe parecer;
e sendo caso que 0 dito oficio se extilga
depoiz do falecirnento dele outorgante Ant6nio de Azevedo em tal caso fie ad a
dito seu fiIho obrigado a dar partilha do
dito dinheiro ou juro a dita sua mae e
irmaos, cada um pela parte que Ihe couber, porque com estas condi\oes e decla.ra"oes Ihe faz esta nomea~ao com a dita
faculdade que tem, e assim/%utorgou e

---
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a ceitou, e eu tabeHao como dito e, com
as testemunhas os ditos dito 0 escrevi. =
= Treslado dos papeis que atraz se faz
men~ao.
Ant6nio Gomes da Mata, fidalgo da casa de EI Rei nosso Senhor p
seu correio m6r deste Reino de Portugal
e Algarves, fa~o saber que havendo respetto ao amor e fldelidade com que me
tern servido Antonio de Azevedo, mo~o
da camara do dito Senhor, e assistente e
meu lugar tenente da cidade de Coimbra
em que 0 tenho nomeado e desejando de
o avantajar e a suas cousas, e por outros respeitos que a isso me movem hei
por bern de lhe fazer merce, como por ele
fa~o, de lhe dar Iicen~a que ele possa
renunciar ao dito oficio de correio assistente em meu lugar tenente da cidade de
Coimbra em urn de seus filhos ou filhas
que lhe parecer, a qual renuncia!;ao podera fazer logo, ou ate hora de sua morte,
quando Ihe parecer e a quem 0 nom ear,
sendo fiIho se the passad carta, e sendo
fiIha a pessoa que com ela cazar, e para
sua guarda e minha lembrans:a Ihc dei
este, por mim fcito e assinado e ~elado
com 0 selo que se Ihe cumprira por mim
e meus herdeiros e sucessores, sem duvida alguma. Em Lisboa a 14 de Outubro de 625.
Ant6nio Gomes da Mata,
Correio M6r. Domingos Carreiro de Paiva,
Tabeliao publico de notas por Sua Magestade, nesta cidade de Lisboa.
Certi...
fico que a letra da Iicens:a da
acima e sinal dela e tudo da. mac
do Correio Mor Antonio Gomes da Mata
nela c0ntenda em f6 do que fiz esta 'que
assinei em publico na dit:l cidade aOll
15 dias do mez de Qezembro de 627 anos =
= nada = Declaro eu Antonio Gomes da
Mata, correio mar de Portugal, que tenho
dado a Ant6nio de Azevedo 0 oficio de
assistente de Coimbra na conforrnidade do
escrito atraz, e juntamente lhe dei maiz
a assistencia da de Tomar que fica sendo
anexa com as maiz ao dito oticio de Coimbra que ele possa nomear na forma e conais:ao e melhor modo que Ihe parecer e
assim quero maiz que este oficio e S\las
ancxas se the nao tire a ele nem as
pessoas que ele nomear, e quero e mando
que 0 sucessor deste oficio de correio mol'
ou os sucessores que ao diante forem, que
nem alterem 0 dito oficio que tenho dado
que nem ele nem seus herdeiros tircm
sucessor deste meu oHcio de Coimbra e suas
anexas eonforme Ihe tenho dado. Eu suces50r deste meu oHeio em condis:ao que nem

ele nem seus herdeiros tirem nem alterem 0
diro ofido que tenho dado ao dito Ant6nio de A z eve d 0 nem a pessoa que
ele nom ear, e sendo caso que por
qualquer via que se lhe tirar e fiear com
o dito oHcio sera obrigada a pessoa a
quem for 0 morgado que eu de minha fazenda e livre vontade Hz a Ihe dar ao
dito Ant6nio de Azevedo ou ao sucessor
que ele tenha nome ado para seus herdeiros, oito mil cruzados, doze contos e
duzentos e oiten..ta e nove mil reiz do
melhor par.do do dito morgado pOl'que
com esta eondis:ao Iho constituo e isto quero
que se cumpra como verba de testamento
ou codidlo e no melhor modo que possa
ser e para firmeza de tudo Hz e assinei
este nas minhas casas onde vivo a Sao
Mamede em Lisboa a 16 do mes de Outubro de 1640 = Antonio Gomes da Mata,
correio mor = Diogo de Seixas de Andrade, Tabeliao publico de notas pOl" Sua
Magestade nesta cidade de Lisboa e seu
termo, certifico que a letra e sinal da
decIaras:ao acima 6 de Antonio Gomes da
Mata, correio mol" deste Reino nela contelldo, e pOl" verdade fiz e assinei esta
em publico.
Lisboa, 26 de Outubr'o de
640 anos = gratis = em testemunho de verdade = Diogo de Seixas de Andrade = verba
do testamento =
porque sempre fiz
muita eonfians:a de Antonio de Azevedo e
de ejei de Ihe gratificar 0 born procedimento que tern usado nesta casa, ordeno
e mando nestas regras que fas:o de minha
letra da~ cousas seguintes.

(Concllli no proximo numeroj.
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58H - Ag. Tecnico Frederico Jose Dejean
Guerra - Av. Rio de Janeiro, 62-2.o-Drt. o - Lisboa-5 - (P) Po. Fr. In.
T. N. U. 60. Classicos de 1. Tematicas 90. 94.
5845 - Antonio Augusto R'<ldrigues Xavier
- Av. D. A'fonso Henriques, 24-3.0
- Barreiro - (P) Fr. In. T. C. V.
N. U. 60. 1. 2. Europa e ONU Temas: rosas, pintura, 6limpiadas e
poHtiea 90. 93.
5846 - Luis Antonio Nunes do Vale - Semimirio Dioeesano - Leiria - (P) Po.
Fr. In. T. C. V. N .. U. 60. Temati-.
cas de fauna, flora, desportos, celebridades, co~mos, Mariano, transportes. 93. 94. Torrens/Flores.
5847 - Antonio Manuel Maia de Figueiredo
- Rua Cidade Liverpool, 25-3:o-Esq.
- Lisboa-l- (P) C. N. U. 60.
5848- Jaime Joaquim Martins - Rua Matias Sanches, 33 - Vila Real de Santo
Antonio - (M) Po. N. U. 60.
'
584'1 - Dr. EHsio Duarte Gomes"':' Av . . Novas - Ponte de SOl' - (A) Po. Fr. E...
T. C. V. N. 60. Temas flo res e
veterinarlos. 90. "forrens. 97.
5850 - Antonio Pimentel Sal'aiva - Rua Ti mor, 10-Lt, - I;,isboa.
5851 - Ant6nio Valdemar da oConceiyiio Sousa
Candido - Rua da Madalena, 37-r/c.-Drt.o - Faro - (M~ Po. T. V. N.
U. 60. 1. 2. 94.
5853 - Guilherme da Gosta Luz - Av. Esta"
dos Unidos da America, 131-3.o-A
-Lisboa.
5854 - Mario Rui Afonso Fernandes - Rua
D. Joana Pedroso Simoes Alves, 29-r/c.-Esq.o - Linda-a-Velha ~ (L) Po.
Fr. T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 93.
5855 - Joaquim Nogueira Pontes - Rua Sao
Roque da Lameira, 2370 - Porto (M) Po. Fr. In. T. C. 60. U. N. de
preferencia. Temas desPQrtos, flora
e fauna. 90.
5856 - Ant6nio Manuel Mendes Barreira ~
Pras:a General Carmona, 60 - Rio
Maior - (P) T. C . . U. N. de preferenda 60. 1. 2. 94.
,
5857 - Abel Ant6nio Pereira de CarvalhoOrdonho - Gouyinhas - (M) Po. T.
V. N. U. '60. 1. 2. 93.
.
5860 - Alfredo da Silva Sanches - Rua Sousa.
Trepa, 50 - Santo Tirso - .(M/A) Po.
Fr. In. T. U. N. de preferencia 60.
1. Va~icano. Tematicas de desportos,
flores e fauna. 90. 94.

ANGOLA

4544 - Fernando Silva - C. P. 427 - Sa cia
Bandeira.
5023 - Francisco Antonio Lopes de Couto
Fontes - C. P. 2203 - Luanda - (P)
Po. Fr. In. T. N. 60. 1. 2. Iconografia. 90. 93. 94.
5521 - Manuel da C. Pinheiro Camilo Pastor - C. P. 686 - Malanje - Po. Es.
Fr. T. U. 60. 1. 3.
5835 - Francisco Octavio Rosa da Silva C. Postal 49 (Cela) - Santa Comba
- (P) Po. Fr. T. C. N. U. 60. 3.
5843 - Prof.a D. Cesaltina Mendes da CostaCambandua - Silva Porto - Po. Fr.
C. T. V. N. lJ. 60. 94.
5852 - Prof. Jose Carlos Ferreira de Oliveira - S. P. M. 0496 ou C. P. 1442
- Luanda - (ML) Po. Fr. In. Es. T.
C. 60. N. e FDC do tema crianyas
90. 94.
BR.ASIL

3526 - Ramiro Gouveia Dias - Rua dos Andradas, 127 - Rio de Janeiru - (M)
Po. T. C. V. N. U. 60. 3.
3663 - Julio Almeida - Rua Barao S. Felix.
44 c/2 - Rio de Janeiro - (M) P.
T. C. N. U. 60.
5551 - Prof.a D. Teresinha de Assis PenaRua Joao Pinheiro, 375-35.300 - Carating a - (M. G.) T. N. U. 60. 1.
2. 15.
ESPANHA

5829 - Jose M. Marti Isern - Arrabal Marti
Folguera, 27-3.0 - Reus - (M) Po. Fr.
Es. In. T. 60. 3.
15838 - Cipriano Borrego Gutierrez - Gral.
Davila, 26-5-5.0 - Deha. SantanderT. 60. 1. 19. 90.
5839 - Fernando Falcon Diaz - Calle Fama,
71- Las Palmas de Gran Canaria(A) Es. Fr. Carimbos e marca~ espedais, 1.0" voos.

28

4260 4647 -

4673 4775 -

4860 -

4946 -

5062 -

5156 5290 -

5349 -

5442 -

5530 5547 -

BOLE TIM DO CLUBE FILA'n:LICO DE PORTUGAL
Silva - Largo j. J. Salcma de Andrade - Casa era Carreira - Santiago
de Cacem - (M) N. 60. Ilhas. 2.
Dr. Guilherme Simoes dos SantosAv. da Liberdade, 65-3.o-Drt.o - Lisboa - (M) C. N. 60. 1. 2. 90. 94.
Eng.o Maq. Jose Baptista BarataAv. Frei Miguel Contreiras, 22,2.0-Esq.o - Lisboa - 60. 1.
Tematica
Metalurgia, (MjP) T . C. N. Po. Fr.
In. Es. It.
Eng.o Carlos Mira da Silva - Av.
Est. Unidos da America, 81-2.o-Drr.o
-Lisboa-5.
Eng. o Jose Vinha - Rua Matias de
Albuquerque, 35 - S. Domingos de
Rana - Carcavelos - (P) Po. Fr. In.
T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 5. 90.
93. 94.
Dr. Joao das Neves Gon~alves Novo
- Av. do Brasil, 33 - Santarem(M) Po. Es. Fr. In. T. C. V. N.
U. 60. 1. 2. Ghana, Tematieas e
Postais Mliximos.
Eng. o Sebastiao Jose Furtado - Rua
Dr. Carlos Moreira, 6 - Nova Oeiras
- (P) Po. In. Es. F. D. C. de 1. 2.
Sobrescrito~ de 1.0' voos de 3. 60.
de 1. 2.
Manuel de Carvalho Barraco de
Mello - C. P. E. - Tabua~o - (M)
Po. Es. Fr. In. T . C. V. N. U . 60.
1. 2. 90. 93. 94.
Eng. o Jose IHdio de Oliveira - Centro n.O 7 de F. P. A. - Av. Dr. Gon~alves Proen~a - Guarda.
Guilherme Lopes da Silva - Rua de
Belem, 28-1.0-Drt.o - Lisboa - (M)
Po. In. T. C. V. N. U. 60. 1. 2.
Japao. China. Hong-Kong. F. D. C.
90. 92. 93. 94.
Dr. Pedro Vasconcelos e CastroTrav. do Ferreiro a Lapa, 23-7. 0-Dr.o - Lisboa-3 - (MjA) In. Fr. T .
C. V. N. U. 60. 16. 19. 21. Inteiros
postais de 16 Gibraltar, 90. 92.
Artur Manuel da Costa Pinto Alves
- Rua Diogo Bernardes, 4-2.0-Drt.
- Lisboa - T. C. V. N. U. 60. 1.
2. 93.
Mario Manuel F. Leitao - Rua do
Seculo, 232-1.0 - Lisboa - (P) Po. T.
C. N. U. 60. 3. 93.
Dr. Jose Augusto Antunes Belchior
- Rua Virginia Vitorino, 13-8.0-Drt.o
- Lisboa-5 - (M) T. C. N. U. 60.
1. 93. 94.

5672 - Boletim de Divulga~u o Filumenismo
- Rua Formosa, 400-2.0 - Porto.
5760-Vltor Sa Alves Co 'eilho - Trv.P.nto Ferr.eira, 3-3.o-Esq.o - Luboa-3
- Postais e sobrescritos.
5826 - Cesar Jose N. Correia de Miranda
Pombo-Rua Carlos Luz, 8-6. o-Drt.o
- Pa~o de Arco ~ - (A) Po. Fr. In.
T. C. V. N. U. segundo Mancolista.
60. 1. 2. 10. 15. 16. 19. 21. Noruega,
M6naco, 24. 28. 30. 60. N. do Varieano, S. Marino, Heligolandia, Estado ~ Pontificais e da Igreja. 90. 94.
5827 - Jouo Antonio Rosa - Av. Est. Unidos da America, 70-1. 0-Esq.o - Lisboa-5 - (M) Po. Es. T . U. 60. 1.
2. 94.
5828 - Amilcar Castanheira de Barros Pinto
- Pra~a da Republica, Souto ·da Casa
- Fundao - (M) Fr. T. U. 60. 1.
2. 3. 94.
5830 - Jose Manud E~tev e~ Duarte - Rua
Mateus Fernandes, .. 9 - Covilha (P) N. 60.
5831 - Vitor Manuel Portugal Sousa Ferreira - Rua Gon~alves Viana, 6-2.0-Drt.o - Lisboa-4 - (M) Po. Fr. Es.
T. C. 60. 1. N . U. FDC, bloeos e
provas. 60. de Eseutismo N. 90. 93.
5832 - Frederico Reis Gon~alve~ - Rua 27,
n.O 36, Bairro da Encarna~ao - Lis.boa - (M) Po. Fr. In . T. U. 60. 94.
5833 - Gualdim Brandao de Sa Satta Mayor
Pizarro - Rua de Santa Catarina,
1108-3.0 -Esq.o - Porto - (P) T . V. N.
U. 60. 1. 2. 94. D. Luis 1 - 1862/64
[13 (I-II) ; 14; 15] - 1866/67 [(18);
(21)]; 67/ 70 (26 c 29).
5836 - Humberto da A ss un~ao Marques Rua Cidade de Benguela, late 302-rjc.-Drt. o - Olivais SuI - Lisboa-6(L) Po. Fr. In. T . C. V. N. U. 60.
1. 2. Tematica de flora 90. 93. 94.
5837 - Ant6nio Frias - Pedras Alr;adas - Vi~eu - (P) Po. Fl'. E~ . T. C. V. N.
U. 60. 1. 2. 94.
5840 - Humberto Cunha Go me~ da CostaRua da [greja, 2.n Vivenda, rjc. Mangualde - (P) Po. T. 60. N. depais de 1936. E. ate 1935 inclusive.
5841 - Jos6 Maria Escudeiro de Sousa
Vivenda Jose Maria-1:o-Estrada de
Alvide, Fontainhas Cascais (P) Po. Fr. T. N. U. 60. 1. 2. 93.
5842 - Manuel Jose Faria Fernandes TerrOsa Dias - Rua Padre Leite Morais, 37-P - Povoa de Varzim - (M)
Po. Fr. T. C. V. N. U. 60. 94.
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D alrallo do HUlHero aHIeriDr •..
o atraso do numero anterior desta
Revista foi devido a causas variadas,
a mais importante das quais tratar-se
de um numero duplo.
Tal atraso loi ainda aumentado pelos
C. T. T., os quais, com varios argumentos, nos obrigaram a colocar nos respectivos sacos, ahf!m do selo de $10
que jil tinham, como sempre, mais um
selo de $90, que, por comodidade,
acabou por ser de 1$00, no total
de 1$10.

o facto levou-nos a escrever um
«Portico», a nossa maneira, ou seja
com a violencia que plenamente, se
justificava, pelo encargo insuportavel
para esta Revista, que e quase um
orgao dos C. T. T., como podera ver-se
desfolhando 0 presente numero.
Mas resolvemos suspender esse
«Portico)), ja composto e com uma gravura, substituindo-o pelo que abre este
numero, dedicado a Aveiro.
E, hoje, por aqui nos ficamos.

. .. e DII alralloll deste HUlHerO
A referida substitui~ao dos «Porticos», coincidindo com a doen~a do
nosso Director, e com duas ausencias
suas de Lisboa, uma em servi~o profissional, e outra para assistir a reuniao de Aveiro, mais fizeram arrasar
o presente numero, como obrigaram a
deixar para 0 proximo numero referencias ao eminente Jose Gonzalez

Garcia, a reportagem da recente Exposi~ao Filatelica de Ovar, a rectifica~ao
de um saito tipogrMico no anterior artigo do eminente Coronel Alexandre
Guedes de Magalhaes, e outras noticias.
De tudo isto, pedimos sinceras desculpas aos nossos colaboradores e aos
nossos associ ados e leitores.

6
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PEQUENA POSTA

CI",iJe 'Filatelictl

CORONEL ALEXANDRE GUEDES DE MAGALHAES
Mas c de supor que a tabela da pequena posta fosse alterada quando em
14 Mar. 01 os partes passaram a variar
tam bern com a distancia. Nao sabemos de
que forma 0 tenha sido, mas a carta reproduzida, datada de 21 Dez. 30, leva-nos
a supor q\le se tivesse mantido 0 mesmo
criterio. 0 porte a pagar, nela representado, e relativo ao segundo escalao de
peso para a 5.a distancia, e 0 portador
recebeu 5 reis, pois que 0 destinatariQ
deve tel' pago 75 reis (70
5 = 75). Observe-se que 0 correio de Lisboa escreveu,
ao alto, a morada (R. Augusta) da ilustre
destinataria, e fe-Io com a mesma tinta
com que ap8s a sobretaxa da pequena
posta.
Muito embora Fosse intenfj:aO do Superintendente estender a pequena posta a todos
os principais centros urbanos do Pals, supomos que, durante muitos anos, apenas
Lisboa e Porto gozaram de tal beneHcio.

+

SOCiDS

.I.

P.lo

POI' ordem de 7 Maio 800, 0 Superintendente Geral dos Correios criou e regulou a Pequena Posta em Lisboa, restantes
cidades e vilas de maior importancia, pela
qual a correspondencia era distribuida aos
domicilios em vez de ser posta em Hsta
e entregue a quem a procurasse po correio.
Foram, entao, criados os portadores (os
carteiros de hoje), percorrendo cada urn
o seu distrito.
Por cada carta entregue os portadores
recebiam 5 ou 10 reis, consoante a carta
pagasse de porte ate 40 rcis ou mais,
ISto 6, a sobretax:t da pequena posta era
proporcional ao peso, sendo 0 minimo para
as cartas dos tres primeiros escaloes. Para
tanto, bastava que 0 utente se i~screves~e
na lista de assinantes, pagan do mats 20 rets
se desejasse receber a sua correspondencia
em sobrescrito fechado.
Lembramos que,
por esta epoca (ate 13 Mar. 01), os portes
variavam apenas com 0 peso.
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de tpDrtu9tJl

lIstl del 80cl- Mlgllederlista - Members List - Llsta da Membre.
ALTERA(;'OES - REINGRESSOS - NOVaS SOCIOS
PORTUGAL
\I

18 - Eduardo Dores - Estrada de Mem
Martins, 229 - Mem Martins (P) Po.
Fr. T. U. 3.
60 - Ant6nio Teixeira de Figueiredo Ribaldeira. (M.) Fr. Es. T . 60. U.
1. 5. 15. 30. 90. 94.
'312 - -Coronel Francisco Cardoso Salgado
- Rua Alexandre Braga, 19-3.0-Drt.o
- Lisboa - (M) Po. Fr. T . C. V.
N. U. 60.
741 - Amadeu da Silva Fernandes. - Av.
Frederico Ulrich, 43-7.0-Drt.o - Almada - Po. Fr. Es. T. U. 3. Mancolista e 62. 90.

JAIME DURVAL VAZ C. P. n.O 116.
Est. do Rio. Nova Iguafj:u - Brasil.
ARMANDO VELOSO DE MELO Rua
da AUrora, 379. Recife-Pe. Bt·asil.
JUAN BAS AGUSTI - cfPanisars, 23. Barcelona, 14 - Espanha.
Run
VERALDINO RAMIRES NETO Jorge Chain, 13.39820 - NO\·o Cruzeiro.
M. Gerais - Brasil.
PABLO BAR BRUNET c/Anabal to.
Jorba (por Igualada). Barcelona. Espanha.
HENRIQUE DUARTE DE MIRANDA Rua Vieira Bueno, 367. 13100 Campinas.
Est. S. Paulo - Brasil.
CELSO LAETANO TC1'esa Lopes 108
- Sorocaba. Est. Sao Paulo - Brasil.
JESUS AMAT JOVER - Leon XIII, n.O 1.
Elda (Alicante) - Espanha.
A.- LEIS SANCHEZ Eichi. 210. - 5102
Rupperswil AG. - Suifj:a.
ANTONIO MARTIN - San FI'ancisco, 18.-1.0 Jativa (Valencia) - Espanha.
MARIA HELENA DE AVELAR PALMA Rua Monsenhor Bacelas, 312 - 25.600 Petr6polis. Est. do Rio - Brasil.
GUSTAVO EUGENIO OLIVEIRA CARDOSO Av. Barao de Itapura, 3092.
Campinas . S. Paulo - Brasil.

1095 - Major Helder Jos6 Fran~ois Sarmento
- Torre F. 4-Drt.o - Nova Oeiras.
1216 - Joao Lopes Correia - R. Clemente
Meneres, 318 - Miramar - (A) Po.
Fr. In. T. C. V. N. U. 60. 91. 92. 96.
1260 - Joaquim Grij6 - R. Augusto Leya,
153-1.0-Esqu.o - Porto -.(M) Po. Fr.
T. C. N. U. 60. 3.
1831 - Joaquim Correia Cordeiro - Rua B,
n.O 9S-r/c.-Drt.0 - Monte Formoso
- Ingote - Coimbra - (M) Po. Fr.
Es. In. T . N. U. 60. 3. 4. 90. 94.
2281 - Dr. Ant6nio Manuel Freire Estanco
Louro - R. Tomas da Anunciar;ao.
143-3.0 - Lisboa-3 - (M) T. C. N.
U. Po. Fr. In. Es. 1. 2. 10, 16. 19.
21. 24. 28. 60. 67. 90. 93. 94. Marcofilia Tematica. F. D. C.
3584 - Ant6nio Pedro da Conceir;ao Silva
- Rua Actor Isidoro, 15-2.0-Esq.oLisboa - (P) Po. In. T. C. N. U.
60. 1. 90.
3628 - Eng. o LUIS FiJipe Lucena PerreiraRua Cidade de Goa, 7 - Sacav6m(P) Po. Fr. Es. T. N. U. 60. 1. 2Tematica sobre electricidade. 90.
3833 - Antonio Villa - Av. Sacadura Cabral, 32-3.0-Drt.0 - Lisboa-l - (P) Es.
T . C. V. N. U. 60. 1. 2. 19. Sobrescritos.
4098 - Maria Jose Rosa Machado Falcao c

-

...........
-----------------------------------GINES SANCHEZ GONZALEZ - Coronel
Beus n.O 3. Arrecife. Lanzarote. llhas
Canarias.

Estes enderer;os Sao indicados sem compromis 'o nem responsabilidade da nossa
parte.
The above addresses are given without
any obligation or responsability on our
part.
Ces adresses sont donn6s sans engagement ni responsabilite de notre part.
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SOLICITAM
TROCAS
Escrevem-nos vtdos
coleccionadores estrangeiros que pretendem
relacionar-se com coleccionadore~ portugueses, entre eles:

IAN SAMPER - Apartado, 202 - Palencia Espanha.
HELMUTH HOHMANN - Gruner Weg, 54
- 4290 Bocholt..,... M\lSsum - Alemanha.
D. PAGLINGO - 55 Peck St. MilfordConn. 06460. U. S. A.
I!..ATTERNER-STOFFEL
Professeur - 28.
Toury. Fran~a.

-

a as correspondencias, que pOl' elas transitarem. uma flamula alusiva ao .Ano da
lnrorma~ao., cujos motivos simbolizam os
dois meios mais importantes de comunica~o: a imprensa e a radio.
CARIMBOS ESPECIAIS COMEMORATIVOS
DO .XXII DIA DE S. GABRIEL» PARA
TODAS AS PROVINCIAS ULTRAMARINAS.

No dia 24 de Mat'lr0, pelas Estayoe~ Cencrais Posta is de Praia, S. Tome, Luanda,
LourenIJo Marques, Macau e Dili, serao
apostos em todas as correspondencias que
por elas transitarem, carimbos especiais comemorativos do .XXII Dia de S. Gabriel>
para assinalar a data que a Igreja Catolica
&dica ao Arcanjo .Mensageiro. S. Gabriel. como Patrono das Telecomunicalr0es.
Os carimbos emitidos para todas as Prorincias Ultramarinas tern, como tern a comum. a imagem do Arcanjo S. Gabriel,
bern como a data e a designa~ao da respcctiva Provincia e da Estalrao Central Postal que os utilizar.
CARIMBO ESPECIAL COMEMORATIVO
DA PRIMEIRA VIAGEM ASREA LISBOA/RIO DE JANEIRO, PARA A PROVINCIA DE CABO VERDE.
No dia 18 de Abril a Estalrao Central
Postal da Praia aped. em todas as corres-

MIKE GLUHAREFF - P. O. Box. 445. James City. Florida 33956. U. S. A.
ALAIN FINBERG %
Nerkas KIita.
Rehav. Modiya. 8 Kiryat Yam. North
Israel.
VACLAV DOLANSKY Habitovne 155.
Cesky Krumlov. Checoslovaquia.
RALPH MALDOL - 220 West 21 Street.
New York 10011 - U. S. A.
EZEQUIEL NICOLAS PEREYRA - Santa
Fe 1924 7 Piso-Buenos Aires. Argentina.
WILLIE V. WHALEY - 1691 Grizillo, Drive.
San Jose.
California 95124. U. S. A.
lESSER ANIS LAUAR - Armarinho Dragao. R. Joao Pessoa, 62. Teofilo Otoni MG-BrasiI.
STEIB OR HELGASON - Post Office Box
178. Akureyri Islandia.
JOHN SKODRNA - Prumyslova 727. Hradec Kralove. Checoslovaquia.

pondencias que por ela transitarf\ll\, um.
carimbo especial comemorativo da PRIMEIRA VJAGEM ASREA LISBOAfRIO DE
JANEIRO, assinalando 0 cinquentenario de
urn facto da mais alta importancia na vida
nacional, e que constituiu urn passo transcendente na evolulrao das viagens aereas,
colocando as Heroicas figuras de Gago
Coutinho e Sacadura Cabral numa posi~ao
do mais acentuado relevo e valor na Hist6ria da Avialrao.
A com par tic i p a ~ a 0 dos C. T. T.
da ProvinCIa de Cabo Verde nas Comemora~oes do cinquentenario de que se trata,
toma particular relevo, pois se pode considerar 0 dia 18 de Abril de 1922 0 de
.execu~ao. da primeira travessia aerea do
Atlantico SuI, e urn dos mais representativos, se nao 0 mais representativo, no
contexto da prime ira viagem aerea Lisboa-Rio de Janeiro.
Com efeito, 0 .Lusitano., hidro-aviao Fairey III 0, com motor Rolls Royce tEagle.
de 350 CV, levantou voo da Cidade da
Praia (I1ha de S. Tiago) pelas 07.55 horas
daquele referido dia 18 de Abril de 1922,
e, apos onze horas e vinte e urn minutos
de viagem, em que percorreu 908 milhas
a velocidade media de 80 milhas/hora, amarou no Rochedo de S. Paulo (Brasil) pelas
19,16 horas.
Sterna do carimbo especial comemorativo a silhueta estilizada de urn hidro.-aviao do tipo do .Lu~ i t:inia •.

os
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C. T. T.

EXPRESSOS-POSTAIS
Entraram em vigor, recentemente, os
expressos-postais, servi~o de grande interesse, sobre a qual 0 grande Diario de
Noticias publicou, com 0 titulo .0 Ser"i~o PostaL», 0 artigo que, com a devida
venia, transcrev ~ mos:
.A entrada em circula!;ll.o dos expressos-postais, oficialmente assinalada, no passado dia 7, por uma sessilo solene a que
presidiu 0 ministro das Obras Publicas
e das Comunica!;oes, eng.o Rul Sanches,
sobre constituir urna solu!;ilo imaginativa

para alguns problemas fundamentais do
servi!;o de correios do Portugal metropolitano, representa tam bern uma indiC3!;ilo segura de que se come!;a a tratar
a serio da actualiza!;ilo desses s ervi~os
e da-nos, portanto, a .'!speran!;a de que
nurn futuro proximo eles s e coloquem
A altura das exigencias da fase de progresso que 0 nOS50 pais atravessa.
As razoes que justificam a importa"lte
inlciativa da cri!l!;ilo dos expressos-postais
(oram expostas com grande clareza e 16gica argurnenta!;ilo nostliscursos proferidos
na sessilo solene atras referida. Nilo se
requer, alias, e5p~cializa!;ao, :Ia complexa
ciencia das comunica<;oes p3ra s e compreender que se estabeleceu d esse modo
urna coopera!;ilo mutuamente proveitosa
para os C T. T. e para a C. P ., ao
mesmo tempo que se la::l!;avam as bases
para a racionaliza!;ao dos servi!;os p0.3-

tais. Da1 derivara certamente uma acelera!;ao do transporte de correspondenclssj
com a vantagem adicional de se reduzir 0
trafego rodoviario, com os seus conbecldos
inconvenientes de deprecla!;ilo das in!ra...
-estruturas e do material circulante, e
de polul!;aO da atmosfera, ambos multo
mais considerAveis do que nos transportes ferroviarios.
Esta iniciativa, de largo alcance, ve:n
no momenta pr6prio, e estamos em crer
que sera a primeira grande medida de
uma extensa reorganiza~ao, cuja neoessidade come<;ava a fazer-se sentir. Ao usar
da palavra no acto inaugural, 0 correio-mor, eng.o Carlos RibeLo, disse que, em
em sua opiniilo. e prov8velmente no conseIlS() geral, 0 servi!;o postal tern side de
qualidade identica e por vezes superior
ao de outros paises europeus, acrescen...
tando com merit6ria probidade mental:
eNo entanto, 0 aurn·e nto de trafego conjugado com formas de .explora!;ao classicas e
algo antiquadas tern, ultimamente, prejudicado essa qualidade de servi!;o, podendo prever-se a sua degrada!;ao progressiva, se nilo se recorrar a novos metodos de explora<;ao.»
Esse abaixamento da qualidade de servi!;o postal tern sido, de ha algum tempo
a esta parte, basta~te sensivel. Sabem-no talvez melhLlr do que a maior
parte dos utentea, as empresas jornalistlcas, que em grande numero de casos
se encontrara!'ll na impossibl:idade de assegurar urna distribui!;ao satisfat6ria pelos
seus assina'ltas atraves dos correios.
Na verdade, em muitos pontos, a entrega de correspLl=td€mcia estA por vezes
sujeita a atraaos qua deixar!lm de ser
aceitaveis nas condi!;oes de vida do mundo
contempotaneo.
A inaugura!;8.o dos expressos-postais
veio demonstrar que as autoridades res.ponsaveis pelo primordial servi!;o de utilidade publica, qUi! e 0 correio, estao
conscientes das actuais deficiencias do
mesmo, e da premente necessidade de
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lbes dar remedio.

Conforme disse 0 corre'o-mor, noutro passo do seu ja cilado
discurso, «a expansao econ6mica do Pais
exige uma expa~sao paralela, em alguns
easos ate mais ace:ttuada, dos servi~os.
postaislO.
Nao pode deixar de reconhecer-se que,
lie 0 crescimento da economia nacional
rec1ama a rreH:oria dos servi~os de :orr,eio,
~ ele tambem a
causa fundamental do
desajustame~to, que pres:m ement~ s ~ v,erifica. Na verdade. 0 trafego postal tern
aumentado multo para alem do que podiam comportar as infra-estruturas ar-

o que sao

caicas que ate ha poueo bastavam para
as necessidades. E 0 facto de 0 servi!;o
postal ainda desernpenhar a sua importante fun~ao nas presentes c;rcunstftncias,
deve-se, sem duvida, ao zelo e espirito
de adapta;ao do pes50al dos C. T. T. Mas
e preciso proporcionar-Ihe tambern todo
o equiparnento e organizal;ao que Ihe permitam servir 0 publico melhor de que
nun ca. Os i!xpresso -postais sao urn passo
re301uto nesse sentido. Esperamos que
ouiros virao em tJreve par os correios
de Portugal a altura desta epoca de prt>gresso.lt

os Comboios

Expressos Postais
o comboio

expresso postal. que ontem
lie Inaugurou oficialmente, ;4 est4 em
erp('rU!nc a, bem como a que the corresporade, em sentido inverso, e OB da U'Rha do DOUTO, desde 27 de Fevereiro
findo. E as resultados v:?rificados ate aC;lti
con[;rITflm as inten~Oes pTetendidas: /azer chegar a correia maiB cedo aos SeuB
dest;nol.

Estes comboios pass am a ser elementos
de fundamentaL importdnc:a na estrutura
da rede de comunica!;Oes postais dos C.
,T. T. V~m substituir outros meios qua

se consl:leravam ;4 pouco capazes de .~a
tls/azer as pre mentes i'nteresses do cor-

"eio.

Ti!m uma marcha ace 1 era da, ta'nto
quanta 0 permitem as ccrndi!;aes ,actuais.
PaTtem ambos, um de Lisboa e outro
do Porto, ds 23.10, e ch~gam aos secus desti'nos, Santa Apot6'lia e Vila Nova d~ Gaia,
pelas 345 e 3.50, respectivamente.
Apenas duas parag;!'ls no pf'rcurso: uma
de 10 mlnutos, 'no Entronc!lmento, para as
IIga~oes com a Beira Baixa e 0 Leste, e
all regiaas de Santarem, Tomar e Leiria;
outra de 9 minutos, am Coimbra, para
d,,!xaT 0 correia para a Beira Alta e regioes dp. Coimbra, FigUeira da Foz, Aveiro
e Pombat
o que sai de Lisboa tem atrpladas seis
carruagens-ambul4:tcias. deixando duas no
Entroncamento - uma para tigar ao combolo da Beira BaiXa e a outra para a
do l1nha do Leste
EntrE'ga a terceiTa
carruagem em COimbra, para s!!r atrelada

ao comboio da Beira ALta, e segue com
as 1'estantes ate Vita Nova de Ga:a, onde
uma constituira depois 0 comboio expresso postaL ascp.ndente do Doltro, que
vai ate d Regua com um minimo 1e paragens, segu!ndo d -p ais ate ao Pocinho,
As Testantc8 carTuageBs-ambl£Ldncias [icam no Porto, com a servi~o da cidade.
das regiaes Limitr:>fes e do Minho

CARIMBO ESPECIAL COMEMORATIVO
DO .1.0 CRUZEIRO DO PAQUETE
.FRANCE. A VOLTA DO MUNDO •.
No dia 24 do proximo mes de Mar~o, a
Central Postal de Luanda apora em
todas as correspon:iencias, que por ela transitarern, urn carirnbo especial cornemorativo
do _1.0 Crtlzeiro a volta do Mundo do
Paquete FRANCE., da Companhia General
Transantlantique., com escala no porto de
Luanda no mencionado dia.
Esta~ao

o

referido carimbo servira tambem para

obliterar 1100 placas comemorativas ernitidas pela .Societe Philatelique du paquebot
FRANCE. para assinalar a reaHza~ao do
loeu 1." Cruzeiro a volta do Mundo.
£ terna do rnesrno carimbo 0 Padriio irnplantado na foz do rio Zail'e em 1484 por
Diogo Cao,

No~ dia~ 4 e
E\ta~ao
Central

Po\tal

Mar~o

de

proximo, a
Nova Lisbon.

4'-------------.. . . . . . .
I A. GAMA REIS

I

Baixa

I
I
! •.
I
II

o comboio expresso postal do DOUTO
parte de Campanhii ds 4.30. chego a Regua ds 6.46, onde t em 25 minutos de parn'gem, e segue para 0 Pocinho, onde
chega P2las 945, com paragens de alguns
minutos no Pocinho e Tua, para largar 0
servi!;o para as respzctillas regiOes.
No
sentido desc?'ldentz, a salda do Pociniw
veri/iea-se ds 17 horas e a chegada cla
Devezas pelas 22.44. 0 que permite 0 suo
liga~do ao comboio exprzsso para Lisbon.
Nos prinCipals PO'ltos de paragem e
nos de destill.o destes combolos, hd centros repartidores postaiB, onde se efectw
a manipuLa~do de corraio e donde irradiam carreiras rodovidrias privatiua8 dos
C. T. T. que szrvem as regia2s correspondentes ao seu percuTBo

12 de

I

t
I

mber of Portugua.. Ch.mber of Cammara.

Durante 0 periodo de 20 de Mar~
20 de Abril p r 6 x i m 0 futuro, as
E~ta~6e\ Central Postal de Luanda e do
Aeroporto Craveiro Lopes (Luanda) apomo
em toda~ as correspondencias, que por elas
transitarem, carirnbos/ f1amulas especiais, diferentes, para assinalarern a utiliza~iio do.
Boeing 747-B .Navigator Jets. na Iinha
aerea Lisboa/LuandafLisboa, dos Transportes Aereos Portugueses, a partir do dia
3 de Abril do ana em curso.
O~ carimbo\ tern,
como terna comum,
II ~i1hueta do aviiio Boeing 747-B.

I
II

CARIMBO ESPECIAL COMEMORATlVO
DO .PRIMEIRO VOO DA TAP EM
BOEING 747-B - LUANDA/LISBOA., A
UTlLIZAR NO orA 4 DE ABRIL DO
CORRENTE ANO.
No dia 4 de Abril, a Esta~ao Postal do
AeropoL'to Cravciro Lopes, em Luanda, apora
em todas as correspondencias, que par ela
u'ansitarern, urn carirnbo especial comemorativo do .Primeiro Servi~o em Boeing 747-B
no voo LuandafLisboa, dos Transporles A6reos Portugueses.
.
£ terna do rnesmo carirnbo a ~Jhueta
do aviao Boeing 747-B.

GUINE

WELCOMES Yl,U AT

Cese des

4- B -

Corti~es-Met,6polis

CARIMBO/FLAMULA ESPECIAL ALUSIVO
AO ,ANO DA INFORMAC,:AO •.

(Mrs. COlk'~ Souvenir Shop)
Rua dB Elcoll PolltilcnlCI - 8 -10

(Cork Houtie)

I
I
I
I

~

(MR. CORK)

I
I
I

CARIMBOS/FLAMULA ESPECIAIS ASSINALANDO 0 INtCIO, NO orA 3 DE
ABRIL, DA UTILIZA<;AO DOS BOEING
747-B . NAVIGATOR JETS. DA LINHA
A£REA LISBOA/LUANDAfLISBOA DA
T. A. P.
a

CARIMBOS ESPECIAIS COMEMORA TIVOS
DA ABER TURA - 4 de MAR<;O - E DE
ENCERRAMENTO - 12 DE MAROO DA .MOSTRA FILAT£LICA E NUMISMATJCA DE NOVA LISBOA •.

comboio a:rprzsso postaL que vem
do Porto sai com tres carruagens-ambuldncias, sendo umol a Tacebida do comboio postaL desczndente do Douro. Em
Coimbra atreLa a que chegou da Beira
ALta, e no E'ntroncamento as que aU estdo
3d vindas das Unhas do Leste e da Beir4

o

apas em todas as correspondencias, que
por ela transitararn, carirnbos especiais comemorativos da -Mo~tra Filatelica e Numismatica. daquela cidade, para assinalar
as datas de inaugura~ao e de encerramento
do rcferido certarne.
Os citados carirnbob sao de formato redondo, e tern como tern a principal 0 brasao de arma~ da cidade de Nova Lisboa.

PIIONE: 81&858
TELE
GRAMS: ISOLANTES
LISBON-PORTUGAL

l

WDNDERfUL COLLECTlDN
DF CDRK SPECrALTlU

I

.,-----......-......-_-------,.

Durante todo 0 ana de 1972, e a partir cia
data a fixar por Despacho de Sua Excelencia a Govemador da Provincia da
Guine, a~ E~ta~6e~ de 1.0 classe dos Correios, Telegrafos e Telefones da referida
Provincia aporao, por rneio de carimbo.

-
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C.rimbol do 1.° die

d.

circul.~io

BMISSAO ORDINARIA - PAISAGENS B
MONUMENTOS NACIONAIS - Lisbon,
1 de Mar~o de 1972. Servi~o Filat61ico
- Rua Sinel de Cordes, 9-1.0 • Carimbos
identicos em Coimbra, Porto (Batalha) e
Punchal.

Carimbol Com.moretival
MOSTRA FILA T£LICA DOS FINALISTAS
DO LICEU NACIONAL DA COVILHACOVilM, 20 . de Fevereiro de 1972. Posto
de correio nO Ginasio do Liceu Nacional
da Covilha.
XXIII VOLTA A PORTUGAL EM AUTOMOVEL - Lisboa, 2 de Mar~o de 1972.
Posto de correio no Clube dos 100 a
Hora - Rua das Chagas, n.O 35.
..sYMPOSIUM «0 DESENVOLVlMENTO
DAS ASSOCIACOES NACIONAIS. - Lis-

boa, 20 de Mar~o de 1972. Posto de
correia na Funda~ao Gulbenkian.
REUNIAO REGIONAL EUROPEIA SOBRE
OS PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS
DE SEGURANCA SOCIAL DOS TRABALHADORES MIGRANTES Estorn.
20 de Mar~o de 1972. Posto de correio
no Pavilhao dos Congressos.
57.0 CONGRESSO DE ASSOCIATION DES
ANATOMISTES E 22.8 REUNIAO DA
SOCIEDADE ANATOMICA - Lis boa,
26 de Mar~o de 1972. Posto de correio
ita Secretaria do Congresso no Hospital
de Santa Maria - Av. Egas Moniz.
INAUGURACAO DOS EXPRESS OS POSTAIS, I E II LISBOA-PORTO E PORTO-LISBOA - Postos de correio na gare de
Santa Apolonia, Lisboa 2 e Vila Nova
de Gaia (Porto), nn Es ta~ao de Correios
das Devezas.

«REVISfA FOLCLORE,.
Esta prestigiosa revi3ta mensal de divulgagao do Folclore e da Etncgrafia
Portuguesa, inici.ou a ins·er!;ao de urna
Ilec!;ao fUatelica, tendo como titulo «0
SELO E 0 FOLCLORE», . dirigida pelo
BOSSO prezado cbns6cio J. Pires dos San-

tos.

BAST.OSIa CAMPOS, L. DA
R.MARIAANDRADE,55- Te/.f.834108

LISBOA -1

Mo~4medcs,

24 de Fevereiro de 1971.

MOSTRA FILAT£LICA E NUMISMATICA
DE NOVA LIS BOA - Nova Lisboa, 4 e
12 de Mar~o de 1972 (Dias de inaugura!rao e do encerramento).
1.0 CRUZEIRO DO PAQUETE . FRANCE.

A VOLTA DO MUNDO - Esta~ao dos
Correios de Luanda, 24 de Mar~ . de
1971.

,. (PORTUGAL)
__

. - - .____...

~-.......-o

CARIMBO ESPECIAL COMEMORATIVO
DA •V EXPOSICAO FILAT£LICA., INTEGRADA NAS .XI GRANDES FESTAS
DO MAR., A REALIZAR NA CIDADB
DE MO<;AMEDES.
Pel a Esta~ao Centr~l Postal da cidade de
sera aposto nas correspondencias
que por ela transitarem, no dia 24 de Pevereiro, urn carimbo especial da • V Exposi~ao
Fila~eHca. integrada nas .XI Grandes Pestal
do Mar., a realizar na referida Cidade.
o carimbo em causa e em forma de
vela, e tern como ~~a varios barcos.
Mo~amedes

-

.Como cerca de 37 anos ao servi~o dos
crT, nao poderia eu ficar indiferente no
verificnl' - enquanto assistia
conferencia
que resumo neste artigo em forma de sin~la reportagein a que ponto sao sentidos e vividos alguns dos problemas dos
servi~o~ postais do pass ado e do presente,
flum sector humane bem distinto do nos~o
mundo profissional.
, Nao se acantona exclusivamente esse out ro mundo, 0 dos filatelistas, num ambito
l'arasitario das modernas questoes postais
,objectivas, cujos residuos constituam matiria alimentadora de emotividades e sen'timentalismos apaticos. Pelo contrario, ele
regista, dos pontos de vista artistico, hist6rico, economico e critico, as resultantes,
,8 varios niveis, das rela~oes entre 'servidos
{utentes) e servidores (servi!llOs postais),
-organizando, assim, urn arquivo respeitante
.a importante quadro da actividade dos ho.mens.
•

a

C.rimbos comemoretivol

ANGOLA

Seloa de Portugal, Ultra mar e Es. trang-eiro. Novidades. Tematicos.
".SobrescritQI del, ,1.0 dia. Todo 0
=
material filatelico =

Gom a devida venia, transcrevemos da
Rcvista dos Correios e Telecomunica~oes,
~~ n.O 19, de Dezembro do ana findo, 0
~guinte artigo, rob 0 titulo em epigrafe,
4a dutoria do distinto e con 0 m i s t a Dr.
Eduardo da Cunha Serriio:

ANGOLA

V EXPOSICAO FILAT£LICA -

9

,~ . ·Epoca "Pre-Adesiva" Portuguesa
anallsada numa sessao de cultura ,do
'"
elUDE FILATELICO DE PORTUGAL

MARCOFILIA

=:::::::::::::::::..:::::::.-

DE PORTUGAL

•

Nao estive nn sessao de 22-5-1971 do
.. Clube Filatelico de Portugal. por paixao
filatelica, nem coagido por premente dever
"lie cortesia que tirasse expontaneidade
minha presen~a. Talvez justHique tel' sido
)0
unico dos CTT em tal sessao, certa tenaencia pessoal no sentido de nao desprezar
'qualquer manifesta~ao das actividades hu'manas, poi~ nao as hi com hierarquias
.:mais ou menos merecedoras da aten~iio por
parte dos que queiram tomar uma posi~ao observadora.
Ha sim que, colocados
,num ponto de vista epistemologico, regista-Ias, relaciona-las e divulga-las a todas
com igual interesse, 0 que contribuira para,
'em qualquer momenta posterior, se obter
uma perspectiva dinamicn e tao global

a

quando possivel do Homem; e sera ocioso
justificar a utilidade dessa perspectiva.
Resolveram os dirigentes do cClube Pilatelico de Portugal> realizar uma serie de
exposi~oes sobre varios temas filatelicos.
acompanhados de conferencias dos respectivos expositores. Proporcionou-se-me assistir aquela que se realizou em 22-5-1971 c
foi proferida pelo Vice-Presidente do Clubc
Sr. Coronel Francisco Cardoso Salgado; escutando-o e examinando a sua magnifica
colec~ao de cpre-adesivos. portugueses, tive
n oportunidade de, mais uma vez, avaliar
o interesse desta especialidade, a qual jli
aludi no n.O 16 da Revista Correio.f e Telecomunicafoes.
A apresenta~ao do confet'ente foi feita
pelo Sr. Dr. A. de Vasconcelos Carvalho.
Presidente do Clube, e a exposi~iio versava sobre os especimes que 0 Sr. Coronel C. Salgado ja apresentara na Exposi~o
Nacional de Luanda, onde foram galardoados
com a medalha de Vermeil.
Vivamente me interessei pela autentica
Ii~ao que nos foi dada sobre urn assunto so
qual faltam, como base de estudo, publica~oes tecnicas, facto que obriga os coleccionadores a ir buscar elementos a legisla~ao dispersa e a artigos que focam
apenas pormenores, realizando, desta rnaneira, um trabalho de investiga~ao hi»4
torica, que, por sua vez, vern esclareoer
algumas incognitas sobre 0 passado, em
['amos diferentes da filatelia.
Note-se, porem, que nem todos os filatelistas sao historiadores, convindo aceiltuar que os homens da «pre-adesiva. se
preocupam principalmente com as marcaa
e carimbos do correio, as origens e bs
destinos das cartas, cuja raridade ou vIIIgaridade se aquilata por tais circunstancias em que os especialistas sao peritos.
o historiador (filateJista ou nao) esse
espiolha 0 seu conteudo, isto e, 0 interesse que possa ter 0 que 0 expedidor
quis con tar ao destinirio, sendo as cartas, dentro deste ponto de vi~ta, testemil-

-

---
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"bos bist6ricos como as cr6nicas, os editos, as ordena~oes, textos legais, tratados,
concessoes de priviIegios, actos de doa~ao
ou de venda, senten~as judiciais, doocu.mentos contabiHsticos, etc.
E, ainda, convem distinguir dois grupos
constituidos, um pelas cartas
cscntas com a inten~ao de serem publicadas (como as de Cicero, de PHnio 0 Mo~o,
de Petrarca, Pascal, Voltaire e, cltando
urn cxemplo portugu~s, as deliciosas cartas, alias ficticias, de Fradique MendesE~a); outro por cartas privadas que, pelo
seu excelente estilo ou natureza do conteudo, merecem a particular aten~ao dos
que se dedicam a hist6ria da literatura,
ou a hist6ria geral (as cartas de Madame
de Sevigne dirigidas a sua filha, muitas.
muitas outras, talvez as celebres .Lettres
portugaises. de Mariana Alcoforado e aquelas que os cruzados Osberno e Arnulfo,
no seculo XII, escreveram contando pormenorizadamente a tomada de Lisboa aos
mu~uImanos, a primeira encontrada apenas
nos meados do seculo pass ado na biblioepis~olares

teca da Universidade de Cambridge, a sogunda pubIicada em Paris, em 1724, pe10s
Beneditmos do Mosteiro de S. Mauro).
Os exemplares cpre-adesivos. expostos peJo
Coronel C. Salgado haviam sido ordenados
pelas sec~oes a que oportunamente aludin:i,
de maneira a evidenciar os problemas que
seriam tratados na confer~ncia, tendo 0
expositor orientado 0 seu estudo, segundo
declarou, pela cMem6ria Hist6rica dos Scrvi~os dos Correios., publicada no .Rclat6rio postal dos anos econ6micos de 1877
e 1878., de Guilhermino Augusto de Barros.
Em tal mem6ria, 0 seu autor divide a hist6ria dos correios portugueses em 5 epocas, a saber :
de 1520 a 1606
de 1606 a 1797
de 1797 a 1852
de 1852 a 1874
de 1874 a 1878
As tres primeiras epocas sao as que
fornecem materia para a especialidade cpR-

fflLRTfLlR--EUGfnIO
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o CDHgrIJssD da

fedlJrA{JiiD 1JDriu9u"sa dB 'Filatelia
reolizor-se-6 no proximo dio 28 de Abril
Convocado pelo respectivo Vice-Presidente,
em exerdcio, vai realizar-se, em sessao ordinaria, 0 Congresso da Federa~ao Portuguesa de FilateIia, sendo do teor seguinte
a correspondente Convocat6ria,enviada ja,
pelo correio, a todas as Federadas naquele
organismo da Filatelia portuguesa :
. CONVOCATORIA

ORDEM DE TRABALHOS :

:: Sl!rie. modern .. de todoa oa palae••
II Novldade. mandlai •.
fllat~Ue08.

=1 Servlc;o. de 8ulnatura. de nova. emlulSe. de todo.
os palses on lema •.

B.creva-nOB hoje mcsmo 8olicltando

F undada em 1915

BARCBLONA, 15 (B.paDb8)

,_____""rr

~

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

SELOS

Ben envi'o

FILATELIA EU GENIO lLACH, S. L.
Av. del Generali.simo, 498

.......

f
0

su.

ET.eger a
Me.s.:z, a DirecfiJo e 0
Conselho Fiscal;
2.0 - Eleger os Delegados da Federafiio
Portuguesa de Filatelia iunto da Federation Internationale de Philatelie
e das Comissoes Tematica e de Juventude dessa mesma FIP;
3.0 - Discutir e votar as contos da gerencia, relat6rios e pareceres da
Direcfiio e do Conselho Fiscal;
4.0 - Fixar as quotas das Agremi:Z foes federadas;

1.0 -

=1 Seloa elAa.ieoa.

Tudo l.to eneontrarl V. n .. no •••• oferta. que, contra
pedldo,
remetemo. grataltameate

CONGRESSO

Nos termos do Artigo 14.0 , e sell, § unico,
do Estatuto da Federa~ao Portuguesa de
Filatelia, convoco os Delegados das Agremia~oes federadas na Federa~ao Portuguesa
de FilateIia para reunirem, em sessao ordinaria, no dia 28 (vinte e oito) de Abril
de 1972, as 21,30 h. (vinte e uma horas e
trinta minutos), na sua sede, Avenida AI·
mirante Reis, 70-5. 0 -Direito, em Lisboa, com
a seguinte

.travl!. d . . .u •• olert.. qulnzenal., ofereee-Ihe:

II Artlgoa

DO

~

--:a.

DE PORTUGALi- ULTRI\MAR E ItS RANGItIRO, CLASSICOS,
Stt(UES, II: re.

para COMPRA OU VENDA
Consult. a casa

I
I,

~-

H. SANTOS VIEGAS
R. 1.° d. D.zembro, 45-3.0 -Esq.
T.I.'on. 35852 lISBOA-2

I
I

I

ill'"

5.0 - Deliberar, em geral, sobre todos ,os
aSSllntos de reconhecido interesse
para a Filatelia.
Lisboa, 23 de

o

Mar~o

de 1972.

Vice-Presidente do Congresso, em exercicio - (1) Dr. A . J. de Vasconcelos Carvalho .•

Com a realiza~ao deste Congresso, e empossados que sejam os Corpos Gerentes que
ali forem eleitos, sera dada por finda a
missao da Comissao Adminisfrativa qu~
nos ultimos meses, assegurou, com inexa:divel dedica~ao, zelo e direcs-ao digua
dos maiores louvores, 0 regular fundonamento da Federatrao Portuguesa de Filatelia.

((Departamento FllatellcD»
- uml novi DrganlzaolD particular
tlllt611cI 81aml
Na Alemanha, acaba de ser fundada uma
nova organiza~ao particular matelica, com
os seguintes objectivos principais:
1) Promover junto dos , filatelistas porrogueses interessados na colec~ao 4c
selos alemaes, conditroes de acessmilidade para a sua obten~ao j
2) Tomar os selos portugueses mw conhecidos dos coleccionadores alemiics"
atraves de exposi~oes e de olertas
de selos.
Para atingir os fins em vista, varias m~
dalidades sao estabeleddas, sendo ainda,
mensalmente, fomecidas informa~oes divcrsas filatelicas.
Os interessados em se tornarem membros desta nova organizatrao, deverao cOIItactar com :
.Departamento FilateIico.
675 - Kaiserslantern
Klosterstr 26 - (Germany).
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Expo.i~oe.

Internacionai. em 1973

IBRA/MUNCHEN' 73

e

o

Congresso da Federa!;l!.o International
de Filatelia, do ano de 1970, em Fribourg,
resolveu que a Exposi!;l!.o Filatelica International de 1973 tivesse lugar na Republica Federal Aleml!.. sendo aceite a
proposta da Federa!;ao Alemli, que indIcou
a tidade de Munique.
A exposi!;ao, que tera a design&!;80 de
«!BRA MUNCHEN' 73», sera de 11 a 20
do m~ de Maio de 1973, nos pavilhoes
das feiras de Munique, no stand n.D 20
e ocupara 19600 m2.
Atraves da Federa!;80 Portuguesa de FilatEilia, ficam convidados todos os coleetionadores a participarem nesta exposi!;lio.
o endere!;o da exposi!;ao e: !BRA MUNCHEN' 73-Pos tfach 20000l.
D 8000 Munchen 2. A1emanha.

o Comissario Provis6rio para Portugal

a Federa!;ao Portuguesa de Filat~
- Av.- Almirante Reis, 70-5.0 Dt.D , Li..:;.boa 1.

POLKA 73
A Polski Zwiazek filatelistow (Federa!;ao dos FilateJistas Polacos) organiza, em
1973, urna exposi!;80 filatelica mU!ldial, que
tera 0 patrocL"lio da F. I. P.
A Exposi!;iio «Polsk 73lt, tera luger :lOS
pavilhoes da Feira Internacional de Poznan.
Slio convidados todos os colecciooad:>res a participarem na dita exposi!;lio, que
tern 0 segmnte endere!;o: «Polka '73»-Skrytka poeztowa 6, Poznan 9. Pol6nia.
o Comissario Provis6rio para Portugal e a Federa!;lio Portuguesa de Filatella - AV.B Almirante Reis, 70-5. 0 , Dt.o
Lisboa 1.

......._--------------.....---------------------
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Catalogos, Material filatelico, Pacotes, Selos avulso, Series completas de Portugal, Ultra mar e Estrangeiro. Listas de preyos gratis
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-adesiva., urna vez que, a partir de 1852,
o selD passou a constituir a forma corrente (inicialmente nao obrigat6ria) de pagar 0 porte das correspond!ncias, sistema
·este que na Inglaterra (on de nasceu em
1840), produ.ziu, contra todas as expectativas, uma verdadeira revolus:ao, a ponro
do volume total das cartas transportadas
passar de 50 milhoes em 1839, para 170 milhOes logo no ano seguinte.
Vigoravam entre n6s, ate essa allura
(1852), as disposis:oes de 14 de Mars:o de
1801 (<<Artigos que se mandam adicionar
ao Regulamento do Correio-Geral de 1 de
Abril de 1799, por Aviso de 14 de Mar9Q
de 1801.), segundo as quals 0 pre~o dos
I'0rtes das cartas eram fun~ao do peso e
das distAncias (escaloes em Legaas), portes
esses pagos pelos destinatarios e nao pelos
remetentes, considerando-se ate incorrect<,\
que estes Ultimos suportassem a despesa!
Os pre~os (porte a pagar) eram inscritoa
oas cartas por mj:io de carimbos, ou a
mao.
A reforma de 1852 alterava 0 anterior
regime em tr~s aspectos principais: uso
do selo; pagamento do porte por parte
do expedidor; pres:o apenas em fun~ao do
peso e nao das disdncias entre a origem
e 0 destino.
Mas, nao era esta ultima modalidado
original entre n6s, pois ji as antigas disposis:oes de 1799, estabelecidas quando os
servis:os postais passaram, em 1797, para
a administras:ao do Estado ( «Regulamento
provisional para 0 novo estabeleclmentlO
do Correio. e «Instrus:oes pdticas para os
Correios Assistentes«), jn nessa altura, ditia, 0 pre~o dos portes nao era afectado
pelas distAncias. Abria-se, no entanto, uma
exceps:ao relativamente ao Algarve (portes
dobrados), facto este para mim evidentemente
reminisc!ncia da individualidade geogrMica
e etnol6gica desta regiao portuguesa, mar·
cad a desde epoc~s arcaicas, a partir do
seculo IVa. C. (pelo menos), quando a
terra dos Cinetas (ou C6nios) constituia
urn prolongamento do proto-hist6rico reino
de Tartesso; depois, durante a epoca romana, quando os textos celebrizam Mirtilis,
Balsa, Lac6briga, Portus Hannibalis e Oss6noba; mais tarde, durante 0 dominio mus:ulmano, com Xelb brilhando como nueleo
urbano notavel do Sud oeste iberico; e este
pass ado demonstrativo de urna originalidade inabalavel (ate 0 turismo da 2.a metade do seculo xx a consagra), ficou impresso na muito portuguesa designa~ao de
«Reino dos Algarv-eslt que figura no mapa

das tax as do Regulamento de 6 de Junbo de 1799.
As particularidades de ordem postal estabelecidas pelos referidos diplomas de 1799,
1801 e 1852, tratadas por exemplo, pOI!
Ant6nio Fragoso, no Capitulo primeiro da
obra editada em 1953 pela A. G. dos CTT
«100 anos do selo do correio portugub.,
sao do conhecimento de muitos, mas olio
poderiam deixar de ser evocados pelo conferente no momento em que historiava a
transi~a9 da epoca «pre-adesiva. para a era
do selo.
A correspondencia relativa ao «Correio
normal via terra. (a I Secs:ao da Expo- ·
sis:ao) deve ser coleccionada, segundo 0
Coronel Cardoso Salgado, na base da divisao administrativa das .Provincias do Reino

-
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que executava a esta~ao de od,gem, urna carta de Pombalinho
do ano de 1842 (fig. 1);
- urna carta, tambCm consideradi.
rara, que mostrava 0 carimbo
da estar;ao de Sao Miguel, onele
foi expedida em 1813 (fig. 2);

• das Ilhas do Oceano Athintico anexas a
PortugaJ..
~
I - De entre as cartas expostas nesta
~ '.
scc~ao, 0 conferente entendeu des::
tacar os seguintes exemplares:
- pela raridade, em consequ~ncia
(fo insignificante servir;o postal

.. .

FIG.
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Emissao comemorotivo do Bicentenorio

do Cidode de Pinhel
Os selos, cujo desenho e da autoria de
..Jos6 CAndido, t~m as dim~sOes de
38,6 X 34,5..... compre~ndendo a serrilha,
com 0 denteado 13,5.
Os trabalhos de impressil.o foram executados, em off-set, pela Cas a da Maeda.
o plano de emissao e 0 seguinte:

l$()() tiragem de II 000 000 em folhas de

100 selos
2$50 tiragem de 2 000 000 em folhas de
100 selos
7$50 tiragem de 1 000 000 em folhas de

100 selos
Foi marcada a data de 29 de Mar~ de
1972 para 0 1.0 dia de cireulacao da
nova emissao.

1

(~oproda9Ao

aatorizada polo. CTT)

fl." m".tra dB J)itlulgt:&fUl,O 'filatelica
do tlHstitutD tlHdu.triGl do fJort.o
De 10 a 15 de Abril prOXlmo, vai reaU7.ar-se a 2.- Mostra de Divulgacao Filatelica do Instituto Industrial do Porto.
<cuja organizacao pertence Ii Seecao Filatelica deste estabelecimento de en-

sino.

FI G. - 2

As coleccoes expostas neste certame estarao divididas nas seguintes classes: Salao de Filatelia. Antig95 Alu:lOS do lIP.
RepresentaCil.o do Instituto Industrial de
Lisboa, e Institut.J Industrial do Porto.
Havera tambem urna classe de ~teratura.
(Jnde seril.o expostas algumas publica~es nacionais e estrangeiras.
No Salao de Filatelia. e de salie:'ltar a

pl'esenca do Ministerio do Ultramar, com
alguns quadro.s mostrando todas as facel
de fabrico, des de a apresentacAo do eaboco, fotografia, desenhos originais a
reproduztr. ate Ii impressao definitiva doa
selos postais do Ultramar.
Para assinalar este certame, os Correi08
e Telecomunieacoes de Portugal mandaram compor duas marcas eomemorativas,
que seril.o apostas. quando solici.tadas, aa
correspond~ncia apresentada no Posta de
Correio que funcionara no local do eel'-

tame.
A Comissao Organizadora edita um sobreserito alusivo it Mostra.

BOLETIM DO CLUBE FILAnLICO DE PORTUGAL

BOLETIM DO CLUBE

FILA~ICO

- em consequencia da sua malor
antiguidade, uma carta expedida em Coimbra em 1804
(fig. 3).

11

Urn Salaa de Filatelia de mativos
rido certame filat02lico atinja
nivel
sabre a Mar
e de esperar, para
cada vez maior

que

0

urn

A prop6sito de::lte projectado certame,
val a Federa~ao Portuguesa de Filatelia
endere~ar a todas a::J suas f ederadas urna
circular do teor seguiate:
cA solicita~ao do Miaisterio da Marinha, resolveu asta Federa~ao Portuguess de Filatelia dar todo 0 possivel
apoio A realiza~Ao durn Salao de Filatelia de motivos sobre 0 mar, 0 qual,
em principio, sa realizad!. em Lisboa, em
J~o proximo, com i:laugura~ao no Dia
da Marinha.
Assim, e !lO desejo de que esse refe-

Correios e Telecomunicac;:oes de Portuga I
No,. Emilia. OrdinArii
Conforme portaria n.O 266/71, van os CTT
lan~r em circula~ao, no proximo dia 1
ere Mar~o, 0 primeiro grupo de selos destinados a substituir os da emisslio em
vigor.
Este grupo e constituido pelos seguintes valores:
a) - com as dimensoes de 25,6 X 20,8·",
impressA<> a 3 cores, denteado
13,5 e em folhas de 100 selos.
1$00 - Torre dos Clerigos, Porto.
1$50 - Torre de Belem, Lisboa.
b) - com as dimensoes de 34,5 X 25,6 mm ,
denteado 13,5 e em folhas de
50 selos.
50$00 - Palacio da Vila, Sintra
com a impressao a 3 cores.
100$00 - Lagoas das Sete Ctdades,
S. Miguel- A~ores, com impressao a sels cores.
Os selos foram dese'lhados nos Servigos Artisticos dos CTT, e impresso3 d
coff-set» na Casa da Moeda.
o v·e rso dos selos leva urna impressao
de seguranca, em continuo, com as letras
CTT e ana da respectiva edi~lio.

prestigio da Filatelia portuguesa, vim08
solieltar a V. Ex.·' se dig;}em aceitar a
qualidade de Comissarios para aquele Sa13o;.
em representa!;ao das Agremia~oes fliatelicas que V. Ex." digna e superiormente
dirigem.
Como tal, pedimos, e des de ja agradecemo:; que, atraves de Circulares, ou p~r
qualsquer outros meios que julguem CODvenientes, deem aos vossos Ex."'o" Associados conhecimento daquele importante
certame, e aos que, adultos e j6vens, se
dediquem ao coleccionismo de selos com
motivos sobre 0 mar, os coovidem a
fazerem, atraves de V. Ex.·', a sua respectiva inscri~ao provis6ria, com a maiQr aD""
tecedencia possivel.
Das inscri~oes que V. Ex."" receberem;
recomendamos se dignem, depois, faze!'
uma necessAria selec~ao, tornando em inscri~oes
definitiva.> apenas as participa.~oes cujo Divel prestigie a iniciativa.
o nmnero definitivo de inscritos, nessaa
condi~oes, nas institui~oes filatelicas que
V. Ex,-- dirigemj devers ser comunicado
a esta F·e deracao Portuguesa de 'Fllate~
ate 31 de Maio de 1972, com a indica~ao
dos respectivos nomes, idades e moradas, designa~ao das participa~oes e n11mere de quadros pretendldos .•
Pela transcri~ao feita, qualquer colecci~
nador da especialidade, que deseje colaborar na interessante e valiosa inidativ~
devera, atraves do Clube de que seja
Aswciado, ou directamente a F. P. F:;
pedir a sua inscri!;ao.

PORTUQAL - UL TRAMAR

REMESSAS A ESCOLHA
com selos novos e usados
Em pagamento, aoeito 8el08 em
quanUdade
Pedlr tabela de valorlzaoao e oondl90e8 de trooa

Sancho Q,6,io
Apartado

1312

LISBOA-I

As restantes especies expostas estava,m
distribuidas pelas sec,<oes seguintes:

n-

.Correio seguro., de~tacando - se
uma cautela de seguros de valo-
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res, com uma taxa suplementar de
1 % sobre o~ val ores enviadoa.
III - .Correio de marc, ou .Correio
maritimo' , see,<ao na qual se estadavam apenas os dois casos:
marea C. Est. N. (Correio estrallgeiro de navio), cujos exem&~
res mostram 0 carimbo da
de Saude do Porto de Bel6m,
pOI' onde passavam pOI' precau,<oes de higiene publica (fig••);

-

t
FIG.

3~

j
j
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FIG.
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IV -

v-

- marca .Correio maritimo colocado em Lisboa., cujo carimbo era
aposto pela reparti<;ao que tratava
desse servi<;o especial.
. Porte pago. ou .Cartas francas.
mostrando carimbos especiais, sendo
as taxas pagas pelas entidades expedidoras (fig. 5).

BOLETIM DO CLUBE FILAT£LICO DE PORTUGAL

.Correspond!ncia oficial., isenta de
taxaj

VI - .Correspond!ncia relativa ao Servi{)o Postal Militar. da epoca das
guerras peninsulares, destacando-se,
entre varias cartas desta epoca,
dois partes, ou certilicados de servi<;o, urn destin ado a CaIdas da

r,

l

1

I

,i
,
I

[.

FIG.

5

8HfJ. maHuel

8.

lJagliardiHi Gra9a
Vinte e cinco anos ao servi<;o activo dos
Correios e Telecomunica<;oes de Portugal
completou, no preterito mes de Fevereiro, 0
Sr. Eng.o Manuel Barata Gagliardini Gral;a,
muito distinto Director dos Servi<;os Industrials daqueIa ' prestigiosa e importante Empresa Publica.
Por tal motivo, urn grupo de funciomirios dos CTT, e designadamente dos seus
Servi<;os Industriais, em testemunho do
alto apre<;o em que, por todos, e tido 0
Sr. Eng.o Manuel Gra<;a, tomou a iniciativa,
muito simpatica e louvavel, de promover
urn almo<;o em sua homenagem, 0 qual teve
lugar no dia 25 de Fevereiro ultimo, num
dos melhores l'estaurantes da linha do Estoril.
Tendo sempre presente quanto 0 distinto Director dos Servi<;os Industriais dos
CTT tern contribuido pam 0 des envoI vi-
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mento da Filatelia portuguesa, que muito
Ihe deve, varias entidades filatelicas, entre
as quais a Federa<;ao Portuguesa de Filatelia, 0 CIube Filatelico de Portugal e 0
CircuIo Filatelico Arganilense, associaram-se
it merecida homenagem, endere<;ando palavras de justo louvor e agradecimento ao
i1ustre preiteado.

Entrada 8m sarvJQo

dOl BOling 747·B
«Navigator Jets:.
A TAP - Tra'lsportes Aereos Portuguesea - comel;a a operar com Boeing
747 - B
«Navigator Jets,. nail linhas
LIS/NYC/LIS e LIS/LAD/LIS em 31-3-72
e 3/4-4-72, respectivamente.
Vao ser voados sobrescritos especiais
nos primeiros voos:
LISBOA/NEW YORK
LISBOA/LUANDA
NEW YORK/LISBOA
LUANDA/LISBOA
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ses sao membros a que corresponde, respectivamente, urna estrela).
Quando os pai:les nlio membros foram
eonvidados a contribuir para 0 «Ano Europeu da Conserva!;lio da Natureza1970», os carimbos escolhidos pela maior
parte dos pai3es nlio membros, nlio se
basearam no emblema do Conselho da
Europa, mostrando, por sua vez, alguns
aspectos nacionais da conserva!;lio da natureza. Com efelto, temos conhecimento,
e existem na aossa colec!;lio, carimbos
evocando a protec!;lio Ii fauna, a paisagem. a flora, a polui!;IiO das aguas pot6.veis. etc., etc.
Para 0 nosso corimbo, poderia ter sido
vi.5ado a protec!;lio contra 0 fogo na floresta, a protec!;ao CO:ltra a fauna que
liende a desapareccr (o caso da cabra
do Gerez) etc.
Se bem que concordemos com as liDhas · gerais dos selos da emisslio que
foram, como se lembram, 0 hom em, participante e fruidor da Natureza; a terra e
os tres reinos (animal, vegetal e mineral); 0 ar e os seus habitantes e a
tgua e os seus povoadores, que foram
propostos ao artista, ja nlio concordamos
com os motivos escolhidos pelo mesmo
para os ilustrar. Nlio concordamos porque

os motivos deveriam ser bem portugueses. Assim, para 0 selo com 0 facial
de 1$00, parece-nos muito significativo a
alusao, em Lisboa, da polui!;lio e os poucos espa!;os verdes existentes, mostrando
o homem intoxicado no trBfego e no melo
do Parque de Monsanto.
No de 3$00, poderia ter sido ilustrado
os tres reinos. mostrando aqui a necess!dade de conservar a flora com tendancia a desaparecer (Ex: LoendTo - RhododTedum ponticum L); conservar a fauna
(Ex: Pega azul- Cyanopioo cyanea PaUl;
conservar as grutas existentes (escolhendo
urna das mais s1gnificativas).
No de 3$50 (ar e seus habitantes), prGcurando conservar 0 que esta ilustrado
no selo; poderiamos colo car chamines e
avioes a jacto lan!;ando os fumos t6xicos.
No de 4$50, podedamos ir para a polui!;ao das aguas interiores, perigo que
nos perturba ja no nosso pais.
POl" ultimo, em vez de se tel" escrito
Protec!;ao a Natureza, poderiamos inscrever
com 0 mesmo tipo de letra «slogans,. chamando a aten!;lio para 0 problema da
conserva!;lio af ilustrado.
Eis 0 que se nos afigura para esta
1.8 critica filatelica.

I CASA
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o conferente teve ainda 0 especial cuidado de esclarecer que nao tinha expos to
outra& sec\r0es, porque as estava ainda estudando e organizando, dada a dificuldade
em ohter elementos tecnicos a seu respeito;
cram elas:
- cServic;o de correc\rao de taxas. ;
- .Correio via terra- origimlrio do estrangeiro;
- .Correio via mal'- origimirio do estrangeiro;

--------------:. .:------------------:.
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A. MOLDER

II ;U~.;,.;.~:~.m::~~~I~
Telef.
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Rainha e outro a Badajoz. Estes
partes tinham inscritos os vencimentos e outras despesas efectuadas
pelos portadores especialmente design ados para 0 efeito, facto que
dava a tais correspondl!ncias urn
caracter de urgencia e as tornava
merecedoras de cuidados especiais.
VII - cCorrespondencia para 0 estrangeiro via terra•.
VIII - cCorrespondencia sujeita ao selo
fixo de impasto postal., aplicado
ao correio vindo do estrangeiro,
pOl' via mar colocado em Lishoa
e no Porto.

---------------~·

A filatelica
Se/os paro co/eccoes
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- . Correio das provincias ultramarinas da
Africa e Oriente. ;
- . Correio das pro vinci as da America
(Brasil e outras regioes) •.
No final da conferencia, alguns dos assistentes estaheleceram dialogo com 0 seu
autor, pedindo esc1areclmentos e fazendo
comentarios, tendo 0 Presidente do Clube
expedido novas considera\roes elogiosas e
anunciado que, a pedido de varias entidades interessadas, a exposi\rao se prolongaria POl' mais uns dias.
Devendo, ao concluir, destaear, de entre
os assistentes, as seguintes entidades: Doutor Alexandre Katz, Afonso da Cruz e
Silva (da Covilha), Brigadeiro Ramos Afonso,
Jose Manuel Castanheira da Silveira, Engenheiro Carlos Kessler, Vergilio Simoes Neto,
Ernesto Patricio Franco, Coelho da Silva,
este ultimo representando 0 . Cluhe Filatelieo de Moc;ambque •.

Ao fazermos a transcl'ifiio deste m.agnifico artigo, e-nos grato referir que, reatando uma tradifiio do antigo Guia 0ficial
dos CTT, a excelente Revista dus Correios
e Teleeomunicac;oes volta - e oxalti que
frequentemente - a inserir, com agrado geral, nas SIlas colllnas, colaborafiio filatelica, de grande interesse para as filatelirtas,
tJ com a respectiva profecfiio no estrangeiro, ontle a Filatelia portllgllesa vem sendo
cada ve::; mais apreci.1da.
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Material filatellco HAWID,
LEUCHTTURM e SAFE
Em stock. mais de 7.000 series
diferentes de todo n Mundo

LEON PUTZ
Esteve em Lisboa 0 Sr. Leon Putz,
presidente da Federa!;lio Internacional de
Filatelia (FIF), com sede .10 Lu:x;emburgo.
Durante a sua estadia, deslocou-se a sede
da Federa!;ao Portuguesa de Filatelia, onde
teve uma demorada se5sao de trabalho
com os membros da Comissao Administrativa da Federa!;ao Portuguesa de Filatelia, coronel Francisco Carlos Roma Machado Cardoso Salgado e Abllio Joaquim
da Silv:a e Sousa, e ainda com 0 filatelista,
portugues Eng.o A. S. Furtado, tendo sido
abordados os mais divers os assuntos sobre os varios ramos da Filatelia.
Antes do seu regresso ao Luxemburgo;
foi-Ihe proporcionado urn passeio pela cldade de Lisboa e arredores.

16

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

1 - G,.itictJ, 'FilatelicQ,

Mostro Fi/ote/ica dos Fino/istas do Liceu

. I

Naciona/ do Covi/ha-71!72
zendo especial referencia aD Sr. Presidente da Camara, Sr. Reitor, Sr. Dr. Anipelo Sr. Eng.o Vicente da Costa Borges Tebal Al!;ada de Paiva, por si e como
renas, Presidente da Camara Municipal da
represente da F. P. F. e do Sr. Coronel
Covilha, com a presl!n!;a do Sr. Reitor do
Cardoso Salgado, as Radio, Televis~G e
Liceu Nacional da Covilha, e de outras
Imprensa.
entidades oflciais, e ainda do Sr. Dr. AniF.aIou · o· Sr. Presidente da Camara, que
bal Al!(8.da de Paiva, que representava
disse da sua satisfal;ao por inaugurar mais
a Federa!;ao Portuguesa de Fllatelia e 0
urn certame fllatclico na COI'lluil, que com
Sr. Coronel Francisco Cardoso Salgado,
tanto nivel em nada desmerecida da «I Exestando ainda presentes repre3entantes do
posi!;ao Filatelica da Beira-Baixa», que 30
Nllcleo Filatelico e Numismfltico doO,oln....
rnesmo local e.;tev ~ pate-ate ao publico
celho da CovUhii.
o finalista Jose F·ernando Amaral Tei- na altura das cornernor.l!;oes do I Centenario cia cidade da Covilhii.
xeira agradeceu a presenl;a de todos, faFalou depois 0 Sr. Dr. I\nfual Alqada de
Paiva, que em ~e u n o m ~ <? come; representante da F. P. F. e do Sr. Coronel Salgado, agradeceu as palavras do Sr. Presidente da Camara <! dissertou sobrl' a
filatelia e a juve .1tud ~.
Seguiu-se urna visita guiada a Mostra,
na qual mais uma vez se notou 0 muito
saber do Sr. Dr. AI!;ada de Paiva, que
com a sua mestria explicou pormenori• lUI
zadamente 0 Significado e valor das participa!;oes expostas.
Realizou-se, recentemente, a Assembleia
A Mostra foi visitada por largas cenGeral para a eleifJlio dos Corpos Gerentes
tenas de pessoas, entre elas muita juvendo Grupo Desportivo, Recreativo e Cultude, que se mostraram vivamente interestural do Pessoal dos Pinheiros, que ficaram
sadas pelo aconteciJr.ento, que se pode
assim constituidos :
considerar de ~xito absoluto.
Mesa da Assembleia Geral- Srs. Carlos
Na altura do encerramento, houve urna
Alberto, Henrique Ribeiro e Nunes Correia;
ligeira sessao para entrega de uma bela
Direcc;iIo - Srs. Tavares Lardosa, Manuel
medalha a todos os participantes, a qual,
Mourato, Celestino Tiberio, Ant6nio Costa,
prunorosamente cunhada, reproduz urn rn oArmando Nogueira, Helder Garcia, Alberto
numento nacional da CoviIhii .
Araujo e Joaquim Pedro;
Esta medalha s6 foi possivel com cl
Conselbo Fiscal- Srs. Luis Pinheiro, Perajuda do Sr. Dr. Anibal Al!;ada de Paiva;
nlio Pinheiro, Jorge Alberto, Aires Ponseca
que conseguiu que a mesma fosse gene Edmundo Correia.
tllmente oferecida pelo Gabinete PortuCom prazer registamos que, entre as
gue.s de Medalhistica.
eleitos, figura 0 Sr. Armando Nogueira, anPatrocinaram esta Mostra a Camara Mutigo colaborador da secretaria do Clube
nicipal da Covilhii, os Correios e TelecoFilat6Hco de Portugal, 0 qual, paralelamunica ~ o es de Portugal, a Federa!;ao Pormente ao cargo em que acaba de ser intuguesa de Filatelia e 0 Nllcleo Filavestido, foi tamMm design ado para contitelico e Numismatico do ConceIho da Conuar a cheBar a SecfJao Pilat6lica davilhA.
quele Grupo do Pessoal dos Pinheiros.
Teve urn carimbo comemorativo e funAos novos dirlgentesj apetecemos fel1cicioaou urn Posto de Correio, no local
dades no desempenho dos seus cargos, e os
da Mostra, e houve tam bern urn sobresmaiore~ exitos it sua SeCfJao Filatelica.
crito alusivo aD acontecimento.
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Esta Exposi!;ao foi inaugurada em 20-2-72,

'J

Grapo Dasportlvo, Racraatlvo a Cultural do Pelsoal
dOl Plnhalro.
SacOlo Fllat611ca

Ao lermos 0 artigo da autoria do Eng.o
Manuel G. Gra!;a, dlgnissimo Director dos
Servi!;os Industriais dos C. T. T., publicado no Boletim do C. F. P. n.o 245,
ticlunos surpreendidos porquanto julgavamos que ' era «tabu» a critica filatelica.
Em tempos, numa conferencia que 0
articulista lev6u a efeito- '10 C. F. P.,
teve a oportunidade de fazer critica fllatelica, visando algu:ls selos estrangeiros (lOS
quais se apresentava 0 sobreiro (Querdus Suber, L) como motivo principal.
Nessa altura, pergu'1tavamos : Se Portu'g al e 0 primeiro produtor de corti!;a, qual
a raziio porque os C. T. T. ainda nao s e
debru!;aram sobre este tema?
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Pretendemos seguir urna · critica no sentido verdadeiro da palavra, das emiss6es
que vao seado lan!;adas, discutindo a -solu!;ao que 0 artista achou para tratar
do tema que lhe foi proposto. Devemoa
ainda, na critica, visar os motivDS principais e secundarios, as legendas e 0 tlpo.
de letra adoptados, 0 equllitrio da dJ8;.
tribui!;ao dos elementos constitutivos de
desenho, etc. etc.
v
Assbn, come!;aremos pela emissAo de
selos «Protecc;ao da Natureza», lanl;ados
em 22-12-71, e carimbo do 1.0 dia. Este,..
quanta a n6s, nunca dev:eria ter side 0
emblema do Conselho da Europa, ao qual.
ainda nao pertencemos (sbmente 12 pd-
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ses sao membros a que corresponde, respectivamente, urna estrela).
Quando os pai:les nlio membros foram
eonvidados a contribuir para 0 «Ano Europeu da Conserva!;lio da Natureza1970», os carimbos escolhidos pela maior
parte dos pai3es nlio membros, nlio se
basearam no emblema do Conselho da
Europa, mostrando, por sua vez, alguns
aspectos nacionais da conserva!;lio da natureza. Com efelto, temos conhecimento,
e existem na aossa colec!;lio, carimbos
evocando a protec!;lio Ii fauna, a paisagem. a flora, a polui!;IiO das aguas pot6.veis. etc., etc.
Para 0 nosso corimbo, poderia ter sido
vi.5ado a protec!;lio contra 0 fogo na floresta, a protec!;ao CO:ltra a fauna que
liende a desapareccr (o caso da cabra
do Gerez) etc.
Se bem que concordemos com as liDhas · gerais dos selos da emisslio que
foram, como se lembram, 0 hom em, participante e fruidor da Natureza; a terra e
os tres reinos (animal, vegetal e mineral); 0 ar e os seus habitantes e a
tgua e os seus povoadores, que foram
propostos ao artista, ja nlio concordamos
com os motivos escolhidos pelo mesmo
para os ilustrar. Nlio concordamos porque

os motivos deveriam ser bem portugueses. Assim, para 0 selo com 0 facial
de 1$00, parece-nos muito significativo a
alusao, em Lisboa, da polui!;lio e os poucos espa!;os verdes existentes, mostrando
o homem intoxicado no trBfego e no melo
do Parque de Monsanto.
No de 3$00, poderia ter sido ilustrado
os tres reinos. mostrando aqui a necess!dade de conservar a flora com tendancia a desaparecer (Ex: LoendTo - RhododTedum ponticum L); conservar a fauna
(Ex: Pega azul- Cyanopioo cyanea PaUl;
conservar as grutas existentes (escolhendo
urna das mais s1gnificativas).
No de 3$50 (ar e seus habitantes), prGcurando conservar 0 que esta ilustrado
no selo; poderiamos colo car chamines e
avioes a jacto lan!;ando os fumos t6xicos.
No de 4$50, podedamos ir para a polui!;ao das aguas interiores, perigo que
nos perturba ja no nosso pais.
POl" ultimo, em vez de se tel" escrito
Protec!;ao a Natureza, poderiamos inscrever
com 0 mesmo tipo de letra «slogans,. chamando a aten!;lio para 0 problema da
conserva!;lio af ilustrado.
Eis 0 que se nos afigura para esta
1.8 critica filatelica.
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o conferente teve ainda 0 especial cuidado de esclarecer que nao tinha expos to
outra& sec\r0es, porque as estava ainda estudando e organizando, dada a dificuldade
em ohter elementos tecnicos a seu respeito;
cram elas:
- cServic;o de correc\rao de taxas. ;
- .Correio via terra- origimlrio do estrangeiro;
- .Correio via mal'- origimirio do estrangeiro;
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Rainha e outro a Badajoz. Estes
partes tinham inscritos os vencimentos e outras despesas efectuadas
pelos portadores especialmente design ados para 0 efeito, facto que
dava a tais correspondl!ncias urn
caracter de urgencia e as tornava
merecedoras de cuidados especiais.
VII - cCorrespondencia para 0 estrangeiro via terra•.
VIII - cCorrespondencia sujeita ao selo
fixo de impasto postal., aplicado
ao correio vindo do estrangeiro,
pOl' via mar colocado em Lishoa
e no Porto.
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Ao fazermos a transcl'ifiio deste m.agnifico artigo, e-nos grato referir que, reatando uma tradifiio do antigo Guia 0ficial
dos CTT, a excelente Revista dus Correios
e Teleeomunicac;oes volta - e oxalti que
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Filatelia (FIF), com sede .10 Lu:x;emburgo.
Durante a sua estadia, deslocou-se a sede
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teve uma demorada se5sao de trabalho
com os membros da Comissao Administrativa da Federa!;ao Portuguesa de Filatelia, coronel Francisco Carlos Roma Machado Cardoso Salgado e Abllio Joaquim
da Silv:a e Sousa, e ainda com 0 filatelista,
portugues Eng.o A. S. Furtado, tendo sido
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- marca .Correio maritimo colocado em Lisboa., cujo carimbo era
aposto pela reparti<;ao que tratava
desse servi<;o especial.
. Porte pago. ou .Cartas francas.
mostrando carimbos especiais, sendo
as taxas pagas pelas entidades expedidoras (fig. 5).
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.Correspond!ncia oficial., isenta de
taxaj

VI - .Correspond!ncia relativa ao Servi{)o Postal Militar. da epoca das
guerras peninsulares, destacando-se,
entre varias cartas desta epoca,
dois partes, ou certilicados de servi<;o, urn destin ado a CaIdas da

r,

l

1

I

,i
,
I

[.

FIG.

5

8HfJ. maHuel

8.

lJagliardiHi Gra9a
Vinte e cinco anos ao servi<;o activo dos
Correios e Telecomunica<;oes de Portugal
completou, no preterito mes de Fevereiro, 0
Sr. Eng.o Manuel Barata Gagliardini Gral;a,
muito distinto Director dos Servi<;os Industrials daqueIa ' prestigiosa e importante Empresa Publica.
Por tal motivo, urn grupo de funciomirios dos CTT, e designadamente dos seus
Servi<;os Industriais, em testemunho do
alto apre<;o em que, por todos, e tido 0
Sr. Eng.o Manuel Gra<;a, tomou a iniciativa,
muito simpatica e louvavel, de promover
urn almo<;o em sua homenagem, 0 qual teve
lugar no dia 25 de Fevereiro ultimo, num
dos melhores l'estaurantes da linha do Estoril.
Tendo sempre presente quanto 0 distinto Director dos Servi<;os Industriais dos
CTT tern contribuido pam 0 des envoI vi-
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mento da Filatelia portuguesa, que muito
Ihe deve, varias entidades filatelicas, entre
as quais a Federa<;ao Portuguesa de Filatelia, 0 CIube Filatelico de Portugal e 0
CircuIo Filatelico Arganilense, associaram-se
it merecida homenagem, endere<;ando palavras de justo louvor e agradecimento ao
i1ustre preiteado.

Entrada 8m sarvJQo

dOl BOling 747·B
«Navigator Jets:.
A TAP - Tra'lsportes Aereos Portuguesea - comel;a a operar com Boeing
747 - B
«Navigator Jets,. nail linhas
LIS/NYC/LIS e LIS/LAD/LIS em 31-3-72
e 3/4-4-72, respectivamente.
Vao ser voados sobrescritos especiais
nos primeiros voos:
LISBOA/NEW YORK
LISBOA/LUANDA
NEW YORK/LISBOA
LUANDA/LISBOA
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- em consequencia da sua malor
antiguidade, uma carta expedida em Coimbra em 1804
(fig. 3).

11

Urn Salaa de Filatelia de mativos
rido certame filat02lico atinja
nivel
sabre a Mar
e de esperar, para
cada vez maior

que

0

urn

A prop6sito de::lte projectado certame,
val a Federa~ao Portuguesa de Filatelia
endere~ar a todas a::J suas f ederadas urna
circular do teor seguiate:
cA solicita~ao do Miaisterio da Marinha, resolveu asta Federa~ao Portuguess de Filatelia dar todo 0 possivel
apoio A realiza~Ao durn Salao de Filatelia de motivos sobre 0 mar, 0 qual,
em principio, sa realizad!. em Lisboa, em
J~o proximo, com i:laugura~ao no Dia
da Marinha.
Assim, e !lO desejo de que esse refe-

Correios e Telecomunicac;:oes de Portuga I
No,. Emilia. OrdinArii
Conforme portaria n.O 266/71, van os CTT
lan~r em circula~ao, no proximo dia 1
ere Mar~o, 0 primeiro grupo de selos destinados a substituir os da emisslio em
vigor.
Este grupo e constituido pelos seguintes valores:
a) - com as dimensoes de 25,6 X 20,8·",
impressA<> a 3 cores, denteado
13,5 e em folhas de 100 selos.
1$00 - Torre dos Clerigos, Porto.
1$50 - Torre de Belem, Lisboa.
b) - com as dimensoes de 34,5 X 25,6 mm ,
denteado 13,5 e em folhas de
50 selos.
50$00 - Palacio da Vila, Sintra
com a impressao a 3 cores.
100$00 - Lagoas das Sete Ctdades,
S. Miguel- A~ores, com impressao a sels cores.
Os selos foram dese'lhados nos Servigos Artisticos dos CTT, e impresso3 d
coff-set» na Casa da Moeda.
o v·e rso dos selos leva urna impressao
de seguranca, em continuo, com as letras
CTT e ana da respectiva edi~lio.

prestigio da Filatelia portuguesa, vim08
solieltar a V. Ex.·' se dig;}em aceitar a
qualidade de Comissarios para aquele Sa13o;.
em representa!;ao das Agremia~oes fliatelicas que V. Ex." digna e superiormente
dirigem.
Como tal, pedimos, e des de ja agradecemo:; que, atraves de Circulares, ou p~r
qualsquer outros meios que julguem CODvenientes, deem aos vossos Ex."'o" Associados conhecimento daquele importante
certame, e aos que, adultos e j6vens, se
dediquem ao coleccionismo de selos com
motivos sobre 0 mar, os coovidem a
fazerem, atraves de V. Ex.·', a sua respectiva inscri~ao provis6ria, com a maiQr aD""
tecedencia possivel.
Das inscri~oes que V. Ex."" receberem;
recomendamos se dignem, depois, faze!'
uma necessAria selec~ao, tornando em inscri~oes
definitiva.> apenas as participa.~oes cujo Divel prestigie a iniciativa.
o nmnero definitivo de inscritos, nessaa
condi~oes, nas institui~oes filatelicas que
V. Ex,-- dirigemj devers ser comunicado
a esta F·e deracao Portuguesa de 'Fllate~
ate 31 de Maio de 1972, com a indica~ao
dos respectivos nomes, idades e moradas, designa~ao das participa~oes e n11mere de quadros pretendldos .•
Pela transcri~ao feita, qualquer colecci~
nador da especialidade, que deseje colaborar na interessante e valiosa inidativ~
devera, atraves do Clube de que seja
Aswciado, ou directamente a F. P. F:;
pedir a sua inscri!;ao.

PORTUQAL - UL TRAMAR

REMESSAS A ESCOLHA
com selos novos e usados
Em pagamento, aoeito 8el08 em
quanUdade
Pedlr tabela de valorlzaoao e oondl90e8 de trooa

Sancho Q,6,io
Apartado

1312

LISBOA-I

As restantes especies expostas estava,m
distribuidas pelas sec,<oes seguintes:

n-

.Correio seguro., de~tacando - se
uma cautela de seguros de valo-
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res, com uma taxa suplementar de
1 % sobre o~ val ores enviadoa.
III - .Correio de marc, ou .Correio
maritimo' , see,<ao na qual se estadavam apenas os dois casos:
marea C. Est. N. (Correio estrallgeiro de navio), cujos exem&~
res mostram 0 carimbo da
de Saude do Porto de Bel6m,
pOI' onde passavam pOI' precau,<oes de higiene publica (fig••);

-

t
FIG.

3~

j
j

l {) (, )
/€

•

..

FIG.

.,>
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que executava a esta~ao de od,gem, urna carta de Pombalinho
do ano de 1842 (fig. 1);
- urna carta, tambCm consideradi.
rara, que mostrava 0 carimbo
da estar;ao de Sao Miguel, onele
foi expedida em 1813 (fig. 2);

• das Ilhas do Oceano Athintico anexas a
PortugaJ..
~
I - De entre as cartas expostas nesta
~ '.
scc~ao, 0 conferente entendeu des::
tacar os seguintes exemplares:
- pela raridade, em consequ~ncia
(fo insignificante servir;o postal

.. .

FIG.
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Emissao comemorotivo do Bicentenorio

do Cidode de Pinhel
Os selos, cujo desenho e da autoria de
..Jos6 CAndido, t~m as dim~sOes de
38,6 X 34,5..... compre~ndendo a serrilha,
com 0 denteado 13,5.
Os trabalhos de impressil.o foram executados, em off-set, pela Cas a da Maeda.
o plano de emissao e 0 seguinte:

l$()() tiragem de II 000 000 em folhas de

100 selos
2$50 tiragem de 2 000 000 em folhas de
100 selos
7$50 tiragem de 1 000 000 em folhas de

100 selos
Foi marcada a data de 29 de Mar~ de
1972 para 0 1.0 dia de cireulacao da
nova emissao.

1

(~oproda9Ao

aatorizada polo. CTT)

fl." m".tra dB J)itlulgt:&fUl,O 'filatelica
do tlHstitutD tlHdu.triGl do fJort.o
De 10 a 15 de Abril prOXlmo, vai reaU7.ar-se a 2.- Mostra de Divulgacao Filatelica do Instituto Industrial do Porto.
<cuja organizacao pertence Ii Seecao Filatelica deste estabelecimento de en-

sino.

FI G. - 2

As coleccoes expostas neste certame estarao divididas nas seguintes classes: Salao de Filatelia. Antig95 Alu:lOS do lIP.
RepresentaCil.o do Instituto Industrial de
Lisboa, e Institut.J Industrial do Porto.
Havera tambem urna classe de ~teratura.
(Jnde seril.o expostas algumas publica~es nacionais e estrangeiras.
No Salao de Filatelia. e de salie:'ltar a

pl'esenca do Ministerio do Ultramar, com
alguns quadro.s mostrando todas as facel
de fabrico, des de a apresentacAo do eaboco, fotografia, desenhos originais a
reproduztr. ate Ii impressao definitiva doa
selos postais do Ultramar.
Para assinalar este certame, os Correi08
e Telecomunieacoes de Portugal mandaram compor duas marcas eomemorativas,
que seril.o apostas. quando solici.tadas, aa
correspond~ncia apresentada no Posta de
Correio que funcionara no local do eel'-

tame.
A Comissao Organizadora edita um sobreserito alusivo it Mostra.
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Expo.i~oe.

Internacionai. em 1973

IBRA/MUNCHEN' 73

e

o

Congresso da Federa!;l!.o International
de Filatelia, do ano de 1970, em Fribourg,
resolveu que a Exposi!;l!.o Filatelica International de 1973 tivesse lugar na Republica Federal Aleml!.. sendo aceite a
proposta da Federa!;ao Alemli, que indIcou
a tidade de Munique.
A exposi!;ao, que tera a design&!;80 de
«!BRA MUNCHEN' 73», sera de 11 a 20
do m~ de Maio de 1973, nos pavilhoes
das feiras de Munique, no stand n.D 20
e ocupara 19600 m2.
Atraves da Federa!;80 Portuguesa de FilatEilia, ficam convidados todos os coleetionadores a participarem nesta exposi!;lio.
o endere!;o da exposi!;ao e: !BRA MUNCHEN' 73-Pos tfach 20000l.
D 8000 Munchen 2. A1emanha.

o Comissario Provis6rio para Portugal

a Federa!;ao Portuguesa de Filat~
- Av.- Almirante Reis, 70-5.0 Dt.D , Li..:;.boa 1.

POLKA 73
A Polski Zwiazek filatelistow (Federa!;ao dos FilateJistas Polacos) organiza, em
1973, urna exposi!;80 filatelica mU!ldial, que
tera 0 patrocL"lio da F. I. P.
A Exposi!;iio «Polsk 73lt, tera luger :lOS
pavilhoes da Feira Internacional de Poznan.
Slio convidados todos os colecciooad:>res a participarem na dita exposi!;lio, que
tern 0 segmnte endere!;o: «Polka '73»-Skrytka poeztowa 6, Poznan 9. Pol6nia.
o Comissario Provis6rio para Portugal e a Federa!;lio Portuguesa de Filatella - AV.B Almirante Reis, 70-5. 0 , Dt.o
Lisboa 1.

......._--------------.....---------------------
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Catalogos, Material filatelico, Pacotes, Selos avulso, Series completas de Portugal, Ultra mar e Estrangeiro. Listas de preyos gratis
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-adesiva., urna vez que, a partir de 1852,
o selD passou a constituir a forma corrente (inicialmente nao obrigat6ria) de pagar 0 porte das correspond!ncias, sistema
·este que na Inglaterra (on de nasceu em
1840), produ.ziu, contra todas as expectativas, uma verdadeira revolus:ao, a ponro
do volume total das cartas transportadas
passar de 50 milhoes em 1839, para 170 milhOes logo no ano seguinte.
Vigoravam entre n6s, ate essa allura
(1852), as disposis:oes de 14 de Mars:o de
1801 (<<Artigos que se mandam adicionar
ao Regulamento do Correio-Geral de 1 de
Abril de 1799, por Aviso de 14 de Mar9Q
de 1801.), segundo as quals 0 pre~o dos
I'0rtes das cartas eram fun~ao do peso e
das distAncias (escaloes em Legaas), portes
esses pagos pelos destinatarios e nao pelos
remetentes, considerando-se ate incorrect<,\
que estes Ultimos suportassem a despesa!
Os pre~os (porte a pagar) eram inscritoa
oas cartas por mj:io de carimbos, ou a
mao.
A reforma de 1852 alterava 0 anterior
regime em tr~s aspectos principais: uso
do selo; pagamento do porte por parte
do expedidor; pres:o apenas em fun~ao do
peso e nao das disdncias entre a origem
e 0 destino.
Mas, nao era esta ultima modalidado
original entre n6s, pois ji as antigas disposis:oes de 1799, estabelecidas quando os
servis:os postais passaram, em 1797, para
a administras:ao do Estado ( «Regulamento
provisional para 0 novo estabeleclmentlO
do Correio. e «Instrus:oes pdticas para os
Correios Assistentes«), jn nessa altura, ditia, 0 pre~o dos portes nao era afectado
pelas distAncias. Abria-se, no entanto, uma
exceps:ao relativamente ao Algarve (portes
dobrados), facto este para mim evidentemente
reminisc!ncia da individualidade geogrMica
e etnol6gica desta regiao portuguesa, mar·
cad a desde epoc~s arcaicas, a partir do
seculo IVa. C. (pelo menos), quando a
terra dos Cinetas (ou C6nios) constituia
urn prolongamento do proto-hist6rico reino
de Tartesso; depois, durante a epoca romana, quando os textos celebrizam Mirtilis,
Balsa, Lac6briga, Portus Hannibalis e Oss6noba; mais tarde, durante 0 dominio mus:ulmano, com Xelb brilhando como nueleo
urbano notavel do Sud oeste iberico; e este
pass ado demonstrativo de urna originalidade inabalavel (ate 0 turismo da 2.a metade do seculo xx a consagra), ficou impresso na muito portuguesa designa~ao de
«Reino dos Algarv-eslt que figura no mapa

das tax as do Regulamento de 6 de Junbo de 1799.
As particularidades de ordem postal estabelecidas pelos referidos diplomas de 1799,
1801 e 1852, tratadas por exemplo, pOI!
Ant6nio Fragoso, no Capitulo primeiro da
obra editada em 1953 pela A. G. dos CTT
«100 anos do selo do correio portugub.,
sao do conhecimento de muitos, mas olio
poderiam deixar de ser evocados pelo conferente no momento em que historiava a
transi~a9 da epoca «pre-adesiva. para a era
do selo.
A correspondencia relativa ao «Correio
normal via terra. (a I Secs:ao da Expo- ·
sis:ao) deve ser coleccionada, segundo 0
Coronel Cardoso Salgado, na base da divisao administrativa das .Provincias do Reino

-

~,...,~"."". ........ ~--- ........ - - . . . . _ _ ........ iIIIIIIIIWIIIII ...

I

TODO 0 COLECCIONADOR POllTUGutl DE
IELOI E DOCUMENTOI DE CORREIO
A!tREO DEVE FILlAR·SE NO

IClube
de

Filatelico
Portugal

I

I
II
I
I

III

I

IlEPREIENTANTE NO NOIIO PAil DA

Federation Internationale
des Sociefes
Aerophilafeliques
ENTIDADE IlAxIliA DA AEROFltATELIA
MUNDIAL. DEFE-NIOIIA Doa
INTERE-SIEI

-J.

~_LA_Z_~E_:.,!i~_D_E_T_O_DA_I_.

.\ _ _D_O_I_A_E_"O_:...

=

II ----.-...............w..""..",.".---..........."............,.._________......

IJ
I

C

I

I
I
I

SeIas

("ompro de Portugal e ttOCD d.
RIlB,ia, Polonia, . hecoalovi'lul.
0 HUllgrla, em
DOV •• e Diad...

Combtnar primeiro

A.

S I L ·V A

R. Polall, I. B.nto, 89·4.-

C TII,'anl 878819
I

::

drle. complctae

des

I
'

I

I
I

LlSBOA.1

19 horas om dlanle

C

I•

~U

---

10

BOLETIM DO CLUBE

FILA~CO

"bos bist6ricos como as cr6nicas, os editos, as ordena~oes, textos legais, tratados,
concessoes de priviIegios, actos de doa~ao
ou de venda, senten~as judiciais, doocu.mentos contabiHsticos, etc.
E, ainda, convem distinguir dois grupos
constituidos, um pelas cartas
cscntas com a inten~ao de serem publicadas (como as de Cicero, de PHnio 0 Mo~o,
de Petrarca, Pascal, Voltaire e, cltando
urn cxemplo portugu~s, as deliciosas cartas, alias ficticias, de Fradique MendesE~a); outro por cartas privadas que, pelo
seu excelente estilo ou natureza do conteudo, merecem a particular aten~ao dos
que se dedicam a hist6ria da literatura,
ou a hist6ria geral (as cartas de Madame
de Sevigne dirigidas a sua filha, muitas.
muitas outras, talvez as celebres .Lettres
portugaises. de Mariana Alcoforado e aquelas que os cruzados Osberno e Arnulfo,
no seculo XII, escreveram contando pormenorizadamente a tomada de Lisboa aos
mu~uImanos, a primeira encontrada apenas
nos meados do seculo pass ado na biblioepis~olares

teca da Universidade de Cambridge, a sogunda pubIicada em Paris, em 1724, pe10s
Beneditmos do Mosteiro de S. Mauro).
Os exemplares cpre-adesivos. expostos peJo
Coronel C. Salgado haviam sido ordenados
pelas sec~oes a que oportunamente aludin:i,
de maneira a evidenciar os problemas que
seriam tratados na confer~ncia, tendo 0
expositor orientado 0 seu estudo, segundo
declarou, pela cMem6ria Hist6rica dos Scrvi~os dos Correios., publicada no .Rclat6rio postal dos anos econ6micos de 1877
e 1878., de Guilhermino Augusto de Barros.
Em tal mem6ria, 0 seu autor divide a hist6ria dos correios portugueses em 5 epocas, a saber :
de 1520 a 1606
de 1606 a 1797
de 1797 a 1852
de 1852 a 1874
de 1874 a 1878
As tres primeiras epocas sao as que
fornecem materia para a especialidade cpR-

fflLRTfLlR--EUGfnIO
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o CDHgrIJssD da

fedlJrA{JiiD 1JDriu9u"sa dB 'Filatelia
reolizor-se-6 no proximo dio 28 de Abril
Convocado pelo respectivo Vice-Presidente,
em exerdcio, vai realizar-se, em sessao ordinaria, 0 Congresso da Federa~ao Portuguesa de FilateIia, sendo do teor seguinte
a correspondente Convocat6ria,enviada ja,
pelo correio, a todas as Federadas naquele
organismo da Filatelia portuguesa :
. CONVOCATORIA

ORDEM DE TRABALHOS :

:: Sl!rie. modern .. de todoa oa palae••
II Novldade. mandlai •.
fllat~Ue08.

=1 Servlc;o. de 8ulnatura. de nova. emlulSe. de todo.
os palses on lema •.

B.creva-nOB hoje mcsmo 8olicltando

F undada em 1915

BARCBLONA, 15 (B.paDb8)

,_____""rr

~

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

SELOS

Ben envi'o

FILATELIA EU GENIO lLACH, S. L.
Av. del Generali.simo, 498

.......

f
0

su.

ET.eger a
Me.s.:z, a DirecfiJo e 0
Conselho Fiscal;
2.0 - Eleger os Delegados da Federafiio
Portuguesa de Filatelia iunto da Federation Internationale de Philatelie
e das Comissoes Tematica e de Juventude dessa mesma FIP;
3.0 - Discutir e votar as contos da gerencia, relat6rios e pareceres da
Direcfiio e do Conselho Fiscal;
4.0 - Fixar as quotas das Agremi:Z foes federadas;

1.0 -

=1 Seloa elAa.ieoa.

Tudo l.to eneontrarl V. n .. no •••• oferta. que, contra
pedldo,
remetemo. grataltameate

CONGRESSO

Nos termos do Artigo 14.0 , e sell, § unico,
do Estatuto da Federa~ao Portuguesa de
Filatelia, convoco os Delegados das Agremia~oes federadas na Federa~ao Portuguesa
de FilateIia para reunirem, em sessao ordinaria, no dia 28 (vinte e oito) de Abril
de 1972, as 21,30 h. (vinte e uma horas e
trinta minutos), na sua sede, Avenida AI·
mirante Reis, 70-5. 0 -Direito, em Lisboa, com
a seguinte

.travl!. d . . .u •• olert.. qulnzenal., ofereee-Ihe:

II Artlgoa

DO

~

--:a.

DE PORTUGALi- ULTRI\MAR E ItS RANGItIRO, CLASSICOS,
Stt(UES, II: re.

para COMPRA OU VENDA
Consult. a casa

I
I,

~-

H. SANTOS VIEGAS
R. 1.° d. D.zembro, 45-3.0 -Esq.
T.I.'on. 35852 lISBOA-2

I
I

I

ill'"

5.0 - Deliberar, em geral, sobre todos ,os
aSSllntos de reconhecido interesse
para a Filatelia.
Lisboa, 23 de

o

Mar~o

de 1972.

Vice-Presidente do Congresso, em exercicio - (1) Dr. A . J. de Vasconcelos Carvalho .•

Com a realiza~ao deste Congresso, e empossados que sejam os Corpos Gerentes que
ali forem eleitos, sera dada por finda a
missao da Comissao Adminisfrativa qu~
nos ultimos meses, assegurou, com inexa:divel dedica~ao, zelo e direcs-ao digua
dos maiores louvores, 0 regular fundonamento da Federatrao Portuguesa de Filatelia.

((Departamento FllatellcD»
- uml novi DrganlzaolD particular
tlllt611cI 81aml
Na Alemanha, acaba de ser fundada uma
nova organiza~ao particular matelica, com
os seguintes objectivos principais:
1) Promover junto dos , filatelistas porrogueses interessados na colec~ao 4c
selos alemaes, conditroes de acessmilidade para a sua obten~ao j
2) Tomar os selos portugueses mw conhecidos dos coleccionadores alemiics"
atraves de exposi~oes e de olertas
de selos.
Para atingir os fins em vista, varias m~
dalidades sao estabeleddas, sendo ainda,
mensalmente, fomecidas informa~oes divcrsas filatelicas.
Os interessados em se tornarem membros desta nova organizatrao, deverao cOIItactar com :
.Departamento FilateIico.
675 - Kaiserslantern
Klosterstr 26 - (Germany).
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C.rimbol do 1.° die

d.

circul.~io

BMISSAO ORDINARIA - PAISAGENS B
MONUMENTOS NACIONAIS - Lisbon,
1 de Mar~o de 1972. Servi~o Filat61ico
- Rua Sinel de Cordes, 9-1.0 • Carimbos
identicos em Coimbra, Porto (Batalha) e
Punchal.

Carimbol Com.moretival
MOSTRA FILA T£LICA DOS FINALISTAS
DO LICEU NACIONAL DA COVILHACOVilM, 20 . de Fevereiro de 1972. Posto
de correio nO Ginasio do Liceu Nacional
da Covilha.
XXIII VOLTA A PORTUGAL EM AUTOMOVEL - Lisboa, 2 de Mar~o de 1972.
Posto de correio no Clube dos 100 a
Hora - Rua das Chagas, n.O 35.
..sYMPOSIUM «0 DESENVOLVlMENTO
DAS ASSOCIACOES NACIONAIS. - Lis-

boa, 20 de Mar~o de 1972. Posto de
correia na Funda~ao Gulbenkian.
REUNIAO REGIONAL EUROPEIA SOBRE
OS PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS
DE SEGURANCA SOCIAL DOS TRABALHADORES MIGRANTES Estorn.
20 de Mar~o de 1972. Posto de correio
no Pavilhao dos Congressos.
57.0 CONGRESSO DE ASSOCIATION DES
ANATOMISTES E 22.8 REUNIAO DA
SOCIEDADE ANATOMICA - Lis boa,
26 de Mar~o de 1972. Posto de correio
ita Secretaria do Congresso no Hospital
de Santa Maria - Av. Egas Moniz.
INAUGURACAO DOS EXPRESS OS POSTAIS, I E II LISBOA-PORTO E PORTO-LISBOA - Postos de correio na gare de
Santa Apolonia, Lisboa 2 e Vila Nova
de Gaia (Porto), nn Es ta~ao de Correios
das Devezas.

«REVISfA FOLCLORE,.
Esta prestigiosa revi3ta mensal de divulgagao do Folclore e da Etncgrafia
Portuguesa, inici.ou a ins·er!;ao de urna
Ilec!;ao fUatelica, tendo como titulo «0
SELO E 0 FOLCLORE», . dirigida pelo
BOSSO prezado cbns6cio J. Pires dos San-

tos.

BAST.OSIa CAMPOS, L. DA
R.MARIAANDRADE,55- Te/.f.834108

LISBOA -1

Mo~4medcs,

24 de Fevereiro de 1971.

MOSTRA FILAT£LICA E NUMISMATICA
DE NOVA LIS BOA - Nova Lisboa, 4 e
12 de Mar~o de 1972 (Dias de inaugura!rao e do encerramento).
1.0 CRUZEIRO DO PAQUETE . FRANCE.

A VOLTA DO MUNDO - Esta~ao dos
Correios de Luanda, 24 de Mar~ . de
1971.

,. (PORTUGAL)
__

. - - .____...

~-.......-o

CARIMBO ESPECIAL COMEMORATIVO
DA •V EXPOSICAO FILAT£LICA., INTEGRADA NAS .XI GRANDES FESTAS
DO MAR., A REALIZAR NA CIDADB
DE MO<;AMEDES.
Pel a Esta~ao Centr~l Postal da cidade de
sera aposto nas correspondencias
que por ela transitarem, no dia 24 de Pevereiro, urn carimbo especial da • V Exposi~ao
Fila~eHca. integrada nas .XI Grandes Pestal
do Mar., a realizar na referida Cidade.
o carimbo em causa e em forma de
vela, e tern como ~~a varios barcos.
Mo~amedes

-

.Como cerca de 37 anos ao servi~o dos
crT, nao poderia eu ficar indiferente no
verificnl' - enquanto assistia
conferencia
que resumo neste artigo em forma de sin~la reportagein a que ponto sao sentidos e vividos alguns dos problemas dos
servi~o~ postais do pass ado e do presente,
flum sector humane bem distinto do nos~o
mundo profissional.
, Nao se acantona exclusivamente esse out ro mundo, 0 dos filatelistas, num ambito
l'arasitario das modernas questoes postais
,objectivas, cujos residuos constituam matiria alimentadora de emotividades e sen'timentalismos apaticos. Pelo contrario, ele
regista, dos pontos de vista artistico, hist6rico, economico e critico, as resultantes,
,8 varios niveis, das rela~oes entre 'servidos
{utentes) e servidores (servi!llOs postais),
-organizando, assim, urn arquivo respeitante
.a importante quadro da actividade dos ho.mens.
•

a

C.rimbos comemoretivol

ANGOLA

Seloa de Portugal, Ultra mar e Es. trang-eiro. Novidades. Tematicos.
".SobrescritQI del, ,1.0 dia. Todo 0
=
material filatelico =

Gom a devida venia, transcrevemos da
Rcvista dos Correios e Telecomunica~oes,
~~ n.O 19, de Dezembro do ana findo, 0
~guinte artigo, rob 0 titulo em epigrafe,
4a dutoria do distinto e con 0 m i s t a Dr.
Eduardo da Cunha Serriio:

ANGOLA

V EXPOSICAO FILAT£LICA -

9

,~ . ·Epoca "Pre-Adesiva" Portuguesa
anallsada numa sessao de cultura ,do
'"
elUDE FILATELICO DE PORTUGAL

MARCOFILIA

=:::::::::::::::::..:::::::.-

DE PORTUGAL

•

Nao estive nn sessao de 22-5-1971 do
.. Clube Filatelico de Portugal. por paixao
filatelica, nem coagido por premente dever
"lie cortesia que tirasse expontaneidade
minha presen~a. Talvez justHique tel' sido
)0
unico dos CTT em tal sessao, certa tenaencia pessoal no sentido de nao desprezar
'qualquer manifesta~ao das actividades hu'manas, poi~ nao as hi com hierarquias
.:mais ou menos merecedoras da aten~iio por
parte dos que queiram tomar uma posi~ao observadora.
Ha sim que, colocados
,num ponto de vista epistemologico, regista-Ias, relaciona-las e divulga-las a todas
com igual interesse, 0 que contribuira para,
'em qualquer momenta posterior, se obter
uma perspectiva dinamicn e tao global

a

quando possivel do Homem; e sera ocioso
justificar a utilidade dessa perspectiva.
Resolveram os dirigentes do cClube Pilatelico de Portugal> realizar uma serie de
exposi~oes sobre varios temas filatelicos.
acompanhados de conferencias dos respectivos expositores. Proporcionou-se-me assistir aquela que se realizou em 22-5-1971 c
foi proferida pelo Vice-Presidente do Clubc
Sr. Coronel Francisco Cardoso Salgado; escutando-o e examinando a sua magnifica
colec~ao de cpre-adesivos. portugueses, tive
n oportunidade de, mais uma vez, avaliar
o interesse desta especialidade, a qual jli
aludi no n.O 16 da Revista Correio.f e Telecomunicafoes.
A apresenta~ao do confet'ente foi feita
pelo Sr. Dr. A. de Vasconcelos Carvalho.
Presidente do Clube, e a exposi~iio versava sobre os especimes que 0 Sr. Coronel C. Salgado ja apresentara na Exposi~o
Nacional de Luanda, onde foram galardoados
com a medalha de Vermeil.
Vivamente me interessei pela autentica
Ii~ao que nos foi dada sobre urn assunto so
qual faltam, como base de estudo, publica~oes tecnicas, facto que obriga os coleccionadores a ir buscar elementos a legisla~ao dispersa e a artigos que focam
apenas pormenores, realizando, desta rnaneira, um trabalho de investiga~ao hi»4
torica, que, por sua vez, vern esclareoer
algumas incognitas sobre 0 passado, em
['amos diferentes da filatelia.
Note-se, porem, que nem todos os filatelistas sao historiadores, convindo aceiltuar que os homens da «pre-adesiva. se
preocupam principalmente com as marcaa
e carimbos do correio, as origens e bs
destinos das cartas, cuja raridade ou vIIIgaridade se aquilata por tais circunstancias em que os especialistas sao peritos.
o historiador (filateJista ou nao) esse
espiolha 0 seu conteudo, isto e, 0 interesse que possa ter 0 que 0 expedidor
quis con tar ao destinirio, sendo as cartas, dentro deste ponto de vi~ta, testemil-

-
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lbes dar remedio.

Conforme disse 0 corre'o-mor, noutro passo do seu ja cilado
discurso, «a expansao econ6mica do Pais
exige uma expa~sao paralela, em alguns
easos ate mais ace:ttuada, dos servi~os.
postaislO.
Nao pode deixar de reconhecer-se que,
lie 0 crescimento da economia nacional
rec1ama a rreH:oria dos servi~os de :orr,eio,
~ ele tambem a
causa fundamental do
desajustame~to, que pres:m ement~ s ~ v,erifica. Na verdade. 0 trafego postal tern
aumentado multo para alem do que podiam comportar as infra-estruturas ar-

o que sao

caicas que ate ha poueo bastavam para
as necessidades. E 0 facto de 0 servi!;o
postal ainda desernpenhar a sua importante fun~ao nas presentes c;rcunstftncias,
deve-se, sem duvida, ao zelo e espirito
de adapta;ao do pes50al dos C. T. T. Mas
e preciso proporcionar-Ihe tambern todo
o equiparnento e organizal;ao que Ihe permitam servir 0 publico melhor de que
nun ca. Os i!xpresso -postais sao urn passo
re301uto nesse sentido. Esperamos que
ouiros virao em tJreve par os correios
de Portugal a altura desta epoca de prt>gresso.lt

os Comboios

Expressos Postais
o comboio

expresso postal. que ontem
lie Inaugurou oficialmente, ;4 est4 em
erp('rU!nc a, bem como a que the corresporade, em sentido inverso, e OB da U'Rha do DOUTO, desde 27 de Fevereiro
findo. E as resultados v:?rificados ate aC;lti
con[;rITflm as inten~Oes pTetendidas: /azer chegar a correia maiB cedo aos SeuB
dest;nol.

Estes comboios pass am a ser elementos
de fundamentaL importdnc:a na estrutura
da rede de comunica!;Oes postais dos C.
,T. T. V~m substituir outros meios qua

se consl:leravam ;4 pouco capazes de .~a
tls/azer as pre mentes i'nteresses do cor-

"eio.

Ti!m uma marcha ace 1 era da, ta'nto
quanta 0 permitem as ccrndi!;aes ,actuais.
PaTtem ambos, um de Lisboa e outro
do Porto, ds 23.10, e ch~gam aos secus desti'nos, Santa Apot6'lia e Vila Nova d~ Gaia,
pelas 345 e 3.50, respectivamente.
Apenas duas parag;!'ls no pf'rcurso: uma
de 10 mlnutos, 'no Entronc!lmento, para as
IIga~oes com a Beira Baixa e 0 Leste, e
all regiaas de Santarem, Tomar e Leiria;
outra de 9 minutos, am Coimbra, para
d,,!xaT 0 correia para a Beira Alta e regioes dp. Coimbra, FigUeira da Foz, Aveiro
e Pombat
o que sai de Lisboa tem atrpladas seis
carruagens-ambul4:tcias. deixando duas no
Entroncamento - uma para tigar ao combolo da Beira BaiXa e a outra para a
do l1nha do Leste
EntrE'ga a terceiTa
carruagem em COimbra, para s!!r atrelada

ao comboio da Beira ALta, e segue com
as 1'estantes ate Vita Nova de Ga:a, onde
uma constituira depois 0 comboio expresso postaL ascp.ndente do Doltro, que
vai ate d Regua com um minimo 1e paragens, segu!ndo d -p ais ate ao Pocinho,
As Testantc8 carTuageBs-ambl£Ldncias [icam no Porto, com a servi~o da cidade.
das regiaes Limitr:>fes e do Minho

CARIMBO ESPECIAL COMEMORATIVO
DO .1.0 CRUZEIRO DO PAQUETE
.FRANCE. A VOLTA DO MUNDO •.
No dia 24 do proximo mes de Mar~o, a
Central Postal de Luanda apora em
todas as correspon:iencias, que por ela transitarern, urn carirnbo especial cornemorativo
do _1.0 Crtlzeiro a volta do Mundo do
Paquete FRANCE., da Companhia General
Transantlantique., com escala no porto de
Luanda no mencionado dia.
Esta~ao

o

referido carimbo servira tambem para

obliterar 1100 placas comemorativas ernitidas pela .Societe Philatelique du paquebot
FRANCE. para assinalar a reaHza~ao do
loeu 1." Cruzeiro a volta do Mundo.
£ terna do rnesrno carimbo 0 Padriio irnplantado na foz do rio Zail'e em 1484 por
Diogo Cao,

No~ dia~ 4 e
E\ta~ao
Central

Po\tal

Mar~o

de

proximo, a
Nova Lisbon.

4'-------------.. . . . . . .
I A. GAMA REIS

I

Baixa

I
I
! •.
I
II

o comboio expresso postal do DOUTO
parte de Campanhii ds 4.30. chego a Regua ds 6.46, onde t em 25 minutos de parn'gem, e segue para 0 Pocinho, onde
chega P2las 945, com paragens de alguns
minutos no Pocinho e Tua, para largar 0
servi!;o para as respzctillas regiOes.
No
sentido desc?'ldentz, a salda do Pociniw
veri/iea-se ds 17 horas e a chegada cla
Devezas pelas 22.44. 0 que permite 0 suo
liga~do ao comboio exprzsso para Lisbon.
Nos prinCipals PO'ltos de paragem e
nos de destill.o destes combolos, hd centros repartidores postaiB, onde se efectw
a manipuLa~do de corraio e donde irradiam carreiras rodovidrias privatiua8 dos
C. T. T. que szrvem as regia2s correspondentes ao seu percuTBo

12 de

I

t
I

mber of Portugua.. Ch.mber of Cammara.

Durante 0 periodo de 20 de Mar~
20 de Abril p r 6 x i m 0 futuro, as
E~ta~6e\ Central Postal de Luanda e do
Aeroporto Craveiro Lopes (Luanda) apomo
em toda~ as correspondencias, que por elas
transitarem, carirnbos/ f1amulas especiais, diferentes, para assinalarern a utiliza~iio do.
Boeing 747-B .Navigator Jets. na Iinha
aerea Lisboa/LuandafLisboa, dos Transportes Aereos Portugueses, a partir do dia
3 de Abril do ana em curso.
O~ carimbo\ tern,
como terna comum,
II ~i1hueta do aviiio Boeing 747-B.

I
II

CARIMBO ESPECIAL COMEMORATlVO
DO .PRIMEIRO VOO DA TAP EM
BOEING 747-B - LUANDA/LISBOA., A
UTlLIZAR NO orA 4 DE ABRIL DO
CORRENTE ANO.
No dia 4 de Abril, a Esta~ao Postal do
AeropoL'to Cravciro Lopes, em Luanda, apora
em todas as correspondencias, que par ela
u'ansitarern, urn carirnbo especial comemorativo do .Primeiro Servi~o em Boeing 747-B
no voo LuandafLisboa, dos Transporles A6reos Portugueses.
.
£ terna do rnesmo carirnbo a ~Jhueta
do aviao Boeing 747-B.

GUINE

WELCOMES Yl,U AT

Cese des

4- B -

Corti~es-Met,6polis

CARIMBO/FLAMULA ESPECIAL ALUSIVO
AO ,ANO DA INFORMAC,:AO •.

(Mrs. COlk'~ Souvenir Shop)
Rua dB Elcoll PolltilcnlCI - 8 -10

(Cork Houtie)

I
I
I
I

~

(MR. CORK)

I
I
I

CARIMBOS/FLAMULA ESPECIAIS ASSINALANDO 0 INtCIO, NO orA 3 DE
ABRIL, DA UTILIZA<;AO DOS BOEING
747-B . NAVIGATOR JETS. DA LINHA
A£REA LISBOA/LUANDAfLISBOA DA
T. A. P.
a

CARIMBOS ESPECIAIS COMEMORA TIVOS
DA ABER TURA - 4 de MAR<;O - E DE
ENCERRAMENTO - 12 DE MAROO DA .MOSTRA FILAT£LICA E NUMISMATJCA DE NOVA LISBOA •.

comboio a:rprzsso postaL que vem
do Porto sai com tres carruagens-ambuldncias, sendo umol a Tacebida do comboio postaL desczndente do Douro. Em
Coimbra atreLa a que chegou da Beira
ALta, e no E'ntroncamento as que aU estdo
3d vindas das Unhas do Leste e da Beir4

o

apas em todas as correspondencias, que
por ela transitararn, carirnbos especiais comemorativos da -Mo~tra Filatelica e Numismatica. daquela cidade, para assinalar
as datas de inaugura~ao e de encerramento
do rcferido certarne.
Os citados carirnbob sao de formato redondo, e tern como tern a principal 0 brasao de arma~ da cidade de Nova Lisboa.

PIIONE: 81&858
TELE
GRAMS: ISOLANTES
LISBON-PORTUGAL

l

WDNDERfUL COLLECTlDN
DF CDRK SPECrALTlU

I

.,-----......-......-_-------,.

Durante todo 0 ana de 1972, e a partir cia
data a fixar por Despacho de Sua Excelencia a Govemador da Provincia da
Guine, a~ E~ta~6e~ de 1.0 classe dos Correios, Telegrafos e Telefones da referida
Provincia aporao, por rneio de carimbo.

-
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SOLICITAM
TROCAS
Escrevem-nos vtdos
coleccionadores estrangeiros que pretendem
relacionar-se com coleccionadore~ portugueses, entre eles:

IAN SAMPER - Apartado, 202 - Palencia Espanha.
HELMUTH HOHMANN - Gruner Weg, 54
- 4290 Bocholt..,... M\lSsum - Alemanha.
D. PAGLINGO - 55 Peck St. MilfordConn. 06460. U. S. A.
I!..ATTERNER-STOFFEL
Professeur - 28.
Toury. Fran~a.

-

a as correspondencias, que pOl' elas transitarem. uma flamula alusiva ao .Ano da
lnrorma~ao., cujos motivos simbolizam os
dois meios mais importantes de comunica~o: a imprensa e a radio.
CARIMBOS ESPECIAIS COMEMORATIVOS
DO .XXII DIA DE S. GABRIEL» PARA
TODAS AS PROVINCIAS ULTRAMARINAS.

No dia 24 de Mat'lr0, pelas Estayoe~ Cencrais Posta is de Praia, S. Tome, Luanda,
LourenIJo Marques, Macau e Dili, serao
apostos em todas as correspondencias que
por elas transitarem, carimbos especiais comemorativos do .XXII Dia de S. Gabriel>
para assinalar a data que a Igreja Catolica
&dica ao Arcanjo .Mensageiro. S. Gabriel. como Patrono das Telecomunicalr0es.
Os carimbos emitidos para todas as Prorincias Ultramarinas tern, como tern a comum. a imagem do Arcanjo S. Gabriel,
bern como a data e a designa~ao da respcctiva Provincia e da Estalrao Central Postal que os utilizar.
CARIMBO ESPECIAL COMEMORATIVO
DA PRIMEIRA VIAGEM ASREA LISBOA/RIO DE JANEIRO, PARA A PROVINCIA DE CABO VERDE.
No dia 18 de Abril a Estalrao Central
Postal da Praia aped. em todas as corres-

MIKE GLUHAREFF - P. O. Box. 445. James City. Florida 33956. U. S. A.
ALAIN FINBERG %
Nerkas KIita.
Rehav. Modiya. 8 Kiryat Yam. North
Israel.
VACLAV DOLANSKY Habitovne 155.
Cesky Krumlov. Checoslovaquia.
RALPH MALDOL - 220 West 21 Street.
New York 10011 - U. S. A.
EZEQUIEL NICOLAS PEREYRA - Santa
Fe 1924 7 Piso-Buenos Aires. Argentina.
WILLIE V. WHALEY - 1691 Grizillo, Drive.
San Jose.
California 95124. U. S. A.
lESSER ANIS LAUAR - Armarinho Dragao. R. Joao Pessoa, 62. Teofilo Otoni MG-BrasiI.
STEIB OR HELGASON - Post Office Box
178. Akureyri Islandia.
JOHN SKODRNA - Prumyslova 727. Hradec Kralove. Checoslovaquia.

pondencias que por ela transitarf\ll\, um.
carimbo especial comemorativo da PRIMEIRA VJAGEM ASREA LISBOAfRIO DE
JANEIRO, assinalando 0 cinquentenario de
urn facto da mais alta importancia na vida
nacional, e que constituiu urn passo transcendente na evolulrao das viagens aereas,
colocando as Heroicas figuras de Gago
Coutinho e Sacadura Cabral numa posi~ao
do mais acentuado relevo e valor na Hist6ria da Avialrao.
A com par tic i p a ~ a 0 dos C. T. T.
da ProvinCIa de Cabo Verde nas Comemora~oes do cinquentenario de que se trata,
toma particular relevo, pois se pode considerar 0 dia 18 de Abril de 1922 0 de
.execu~ao. da primeira travessia aerea do
Atlantico SuI, e urn dos mais representativos, se nao 0 mais representativo, no
contexto da prime ira viagem aerea Lisboa-Rio de Janeiro.
Com efeito, 0 .Lusitano., hidro-aviao Fairey III 0, com motor Rolls Royce tEagle.
de 350 CV, levantou voo da Cidade da
Praia (I1ha de S. Tiago) pelas 07.55 horas
daquele referido dia 18 de Abril de 1922,
e, apos onze horas e vinte e urn minutos
de viagem, em que percorreu 908 milhas
a velocidade media de 80 milhas/hora, amarou no Rochedo de S. Paulo (Brasil) pelas
19,16 horas.
Sterna do carimbo especial comemorativo a silhueta estilizada de urn hidro.-aviao do tipo do .Lu~ i t:inia •.

os

7

C. T. T.

EXPRESSOS-POSTAIS
Entraram em vigor, recentemente, os
expressos-postais, servi~o de grande interesse, sobre a qual 0 grande Diario de
Noticias publicou, com 0 titulo .0 Ser"i~o PostaL», 0 artigo que, com a devida
venia, transcrev ~ mos:
.A entrada em circula!;ll.o dos expressos-postais, oficialmente assinalada, no passado dia 7, por uma sessilo solene a que
presidiu 0 ministro das Obras Publicas
e das Comunica!;oes, eng.o Rul Sanches,
sobre constituir urna solu!;ilo imaginativa

para alguns problemas fundamentais do
servi!;o de correios do Portugal metropolitano, representa tam bern uma indiC3!;ilo segura de que se come!;a a tratar
a serio da actualiza!;ilo desses s ervi~os
e da-nos, portanto, a .'!speran!;a de que
nurn futuro proximo eles s e coloquem
A altura das exigencias da fase de progresso que 0 nOS50 pais atravessa.
As razoes que justificam a importa"lte
inlciativa da cri!l!;ilo dos expressos-postais
(oram expostas com grande clareza e 16gica argurnenta!;ilo nostliscursos proferidos
na sessilo solene atras referida. Nilo se
requer, alias, e5p~cializa!;ao, :Ia complexa
ciencia das comunica<;oes p3ra s e compreender que se estabeleceu d esse modo
urna coopera!;ilo mutuamente proveitosa
para os C T. T. e para a C. P ., ao
mesmo tempo que se la::l!;avam as bases
para a racionaliza!;ao dos servi!;os p0.3-

tais. Da1 derivara certamente uma acelera!;ao do transporte de correspondenclssj
com a vantagem adicional de se reduzir 0
trafego rodoviario, com os seus conbecldos
inconvenientes de deprecla!;ilo das in!ra...
-estruturas e do material circulante, e
de polul!;aO da atmosfera, ambos multo
mais considerAveis do que nos transportes ferroviarios.
Esta iniciativa, de largo alcance, ve:n
no momenta pr6prio, e estamos em crer
que sera a primeira grande medida de
uma extensa reorganiza~ao, cuja neoessidade come<;ava a fazer-se sentir. Ao usar
da palavra no acto inaugural, 0 correio-mor, eng.o Carlos RibeLo, disse que, em
em sua opiniilo. e prov8velmente no conseIlS() geral, 0 servi!;o postal tern side de
qualidade identica e por vezes superior
ao de outros paises europeus, acrescen...
tando com merit6ria probidade mental:
eNo entanto, 0 aurn·e nto de trafego conjugado com formas de .explora!;ao classicas e
algo antiquadas tern, ultimamente, prejudicado essa qualidade de servi!;o, podendo prever-se a sua degrada!;ao progressiva, se nilo se recorrar a novos metodos de explora<;ao.»
Esse abaixamento da qualidade de servi!;o postal tern sido, de ha algum tempo
a esta parte, basta~te sensivel. Sabem-no talvez melhLlr do que a maior
parte dos utentea, as empresas jornalistlcas, que em grande numero de casos
se encontrara!'ll na impossibl:idade de assegurar urna distribui!;ao satisfat6ria pelos
seus assina'ltas atraves dos correios.
Na verdade, em muitos pontos, a entrega de correspLl=td€mcia estA por vezes
sujeita a atraaos qua deixar!lm de ser
aceitaveis nas condi!;oes de vida do mundo
contempotaneo.
A inaugura!;8.o dos expressos-postais
veio demonstrar que as autoridades res.ponsaveis pelo primordial servi!;o de utilidade publica, qUi! e 0 correio, estao
conscientes das actuais deficiencias do
mesmo, e da premente necessidade de

6
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PEQUENA POSTA

CI",iJe 'Filatelictl

CORONEL ALEXANDRE GUEDES DE MAGALHAES
Mas c de supor que a tabela da pequena posta fosse alterada quando em
14 Mar. 01 os partes passaram a variar
tam bern com a distancia. Nao sabemos de
que forma 0 tenha sido, mas a carta reproduzida, datada de 21 Dez. 30, leva-nos
a supor q\le se tivesse mantido 0 mesmo
criterio. 0 porte a pagar, nela representado, e relativo ao segundo escalao de
peso para a 5.a distancia, e 0 portador
recebeu 5 reis, pois que 0 destinatariQ
deve tel' pago 75 reis (70
5 = 75). Observe-se que 0 correio de Lisboa escreveu,
ao alto, a morada (R. Augusta) da ilustre
destinataria, e fe-Io com a mesma tinta
com que ap8s a sobretaxa da pequena
posta.
Muito embora Fosse intenfj:aO do Superintendente estender a pequena posta a todos
os principais centros urbanos do Pals, supomos que, durante muitos anos, apenas
Lisboa e Porto gozaram de tal beneHcio.

+

SOCiDS

.I.

P.lo

POI' ordem de 7 Maio 800, 0 Superintendente Geral dos Correios criou e regulou a Pequena Posta em Lisboa, restantes
cidades e vilas de maior importancia, pela
qual a correspondencia era distribuida aos
domicilios em vez de ser posta em Hsta
e entregue a quem a procurasse po correio.
Foram, entao, criados os portadores (os
carteiros de hoje), percorrendo cada urn
o seu distrito.
Por cada carta entregue os portadores
recebiam 5 ou 10 reis, consoante a carta
pagasse de porte ate 40 rcis ou mais,
ISto 6, a sobretax:t da pequena posta era
proporcional ao peso, sendo 0 minimo para
as cartas dos tres primeiros escaloes. Para
tanto, bastava que 0 utente se i~screves~e
na lista de assinantes, pagan do mats 20 rets
se desejasse receber a sua correspondencia
em sobrescrito fechado.
Lembramos que,
por esta epoca (ate 13 Mar. 01), os portes
variavam apenas com 0 peso.
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lIstl del 80cl- Mlgllederlista - Members List - Llsta da Membre.
ALTERA(;'OES - REINGRESSOS - NOVaS SOCIOS
PORTUGAL
\I

18 - Eduardo Dores - Estrada de Mem
Martins, 229 - Mem Martins (P) Po.
Fr. T. U. 3.
60 - Ant6nio Teixeira de Figueiredo Ribaldeira. (M.) Fr. Es. T . 60. U.
1. 5. 15. 30. 90. 94.
'312 - -Coronel Francisco Cardoso Salgado
- Rua Alexandre Braga, 19-3.0-Drt.o
- Lisboa - (M) Po. Fr. T . C. V.
N. U. 60.
741 - Amadeu da Silva Fernandes. - Av.
Frederico Ulrich, 43-7.0-Drt.o - Almada - Po. Fr. Es. T. U. 3. Mancolista e 62. 90.

JAIME DURVAL VAZ C. P. n.O 116.
Est. do Rio. Nova Iguafj:u - Brasil.
ARMANDO VELOSO DE MELO Rua
da AUrora, 379. Recife-Pe. Bt·asil.
JUAN BAS AGUSTI - cfPanisars, 23. Barcelona, 14 - Espanha.
Run
VERALDINO RAMIRES NETO Jorge Chain, 13.39820 - NO\·o Cruzeiro.
M. Gerais - Brasil.
PABLO BAR BRUNET c/Anabal to.
Jorba (por Igualada). Barcelona. Espanha.
HENRIQUE DUARTE DE MIRANDA Rua Vieira Bueno, 367. 13100 Campinas.
Est. S. Paulo - Brasil.
CELSO LAETANO TC1'esa Lopes 108
- Sorocaba. Est. Sao Paulo - Brasil.
JESUS AMAT JOVER - Leon XIII, n.O 1.
Elda (Alicante) - Espanha.
A.- LEIS SANCHEZ Eichi. 210. - 5102
Rupperswil AG. - Suifj:a.
ANTONIO MARTIN - San FI'ancisco, 18.-1.0 Jativa (Valencia) - Espanha.
MARIA HELENA DE AVELAR PALMA Rua Monsenhor Bacelas, 312 - 25.600 Petr6polis. Est. do Rio - Brasil.
GUSTAVO EUGENIO OLIVEIRA CARDOSO Av. Barao de Itapura, 3092.
Campinas . S. Paulo - Brasil.

1095 - Major Helder Jos6 Fran~ois Sarmento
- Torre F. 4-Drt.o - Nova Oeiras.
1216 - Joao Lopes Correia - R. Clemente
Meneres, 318 - Miramar - (A) Po.
Fr. In. T. C. V. N. U. 60. 91. 92. 96.
1260 - Joaquim Grij6 - R. Augusto Leya,
153-1.0-Esqu.o - Porto -.(M) Po. Fr.
T. C. N. U. 60. 3.
1831 - Joaquim Correia Cordeiro - Rua B,
n.O 9S-r/c.-Drt.0 - Monte Formoso
- Ingote - Coimbra - (M) Po. Fr.
Es. In. T . N. U. 60. 3. 4. 90. 94.
2281 - Dr. Ant6nio Manuel Freire Estanco
Louro - R. Tomas da Anunciar;ao.
143-3.0 - Lisboa-3 - (M) T. C. N.
U. Po. Fr. In. Es. 1. 2. 10, 16. 19.
21. 24. 28. 60. 67. 90. 93. 94. Marcofilia Tematica. F. D. C.
3584 - Ant6nio Pedro da Conceir;ao Silva
- Rua Actor Isidoro, 15-2.0-Esq.oLisboa - (P) Po. In. T. C. N. U.
60. 1. 90.
3628 - Eng. o LUIS FiJipe Lucena PerreiraRua Cidade de Goa, 7 - Sacav6m(P) Po. Fr. Es. T. N. U. 60. 1. 2Tematica sobre electricidade. 90.
3833 - Antonio Villa - Av. Sacadura Cabral, 32-3.0-Drt.0 - Lisboa-l - (P) Es.
T . C. V. N. U. 60. 1. 2. 19. Sobrescritos.
4098 - Maria Jose Rosa Machado Falcao c

-

...........
-----------------------------------GINES SANCHEZ GONZALEZ - Coronel
Beus n.O 3. Arrecife. Lanzarote. llhas
Canarias.

Estes enderer;os Sao indicados sem compromis 'o nem responsabilidade da nossa
parte.
The above addresses are given without
any obligation or responsability on our
part.
Ces adresses sont donn6s sans engagement ni responsabilite de notre part.
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4260 4647 -

4673 4775 -

4860 -

4946 -

5062 -

5156 5290 -

5349 -

5442 -

5530 5547 -
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Silva - Largo j. J. Salcma de Andrade - Casa era Carreira - Santiago
de Cacem - (M) N. 60. Ilhas. 2.
Dr. Guilherme Simoes dos SantosAv. da Liberdade, 65-3.o-Drt.o - Lisboa - (M) C. N. 60. 1. 2. 90. 94.
Eng.o Maq. Jose Baptista BarataAv. Frei Miguel Contreiras, 22,2.0-Esq.o - Lisboa - 60. 1.
Tematica
Metalurgia, (MjP) T . C. N. Po. Fr.
In. Es. It.
Eng.o Carlos Mira da Silva - Av.
Est. Unidos da America, 81-2.o-Drr.o
-Lisboa-5.
Eng. o Jose Vinha - Rua Matias de
Albuquerque, 35 - S. Domingos de
Rana - Carcavelos - (P) Po. Fr. In.
T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 5. 90.
93. 94.
Dr. Joao das Neves Gon~alves Novo
- Av. do Brasil, 33 - Santarem(M) Po. Es. Fr. In. T. C. V. N.
U. 60. 1. 2. Ghana, Tematieas e
Postais Mliximos.
Eng. o Sebastiao Jose Furtado - Rua
Dr. Carlos Moreira, 6 - Nova Oeiras
- (P) Po. In. Es. F. D. C. de 1. 2.
Sobrescrito~ de 1.0' voos de 3. 60.
de 1. 2.
Manuel de Carvalho Barraco de
Mello - C. P. E. - Tabua~o - (M)
Po. Es. Fr. In. T . C. V. N. U . 60.
1. 2. 90. 93. 94.
Eng. o Jose IHdio de Oliveira - Centro n.O 7 de F. P. A. - Av. Dr. Gon~alves Proen~a - Guarda.
Guilherme Lopes da Silva - Rua de
Belem, 28-1.0-Drt.o - Lisboa - (M)
Po. In. T. C. V. N. U. 60. 1. 2.
Japao. China. Hong-Kong. F. D. C.
90. 92. 93. 94.
Dr. Pedro Vasconcelos e CastroTrav. do Ferreiro a Lapa, 23-7. 0-Dr.o - Lisboa-3 - (MjA) In. Fr. T .
C. V. N. U. 60. 16. 19. 21. Inteiros
postais de 16 Gibraltar, 90. 92.
Artur Manuel da Costa Pinto Alves
- Rua Diogo Bernardes, 4-2.0-Drt.
- Lisboa - T. C. V. N. U. 60. 1.
2. 93.
Mario Manuel F. Leitao - Rua do
Seculo, 232-1.0 - Lisboa - (P) Po. T.
C. N. U. 60. 3. 93.
Dr. Jose Augusto Antunes Belchior
- Rua Virginia Vitorino, 13-8.0-Drt.o
- Lisboa-5 - (M) T. C. N. U. 60.
1. 93. 94.

5672 - Boletim de Divulga~u o Filumenismo
- Rua Formosa, 400-2.0 - Porto.
5760-Vltor Sa Alves Co 'eilho - Trv.P.nto Ferr.eira, 3-3.o-Esq.o - Luboa-3
- Postais e sobrescritos.
5826 - Cesar Jose N. Correia de Miranda
Pombo-Rua Carlos Luz, 8-6. o-Drt.o
- Pa~o de Arco ~ - (A) Po. Fr. In.
T. C. V. N. U. segundo Mancolista.
60. 1. 2. 10. 15. 16. 19. 21. Noruega,
M6naco, 24. 28. 30. 60. N. do Varieano, S. Marino, Heligolandia, Estado ~ Pontificais e da Igreja. 90. 94.
5827 - Jouo Antonio Rosa - Av. Est. Unidos da America, 70-1. 0-Esq.o - Lisboa-5 - (M) Po. Es. T . U. 60. 1.
2. 94.
5828 - Amilcar Castanheira de Barros Pinto
- Pra~a da Republica, Souto ·da Casa
- Fundao - (M) Fr. T. U. 60. 1.
2. 3. 94.
5830 - Jose Manud E~tev e~ Duarte - Rua
Mateus Fernandes, .. 9 - Covilha (P) N. 60.
5831 - Vitor Manuel Portugal Sousa Ferreira - Rua Gon~alves Viana, 6-2.0-Drt.o - Lisboa-4 - (M) Po. Fr. Es.
T. C. 60. 1. N . U. FDC, bloeos e
provas. 60. de Eseutismo N. 90. 93.
5832 - Frederico Reis Gon~alve~ - Rua 27,
n.O 36, Bairro da Encarna~ao - Lis.boa - (M) Po. Fr. In . T. U. 60. 94.
5833 - Gualdim Brandao de Sa Satta Mayor
Pizarro - Rua de Santa Catarina,
1108-3.0 -Esq.o - Porto - (P) T . V. N.
U. 60. 1. 2. 94. D. Luis 1 - 1862/64
[13 (I-II) ; 14; 15] - 1866/67 [(18);
(21)]; 67/ 70 (26 c 29).
5836 - Humberto da A ss un~ao Marques Rua Cidade de Benguela, late 302-rjc.-Drt. o - Olivais SuI - Lisboa-6(L) Po. Fr. In. T . C. V. N. U. 60.
1. 2. Tematica de flora 90. 93. 94.
5837 - Ant6nio Frias - Pedras Alr;adas - Vi~eu - (P) Po. Fl'. E~ . T. C. V. N.
U. 60. 1. 2. 94.
5840 - Humberto Cunha Go me~ da CostaRua da [greja, 2.n Vivenda, rjc. Mangualde - (P) Po. T. 60. N. depais de 1936. E. ate 1935 inclusive.
5841 - Jos6 Maria Escudeiro de Sousa
Vivenda Jose Maria-1:o-Estrada de
Alvide, Fontainhas Cascais (P) Po. Fr. T. N. U. 60. 1. 2. 93.
5842 - Manuel Jose Faria Fernandes TerrOsa Dias - Rua Padre Leite Morais, 37-P - Povoa de Varzim - (M)
Po. Fr. T. C. V. N. U. 60. 94.
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D alrallo do HUlHero aHIeriDr •..
o atraso do numero anterior desta
Revista foi devido a causas variadas,
a mais importante das quais tratar-se
de um numero duplo.
Tal atraso loi ainda aumentado pelos
C. T. T., os quais, com varios argumentos, nos obrigaram a colocar nos respectivos sacos, ahf!m do selo de $10
que jil tinham, como sempre, mais um
selo de $90, que, por comodidade,
acabou por ser de 1$00, no total
de 1$10.

o facto levou-nos a escrever um
«Portico», a nossa maneira, ou seja
com a violencia que plenamente, se
justificava, pelo encargo insuportavel
para esta Revista, que e quase um
orgao dos C. T. T., como podera ver-se
desfolhando 0 presente numero.
Mas resolvemos suspender esse
«Portico)), ja composto e com uma gravura, substituindo-o pelo que abre este
numero, dedicado a Aveiro.
E, hoje, por aqui nos ficamos.

. .. e DII alralloll deste HUlHerO
A referida substitui~ao dos «Porticos», coincidindo com a doen~a do
nosso Director, e com duas ausencias
suas de Lisboa, uma em servi~o profissional, e outra para assistir a reuniao de Aveiro, mais fizeram arrasar
o presente numero, como obrigaram a
deixar para 0 proximo numero referencias ao eminente Jose Gonzalez

Garcia, a reportagem da recente Exposi~ao Filatelica de Ovar, a rectifica~ao
de um saito tipogrMico no anterior artigo do eminente Coronel Alexandre
Guedes de Magalhaes, e outras noticias.
De tudo isto, pedimos sinceras desculpas aos nossos colaboradores e aos
nossos associ ados e leitores.

-
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a ceitou, e eu tabeHao como dito e, com
as testemunhas os ditos dito 0 escrevi. =
= Treslado dos papeis que atraz se faz
men~ao.
Ant6nio Gomes da Mata, fidalgo da casa de EI Rei nosso Senhor p
seu correio m6r deste Reino de Portugal
e Algarves, fa~o saber que havendo respetto ao amor e fldelidade com que me
tern servido Antonio de Azevedo, mo~o
da camara do dito Senhor, e assistente e
meu lugar tenente da cidade de Coimbra
em que 0 tenho nomeado e desejando de
o avantajar e a suas cousas, e por outros respeitos que a isso me movem hei
por bern de lhe fazer merce, como por ele
fa~o, de lhe dar Iicen~a que ele possa
renunciar ao dito oficio de correio assistente em meu lugar tenente da cidade de
Coimbra em urn de seus filhos ou filhas
que lhe parecer, a qual renuncia!;ao podera fazer logo, ou ate hora de sua morte,
quando Ihe parecer e a quem 0 nom ear,
sendo fiIho se the passad carta, e sendo
fiIha a pessoa que com ela cazar, e para
sua guarda e minha lembrans:a Ihc dei
este, por mim fcito e assinado e ~elado
com 0 selo que se Ihe cumprira por mim
e meus herdeiros e sucessores, sem duvida alguma. Em Lisboa a 14 de Outubro de 625.
Ant6nio Gomes da Mata,
Correio M6r. Domingos Carreiro de Paiva,
Tabeliao publico de notas por Sua Magestade, nesta cidade de Lisboa.
Certi...
fico que a letra da Iicens:a da
acima e sinal dela e tudo da. mac
do Correio Mor Antonio Gomes da Mata
nela c0ntenda em f6 do que fiz esta 'que
assinei em publico na dit:l cidade aOll
15 dias do mez de Qezembro de 627 anos =
= nada = Declaro eu Antonio Gomes da
Mata, correio mar de Portugal, que tenho
dado a Ant6nio de Azevedo 0 oficio de
assistente de Coimbra na conforrnidade do
escrito atraz, e juntamente lhe dei maiz
a assistencia da de Tomar que fica sendo
anexa com as maiz ao dito oticio de Coimbra que ele possa nomear na forma e conais:ao e melhor modo que Ihe parecer e
assim quero maiz que este oficio e S\las
ancxas se the nao tire a ele nem as
pessoas que ele nomear, e quero e mando
que 0 sucessor deste oficio de correio mol'
ou os sucessores que ao diante forem, que
nem alterem 0 dito oficio que tenho dado
que nem ele nem seus herdeiros tircm
sucessor deste meu oHcio de Coimbra e suas
anexas eonforme Ihe tenho dado. Eu suces50r deste meu oHeio em condis:ao que nem

ele nem seus herdeiros tirem nem alterem 0
diro ofido que tenho dado ao dito Ant6nio de A z eve d 0 nem a pessoa que
ele nom ear, e sendo caso que por
qualquer via que se lhe tirar e fiear com
o dito oHcio sera obrigada a pessoa a
quem for 0 morgado que eu de minha fazenda e livre vontade Hz a Ihe dar ao
dito Ant6nio de Azevedo ou ao sucessor
que ele tenha nome ado para seus herdeiros, oito mil cruzados, doze contos e
duzentos e oiten..ta e nove mil reiz do
melhor par.do do dito morgado pOl'que
com esta eondis:ao Iho constituo e isto quero
que se cumpra como verba de testamento
ou codidlo e no melhor modo que possa
ser e para firmeza de tudo Hz e assinei
este nas minhas casas onde vivo a Sao
Mamede em Lisboa a 16 do mes de Outubro de 1640 = Antonio Gomes da Mata,
correio mor = Diogo de Seixas de Andrade, Tabeliao publico de notas pOl" Sua
Magestade nesta cidade de Lisboa e seu
termo, certifico que a letra e sinal da
decIaras:ao acima 6 de Antonio Gomes da
Mata, correio mol" deste Reino nela contelldo, e pOl" verdade fiz e assinei esta
em publico.
Lisboa, 26 de Outubr'o de
640 anos = gratis = em testemunho de verdade = Diogo de Seixas de Andrade = verba
do testamento =
porque sempre fiz
muita eonfians:a de Antonio de Azevedo e
de ejei de Ihe gratificar 0 born procedimento que tern usado nesta casa, ordeno
e mando nestas regras que fas:o de minha
letra da~ cousas seguintes.

(Concllli no proximo numeroj.
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58H - Ag. Tecnico Frederico Jose Dejean
Guerra - Av. Rio de Janeiro, 62-2.o-Drt. o - Lisboa-5 - (P) Po. Fr. In.
T. N. U. 60. Classicos de 1. Tematicas 90. 94.
5845 - Antonio Augusto R'<ldrigues Xavier
- Av. D. A'fonso Henriques, 24-3.0
- Barreiro - (P) Fr. In. T. C. V.
N. U. 60. 1. 2. Europa e ONU Temas: rosas, pintura, 6limpiadas e
poHtiea 90. 93.
5846 - Luis Antonio Nunes do Vale - Semimirio Dioeesano - Leiria - (P) Po.
Fr. In. T. C. V. N .. U. 60. Temati-.
cas de fauna, flora, desportos, celebridades, co~mos, Mariano, transportes. 93. 94. Torrens/Flores.
5847 - Antonio Manuel Maia de Figueiredo
- Rua Cidade Liverpool, 25-3:o-Esq.
- Lisboa-l- (P) C. N. U. 60.
5848- Jaime Joaquim Martins - Rua Matias Sanches, 33 - Vila Real de Santo
Antonio - (M) Po. N. U. 60.
'
584'1 - Dr. EHsio Duarte Gomes"':' Av . . Novas - Ponte de SOl' - (A) Po. Fr. E...
T. C. V. N. 60. Temas flo res e
veterinarlos. 90. "forrens. 97.
5850 - Antonio Pimentel Sal'aiva - Rua Ti mor, 10-Lt, - I;,isboa.
5851 - Ant6nio Valdemar da oConceiyiio Sousa
Candido - Rua da Madalena, 37-r/c.-Drt.o - Faro - (M~ Po. T. V. N.
U. 60. 1. 2. 94.
5853 - Guilherme da Gosta Luz - Av. Esta"
dos Unidos da America, 131-3.o-A
-Lisboa.
5854 - Mario Rui Afonso Fernandes - Rua
D. Joana Pedroso Simoes Alves, 29-r/c.-Esq.o - Linda-a-Velha ~ (L) Po.
Fr. T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 93.
5855 - Joaquim Nogueira Pontes - Rua Sao
Roque da Lameira, 2370 - Porto (M) Po. Fr. In. T. C. 60. U. N. de
preferencia. Temas desPQrtos, flora
e fauna. 90.
5856 - Ant6nio Manuel Mendes Barreira ~
Pras:a General Carmona, 60 - Rio
Maior - (P) T. C . . U. N. de preferenda 60. 1. 2. 94.
,
5857 - Abel Ant6nio Pereira de CarvalhoOrdonho - Gouyinhas - (M) Po. T.
V. N. U. '60. 1. 2. 93.
.
5860 - Alfredo da Silva Sanches - Rua Sousa.
Trepa, 50 - Santo Tirso - .(M/A) Po.
Fr. In. T. U. N. de preferencia 60.
1. Va~icano. Tematicas de desportos,
flores e fauna. 90. 94.

ANGOLA

4544 - Fernando Silva - C. P. 427 - Sa cia
Bandeira.
5023 - Francisco Antonio Lopes de Couto
Fontes - C. P. 2203 - Luanda - (P)
Po. Fr. In. T. N. 60. 1. 2. Iconografia. 90. 93. 94.
5521 - Manuel da C. Pinheiro Camilo Pastor - C. P. 686 - Malanje - Po. Es.
Fr. T. U. 60. 1. 3.
5835 - Francisco Octavio Rosa da Silva C. Postal 49 (Cela) - Santa Comba
- (P) Po. Fr. T. C. N. U. 60. 3.
5843 - Prof.a D. Cesaltina Mendes da CostaCambandua - Silva Porto - Po. Fr.
C. T. V. N. lJ. 60. 94.
5852 - Prof. Jose Carlos Ferreira de Oliveira - S. P. M. 0496 ou C. P. 1442
- Luanda - (ML) Po. Fr. In. Es. T.
C. 60. N. e FDC do tema crianyas
90. 94.
BR.ASIL

3526 - Ramiro Gouveia Dias - Rua dos Andradas, 127 - Rio de Janeiru - (M)
Po. T. C. V. N. U. 60. 3.
3663 - Julio Almeida - Rua Barao S. Felix.
44 c/2 - Rio de Janeiro - (M) P.
T. C. N. U. 60.
5551 - Prof.a D. Teresinha de Assis PenaRua Joao Pinheiro, 375-35.300 - Carating a - (M. G.) T. N. U. 60. 1.
2. 15.
ESPANHA

5829 - Jose M. Marti Isern - Arrabal Marti
Folguera, 27-3.0 - Reus - (M) Po. Fr.
Es. In. T. 60. 3.
15838 - Cipriano Borrego Gutierrez - Gral.
Davila, 26-5-5.0 - Deha. SantanderT. 60. 1. 19. 90.
5839 - Fernando Falcon Diaz - Calle Fama,
71- Las Palmas de Gran Canaria(A) Es. Fr. Carimbos e marca~ espedais, 1.0" voos.
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Traea de selos
para coleccionadores
idosos e reform ados
o coleccionador alemao Sr. G. Jahreis,
D 8965 - Wertach/AlIgiiu (Alemanha), que
durante mais de vinte anos trabalhou, com
sucesso, para ajudar as coleccionadores joyens, teve a boa ideia de fundar a Clube
de trocas cAlpenland., dedicado aos coleeeionadores idosos e reform ados.
Qual,\uer interessado, devera, pais, didgir-se aquele referido coleccionad6r filat6lieo.

federa~ao Interamericano

de Filatelio
No ultimo Congresso da Federa!rao Interamericana de Filatelia realizado, reeentemente, em Lima, foi aprovada a seguinte
distribui~ao de datas para exposi~oes fila,6Jieas americanas, nas quais s6 poderao expor filatelistas residentes em paises das
Americas:

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 -

Rio de Janeiro - Brasil,
C6rdova - Argentina,
Santiago - Chile,
Montevideu - Uruguai,
Filad6Ifia - Estados Unidos,
La Paz - Bolivia,
Toronto - Canada.

Na mesma ocasiao, proccssou-se a elei~ao
da sua nova Directoria que fieou assim
constituida:
Presidente - Alvaro Bonilla Lara (Chile);
Vice-Presidente - James T. De Voss (EE.
UU.).
Secretarlo - Jail"O Londono T. (Colombia);
Conselheiros - Gen. Mirabeau Pan t e s
(Bra~il) eManuel M. Risueno (Argentina).
Como se ve, entre as eleLo·, 0 Sr. Gen. Mirabeau Pontes representa a filatelia brasileira, na Direc~ao da FlAP.

Registo do peti~60, despocho e instrumento
de nomeoceJo de correio-mor desta cidode
Coimbro ~m Antonio de Azevedo filho de
Antonio de Azevedo do cidade de Lisboo.

Correios e
TeleCOlTIUnicac;oes
de Portugal
Os Correios e Telecomunica~oes de Portugal, com vista a urna maior efici~ncia dos
sellS servi!ros, que se reflecte tambem em
benefIcio dos pr6prios utentes - seguindo ().
exemplo de inumeras administra!r0es postais estrangeiras, e ainda para uniformiza!rao com os servi~os postais do Ultramarinicia no pr6ximo dia 1 de Abril uma nova
f6rmula de aceita!rao de objectos registados.

PETICAo
Transcric;io de

(Contlnua9Ao)

Para essa modifica~ao, que vai alterar
o sistema tradicional usado, se chama a
aten~ao do publico e se pede a sua colabora~ao, atentando na simpIicidade do expediente que, a partir daquela data, Ihesera solicitado, quando pretend a regis.'tar
correspondencias.
Esse expediente reduzira os tempos deespera, hoje corrente , em frente dos -postigos de aceita~ao de registos. das esta~oes C. T. T ., e dar:1 ao expedirdor uma.
maior confian~a na \ranscri~ao (feita parsi) dos elementos do registo para os documentos de arquivo, seus e dos C. T . T.tevitando possiveis enganos. 0 novo processo consistir:1 no preen chimento de umPr
ficha - creqqisi!;ao de registo. - 1 Farte pelos C. T. T ., parte pelo pUblico, cuja
colabora~ao
se torn a extraordinariamentc
simples, pois se limita a inscri~ao dos nomes e endere~os po destinatario e do reo
metcnte do objecto que se pretenda registar._

o sistema, que jii vem sendo utilizado
desde 1950, pelos expedidorcs de mais decinco registos, esten4e-se agora, ma~s aperfei"oado pela expe~j~ncia adquirida, ao registo individual, eIiminando os inconvenientes acima apontados.
Para os grande usura.rios, remetentes, na
generalidade, de mais de 50 registos, a
empresa conserva, a titulo facultativo, a modalidaae da .Guia de Dep6sito de Registo
Colecivo •.
11. nova ficha - orequisi"ao, - estara a_
disposi"ao do publico em todas as esta~ocs.
dos C. T. T., assim coma as requisi~oes
de vales, telegramas e outros impressa5.

s
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A saber que sera obrigado de dar a Ant6nia Rodrigues, sua mae, mulhel' dele dito
Ant6nio de Azevedo cern mil reiz cada ano,
pagos aos quarteiz de tres em tres mezes, os
quaiz cem mil havera a dita Ant6nia Rodrigues em dias de sua vida, e par sua morte
podera testar deles e deixa-Ios a quem
Ihe bern parecer, ficando a dito nomeado
Ant6nio de Azevedo obrigado as maiz pensoes e gravames que 0 diro oHcial tem
aJem dos ditos cern mil reiz, 9 qual
gra\·ame e pen~ao Ihe poem ele dito Ant6nio de Azevedo debaixo da faculdade
com que 0 dito Ant6nio Gomes da Mata
Iho concedeu pela dita carta e nesta forma
Ihe h:1 par feita esta nomea~ao para 0
que disse ele diro Ant6nio de Azevedo que
tirava, demetia e renunciava de si todo a
direito e ac"ao que at6 agora teve no
dito oHcio de assiztente de Coimbra e
suas anexas, concede e trespassa no dito
seu filho e Ihe dol lugar e poder para que
par esta escritura somente, scm maiz outra
sua autoridade, ordem, nem figura de juiso
possa tomar e tome posse do dito oficio
e suas anexas por si ou pm' quem quiser a posse real, actual, civil e natural
possessao e em si a reter e continuar
para sempre caso tome a dita posse ou
nao logo dagora (?) disse Ihe havia por
dada e nelc nomeado por incorporada pela
clauzula de cOllstituti e enquanto assim
nao tomar a dita posse se constituia possuir
todo em nome do diro seu fiIho como seu
colono inquilino usufructuario e para tudo
a5sim cumprir disse ele Ant6nio de Azevedo que obrigava seus bens e em testemunho de verdade assim 0 outorgou e pedia
sc fizesse este instrornento nesta nota e
que del a se dessem os treslados necessarios

ARMANDO

DA gLVA

CARN~RO
(8lbllotecirlo Municipal de Climb,.)

que aceitou e eu tabeliao 0 ha feito em
nome do dito Ant6nio de Azevedo nome ado
e de quem maiz tocar auzente como pessoa
publica estipulante e ace it ante, testemunhas que foram presentes 0 Doutor Joao
de Abreu Cola~o, advogado nesta corte e
casa da sUplica!;ao, morador nesta cidade
ao Rocio da feira, e Manuel de Amaral,
morador nas ditas casas; e eu tabeliao conhe"o a ele outorgante Ant6nio de Azevedo e 0 pr6prio aqui con tendo que na
nota assinou com as testemunhas. Miguel
Ant6nio, tabeJiao, 0 escrevi. Declaro que
a dito outorgante Ant6nio de Azevedo nao
assinou na nota por estar doente de gota
da mao direita, pelo que assinou a seu
rogo 0 dito Manuel de Amaral, e foi
maiz testemunha Domingos Soares, moraador nas ditas casas, dito 0 escrevi. =
= E declarou ele outorgante que sendo
caso que em sua vida dele outorgante se
e,,:tinga 0 dito oficio par qualquer via
que seja, dando-se as oito mil cruzados
ou duzentos mil eeis de juro conforme 0
diro correio mor Ant6nio Gomes da Mata
o declarou em seu testamento sera 0 dito
seu fiIho nomeado obrigado a dar os
ditos . oito mil cruzados ao dito seu pai
ou os ditos duzentos mil reiz de juro parA
ele como pai e legitimo adminiztrador de
sua casa disponha deles como Ihe parecer;
e sendo caso que 0 dito oficio se extilga
depoiz do falecirnento dele outorgante Ant6nio de Azevedo em tal caso fie ad a
dito seu fiIho obrigado a dar partilha do
dito dinheiro ou juro a dita sua mae e
irmaos, cada um pela parte que Ihe couber, porque com estas condi\oes e decla.ra"oes Ihe faz esta nomea~ao com a dita
faculdade que tem, e assim/%utorgou e

---
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Comissao Executiva do 1.° Congresso
Luso-Brasileiro de Filatelia, foi por ele
dado conhecimento da realiza~ao daquele Congresso, em Outubro proximo,
«ad-Iaterem» da «IV Lubrapex)), e, em
seguida, . posto a discussao, na generalidade e na especialidade, 0 regulamento do mesmo, que, apos ligeiras
interven~oes de quase todos os presentes, foi aprovado por unanimidade.
No final, 0 signata rio teve ocasiao
de, reafirmando a completa e entusiastica colabora~ao do Clube Filatelico
de Portugal, da nossa revista e dele
proprio, que fizera de inicio, - sa lientar a dignidade de todas as intenren~oes, das quais destacou as do seu
i1ustre col ega Dr. David Cristo, e de

apontar a maneira, excepcionalmente
inteligente, sob ria e elegante, com que
aquele Dr. Mario Gaioso dirigira os trabalhos.
Em seguida, no Hotel da Arcada, os
convidantes ofereceram um jantar a
todos os seus convidados, 0 qual serviu de pretexto para longas e proveitosas conversas sobre os principais problemas filatelicos portugueses.
Embora saibamos muitos dos mais
salientes pormenores da <<IV Lubrapex 8
e do Congresso, parece-nos preferivel
aguardar 0 1.° boletim informativo, que
esta na tipografia, e 0 qual, se nos
chegar as maos a tempo, publicaremos ainda neste numero.

ANUNCIOS ECON6MICOS
PERMUTO e compro selCIS de Portugal,
todo 0 U1tramar, moedas e medalhas militares de Portugal- Apartado n.O 6, Elvas.

PORTUGAL E ULTRA"MAR - compro
e troco Correio Aereo (selos, documentos,
marcas) anterior a 1939. Cap. F. Lemos da
Sllveira, Rua Pedro Ivo, 3-3.0-EF - LISBOA-5.

COMPRO. F. D. C., provas, ensaios,
relacionados com os temas «Vefculos
torizados», «Guerra» e cRefugiados».
viar propostas a Paulo Sa Mal'hado,
Direita das Campinas, 33 - PORTO.

etc.,
1\10EnRua

PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco
au compro, pagando bem. Resposta a Secretaria do Clube, au n.O 22.

Carlmblls comimorativol da entrada em servr~o
dos «Boeing 747-8 Navigator ,JltS»

ENTRADoI EM S£RV\~ DOS

ilI1-8 -NAYlCATOH InS"

Mais urna vez, a TAr - Transportes Aereos Portugueses -la,!;a mao de obUtera!;oes «fliimula», excelente forma de comunics!;ao directa, para pubUcitar durante
amplo perfodo urn acontecimento importante: a entrada em servi!;o dos sell&
«Boeing 747-B Navigator Jets».

OPERA COM
741· 8-\IJ\VWliTC,\I IilS"

Assim, durante os 60 dias compreendidos entre 6 de Mar!;:> e 4 de 1\1aio;
maquinas de carimbar da Esta!;iio Central dos Correio;; ECC 2 (Pra!;a do Comercio) e do E'ltreposto Postal Acreo
EPA (Aeroporto da Portela) vao utilizar
duas cfliimulas» diferentes, que se reproduzem.

31

Belos com erros, novas e usados, de
Portugal e Ultramar, compro, pagando bem.
Carta a Secretaria, ao n." 22.

...

VENDO selos Portugal e Ultramar Novos e U~ados, Sobrescritos, Novidades, etc.
Tambt!m COMPRO. Pe~a listas gratis a:
SILVA PEREIRA, Rua A'lt,6nio Nobr~
43-2.0-Dt.o ou Telefone 784816 - Lisboa-4. .
Compro, Troco e Vendo selos cl.8sai~
todas as silries. Tematicas, novas ou. usadas. Procuro selos d~ pacotes. Vend~
'lbuns e material filatillic<l. A. Borg".
Brit.::> - BARREIRO - Portugal - Tel~
(one 2272329.
Selos usados comemorativos Portugal, Ultramar e Europa Ocidental, forma to grand~
lavados, com pro ou troco por selos Portg..
gal e Ultramar, novos e usados do meu
stock.
Catalogo Eladio.
Transac~Oes 56
com coleccionadores. Ofertas a Pedro P~
ters.
Av. Joao Cris6stomo, 81-4.0 - LisbO::J-1

- EGIPTO - Compro Selos classicos, provas, ensaios, erros, cantos de folha com numere de controle, Cartas e outras pe!;as
interessantes I. HOLLY - Av. INFANT E
SANTO - 50-5.0 E, LISBOA - Tel. 667946.

INDIA PORTUGUESA - Cartas do perfodo post-invasao (1962), com selos indianos e carimbos portugueses, e tambilm
aerogramas indianos obllLerados com marcas portuguesas. Compro qualquer quantidade, ou troco por material a escolha do foroecedor. CAP. F. LEMOS DA SILVEIRA
- Rua Pedro Ivu, 3-3."-EF - LISBOA-5.
::~---

. . . . . . . -----

I ETlQ.UETAS

-~=:

DE FOSFOROsl

keunloes para troeas todos os sa1bados,
das J 7 as J 9 horas, na nossa heda

Av. Almlrantl Rill, 70-5. 0-Dt.0

LI BDA-1

I: -

ATEN<;AO: COMPRO qualquer quantidade selos usados comemorativos ou vulgares, com ou sem papel. SILVA PEREIRA, Rua Ant6nio Nobre, 43-2.0-Drt.o•
LISBOA-4, Telefone 784816.
CARTAS ANTIGAS, com ou sem se~
compro, pagand<l bem. Paulo Sa Machado.R. Direita das Campinas, 33 - PORTO. .
INGLATERRA, n.O 22 Cat. Yvert cujas
letras dos cantos inferiores sejam: AI.
BD, BI, BL, CB, FI, ElI, JL, KD, KIf.
LD, OE, OL, PL, PI, 51, SD, compro Oq
troco. Estou interessado em cartas c/ sc]os.
quadras usadas ou qualquer peea interessante de Inglaterra. Dr. Vasconcelos e eas·tro, Tr. Ferreiro (it Lapa) , 23-7.0-Drt.o, Telef. 660873, LISBOA-3.

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

-
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cartas com selos Cabe!;as do Imperador,
do Brasil, e quadras selos novos Camoes
e Lusiadas, pago bem, correspond~ncia a
Secretaria, ao n.O 50.
Troco selos de grande formato, de tod~ 0
mundo, 100 x 100. Ed. Peterson-I256-N. Harvard - Los Angeles, Calif. 90029. U. S. A.

Ensaios - Provas - Erros - Cartas Pre-FiIatelicas - Compro para a minha colec~ao.-
I. Bertellotti - Rua Adolfo Loureiro, 5, Apartado 8.0-A - Coimbra.
CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM
BELO: Troco ou compro, pagando bern.
Resposta a Secreta ria do Clube, 80 n.D 22.
INTEIROS POSTAIS de Inglaterra, Gibral-

tar e Egipto, novos ou usados, compro.Dr. Vasconcelos e Castro - Trav. do Ferreiro, 23-7.0-Drt.o - Lisboa-3 - Telef. 6601173.

Compro e troco sobrescritos e postais da
Guerra Civil Espanhola 1936-39. Corn'sponcU:ncia em Esp. F. Ingl. AI. - F. DENTERS,
Kootwijkstra·a t Ill, den Haag (Holanda).
Belgique, France, ltalie 125 grand format
commemoratifs. Je desire Portugal, Espagne
et colonies, 165 commemoratifs grand format.
Mme. Delneuville. 9 Quai Boverie. Liege-Belgique.
I offer to sale commemmorative stamps,
mint and used, sorted, bundles or sets of
Portugal and portuguese oversea territories. All references can be given. Please
ask sales conditions and send your lists' .
To Pedro Jose Warldington Peters - Av. Joao
Crisostomo, 81-4.° - Lisboa-1- (Portugal) .

Selos naciona1s e estrangeiros ao~ melhores
ENVIAMOS LISTA DE OFERTAS.
A. Neves - Apartado 23 - Vila F. de Xira.

pr~os.

Desejo receber series completas, novas de
Portugal e Ultramar. Dou em troca !talia,
Vaticano, S. Marino e outros. Grasseli Angelo
S. M. degIi Angeli. Perugine - ltaIia.

COLECCIONADOR MEDIO deseja trocar
selos portugueses contra suas faltas, base
Eladlo. Da Ultramar, sobretudo india e elr
cassos de Timor. Fomece selos da tndia aos
centos. Dr. Luis Noronha, CP. 2505 - L0urenco Marques.

BOLETIM DO CLUBE FILATEliCO DE PORTUGAL
ANO

XXVI

N.·'

246-249

Desejo efectuar trocas de selos novos e
usados, com todos os paises. na base Yverl
Julius Katz - Apartado. 9508 (Carmelitas)
Caracas. Venezuela.

ERROS, PROVAS, ENSAIOS - selos de
Portugal e Ultramar, novos e usados. COMPRO. TROCO. Manuel do Carmo - Rua Fernao Lopes, 149-1.° - Vila Nova de Gaia.

De"ejo trocar selos com principiantes.
S6 rr.e interessa Portugal. Dou Fran~a e
Paise; de Expressao Francesa. Corr: Portugues, frances e espanhol. Ant6nio do.s
Santos Pereira. 12, Voie de Montavaswissons-91. Franc;a.

De3ejo relacionar-me com coleccionadodore3 de selos de Portugal e Ultramar,
para troca de selos novos e usado.s. Base
Y"e:t, por mancohsta. Anuncio sempre
valido. Seriedade absoluta. Ram6n Barallobre-2.D. Travesia de Hercules, 44-1.0
La Coruiia. Espa:lha.

De:ejo trocas. Dou Espanha par Portugal. Cipriano Borrego. Gral. Davila
26-5-5.0 Dcha. Sa:ltander (Espanha).

EM 1972. EM AVEIRO
e

0

a «IV LUBRAPEX»
1.0 Congresso Luso-Brasileiro de Filatelia

I

DR. A,

Troco s elo,;; novos e usados de Portugal
e Ultramar. Selos em stock. Abel Carn.lho-Ordonho-Gou,,{nha ; - Alto Dcuro.

CGmpra-~ e 0 1.0 Volume da cHist6ria
do Selo Postal» do Prof. Oliveira Marques.
Indicar pre~o. Secretaria do Clube ao
n.O 59.

Em Aveiro, a bela e hospitaleira cidade da ria, acaba de realizar-se uma
importante reuniao de quase todos os
maiores filatelistas e dirigentes filatelicos portugueses, a convite da Sec~ao
Filatelica e Numismatica do famoso

P.lo

==-t

J. DE VASCONCELOS CARVALHO

I

Clube dos Galitos, agora em nova;
ampla e magnifica sede propria, construida propositadamente.
Sob a presidencia do nosso distintissimo colega Dr. Mario Gaioso, presidente do Clube dos Galitos e da

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

Especializada em cal~l1do vulcanizado,
e todos os artigos de borracha em gerl1l

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70-S.o-Dt.° (com elevador) - LISBOA-l - TeIef. 823936
CORRESPONDENCIA: APARTADO 2869 - LISBOA-2 - PORTUGAL
EXPEDIENTE - Teq;as e sextas-feiras, das 21 as 24 horas, e sabados, das 16 as 20 horas
CATEGORIA DE S6CIOS E RESPECTIVA QUOTIZA<;;Ao

Continente (excepto Lisboa e Concelhos limitrojes), Ilhas e Provincias Ultramarinas:
Correspondentes
Juniores. • • •

Brasil •
Espanha. • •
Outros palses

100$00 por ano
50$00 por ano

ou equivaIente em moeda local

Cr. 6., por ano
60 Pesetas, por ano
U. S. $2,00., por ano
LISBOA e Concelhos limitrofes - Efectivos • •• 15$00 por mes; Juniores..
7$ 50 por m~s
PAGAMENTO ADIANTADO, POR CHEQUE, VALE DE CORREIO, D1NHEIRO OU SELOS NOVOS
EM CURSO. sAo S6CIOS JUNIORES os MENORES DE 21 ANOS

• . • . ••
. • . . •.

A SEVERA
RUA

DAS

GAYEAS.

BAIRRO ALTO

55-57

•

Tel" f.

•

L1SBOA.Z

•

34006

PORTUGAL

RESTAURANTE TtPICO

AGENTES DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
ALCOENTRE - Felix da Costa IIha.
ARGANIL - Manuel Jose do Rosario Castanheira.
COVILHA - Afonso da Cruz e Silva.
GUIMARAES - Fernando Nogueira Guedes
- Rua de Paio Galvao, 26.
VILA PRAIA DE ANCORA - Durval Arnaldo
Pereira de Brito.
A<;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 Gouveia Caixa Postal 456 - Funchal.

'11
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III

FUNCHAL - Eng. a D. Maria Elisa Basto Machado - Apartado, 495.
S. TOME - Apdgio Ant6nio MalveiroSecretario da Camara Municipal - Caixa
Postal, 46 - S Tome.
BRASIL - Rio de Janeiro - Hugo Fraccaroli,
Caixa Postal 2506; Dr. Carlos Nery da
Costa, Pr898 dos Jacarandas, 15/203(ZC-20).
S. Paulo - Dr. Heitor Fenicio, Caixa Postal 9798; Gilberto M. de Proft - Caixa
Postal, 30680 01000; Americo Tozzini Caixa Postal 5398.
U. S. A. - Manuel 1. Gouveia - 4911, 15th
Avenue, G1. 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

II
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AEPOCA «PRE-ADESIVA) PORTUGUESA
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FORA DA ESTRADA

'"

•

UM PNEU PARA CADAS RVICO
PARA SERVIC;OS ESPECIAIS, CONSULTE 'NOS
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