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AGENTES DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
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- Rua de Paivo GaIv8o, 26.
A<;ORES - Dr. Victor Machado de Faria e
Mala - Rua Castilho, 57 - Ponta Delgada.
CABO VERDE - J080 de Deus Lopes da
Silva - Avenida Andrade Corvo, 42Cidade da Praia.
MACAU - Guilherme Lopes da Silva - Pa[Acio do Governo - Macau,

MADEIRA - M. M. Louren~o de Gouveia _
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S. TOME - J080 Paulo Rego TeixeiraS. Tom6.
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oDr. A. J. de Vasconcelos Carvalho
Apontado como urn dos dez portugueses
mais amigos 010 Brasil
o grande jamalista brasileiro Dr. Alves Pinheiro 'escreveu recentemente, e 0 prestigioso
Jamal 0 Mundo Portugues, M Rio de Janeiro,
pUblicou. U17Ul serie de dez artigos sobre
cOs dez portugueses mais amigos do Brasil~ .
De entre eles, e com a devida venia, transcrevemos 0 artigo dedicado ao presidente da
Direc~lio do Clube Filatelico de Portugal, e
directar desta revista, Dr. A. J . de Vasconcelos Carvalho :
Alves Pinheiro
«Ainda nio se deu conta no Brasil da 1mportincia do FiJatelismo, embora 0 Clube
Fllatelico Brasileiro constitua hoje uma das

mais prestigiosas instituir;oes particu[ares
deste pals. Ainda e restrito 0 numero de bra sileiros que se interessa pe[o se[o ou tem
a consciencia de sua importllncia como ins·
trumento de divulgar;ao, de promor;ao e de
aproximar;ao. De sua atuar;ao como precioso
elemento de publicidade nacional e internacional. De como podera representar uma
mensagem de arte, de tecnica e de solidarie·
dade humana. Afina[, em si mesmo, 0 selo
e um elo poderoso, permanente, atuante num
imenso teor de eficiencia. Aproxima os povos. Facilita a comunicar;ao. Estabelece a
convivencia e 0 entendimento entre as pessoas. 0 selo portugues, por exemp[o, e, por
excelencia, um arauto do bom -gosto, do sentimento artrstico, da Historia, da Geografia,
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d a vida lusa, em suma. Lia eu com interesse
no Diario de lisboa uma primorosa seCC;ao filatelica. Das melhores que havia, ate entiio,
chegado ao meu conhecimento. E meu interesse ia aumentando 11 medida que encolltrava em seu texto 0 nome do Brasil e de
brasileiros. Notava, desde logo, que seu autor
era um amigo, um atuante amigo da nossa
terra e da nossa gente. Um dia, por acaso,

Os dez portugueses mais
amigos do Brasil
encontramo-nos. Um simples encontro de
cafe. Mas 0 bastante para nos sentirmos 11
vontade como se fossemos velhos conhecidos.
Era uma simples individualidade. Um hom em
vibrante. Um espirito aberto e de perspectivas que abarcavam horizontes. Um cause ur
encantador. Uma sensibilidade fora da vulgaridade. Dali a pouco, nascia uma amizade
de que muito me orgulho.
E e assim que nascem as amizades luso-brasileiras em Portugal. Subitamente. Por
forc;a das afinidades comuns. Como um reencontro de irmaos. Como um dialogo que se
renovasse. Que se reatasse. Brasileiros e
portugueses, desconhecidos reciprocamente,
distanciados pela geografia e pelo tempo, sao
contudo, permanentemente, amigos em potencial. Amigos do ber~o porque integrantes
de uma mesma comunidade historica, social,
cultural e etnica.
Em Lisboa e por todo Portugal, a presenc;a brasileira logo se marca de imediata,
espontanea, efusiva e inesquecfvel confraterniza~ao. Nunca mais saiem-nos da lembranc;a,
da retina, das intimas ternuras, esses gratos
momentos de encontro que sao, na realidade,
reencontros, pois que encontrados estamos e
sempre atraves dos tempos, das epocas, dos
sentimentos iguais.
Esse jornalista-filatelista chamava-se Vasconcelos Carvalho. Era um dos mais conhecidos e prestigiosos advogados de Lisboa.
Um homem caracteristicamente social. Um
Iisboeta de Arganil. 0 fenomeno e identico.
Todos nos, do Norte, do Sui, do Centro,
desde que vivendo no Rio, sentimo-nos cariocas. 0 cidadao vai de onde for, do Ultramar,
das ilhas, das provincias metropolitanas, sera
sempre, sentir-se-a sempre, um Iisboeta.
Havenl talvez uma exce~ao por forlia do exacerbado e historico e ja ate anedotico bairrismo, os do Porto. Equal e 0 paulista que
em bora vivendo a existEtncia toda no Rio,
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aamite ser carioca, gostando, no entanto,
desta terra amabilfssima, gostosissima, incomparabilfssima, muito justamente cham ada Cidade Maravilhosa? Ser carioca como ser lisboeta e um estado de espirito.
Vasconcelos Carvalho era tambem um dos
donos da noite de Lisboa. Era 11 noite que
ele exercia a sua diplomacia de autimtico
e completo introdutor da fraternidade lusa.
A noite que era sua teria que ser tambem de
todos os brasileiros que· merecessem a fortuna
de conhece-Io ou ser recebido por ele. Mas
Vasconcelos Carvalho nio se limitava ao cavalheirismo, 11 galanteria, ao encanto e ao
requinte das receplioes, 0 que de em si mesmo
ja e tio agnidavel e cativante. Fazia questao de ser utH e nio ficava nos simples oferecimentos. Nas palavras. la aos assuntos.
A. prova. A.s atitudes concretas. Estava sempre 11 disposiliao dos brasileiros e sabia, como
ninguem, dar-Ihes uma assistencia total. E nio
era apenas 0 convivio com os brasileiros.
Era 0 entusiasmo e a admiraliio pelo Brasil.
o comovido bem-querer. 0 amor que se diria
paternal. Escrevendo sobre 0 Brasil, falando,
discursando, sempre flamante, excedia e vibrava na exaltaliio de nossa terra e de seus
valores. Creio, porom, que me equivoco
quando falo no particfpio passado. Ele era
assim e continuara sendo. E, certamente jamais deixara de ser assim, com seus requintes lisboetas e sua alma bravia, sincera, exuberante e leallssima de beirio. Tudo isto
ele 0 por ser incorriglvelmente generoso, nas
abundancias do coraliao, para 0 Brasil e os
brasileiros. Um espirito e um coraliao sempre alerta, sempre de prontidao, sempre no
posto para receber-nos e acarinhar-nos. Um
dos dez mais amigos. Vasconcelos de Carvalho, gravem-Ihe 0 nome».

No dia em que publicou 0 decimo e tlltimo
ariigo da serie, dedicad() ao Prof. Dr. Adriano
Moreira, 0 Mundo Portugues publicou as gravuras dos dez portugueses, com a legenda
seguinte:

Grandes amigos do
Brasil em Portugal
Quais sao os maiores ou os melhores amigos do Brasil em Portugal? Alves Pinheiro,
com a focalizaliao hoje da personalidade de
Adriano Moreira, conclui a sorie de perfis
dos dez que seleccionou como os que h~m
dado as demonstrac;oes inais positivas e indis-

No Rio de Janeiro, durante a «III lubrapex », 0 Dr. A, J. de Vasconcelos
Carvalho com 0 grande jornalista Alves Pinheiro
cutfveis de amizade. devotamento e entusiasmo pelo Brasil e pel os brasileiros, tornando-se, por isto mesmo, credores da esllma.
admira!;io e reconhecimento do povo deste
grande pais fraternal. 0 nosso companheiro
observa que em Portugal hi! milhares de
expressoes da polltica, da sociedade, do lornalismo, de todas as classes que poderlam
figurar em sua- lista de honra. Escolheu dez
porque seria impossivel apresentar todos.
E 0 fez como um testemunho pessoal, pelo
conhecimento directo dessas personalidades e
da sua dedicac;ao a terra e gente do Brasil:
Azeredo Perdigao, Nuno Simoes, Vaz Pinto,

Moreira Baptista, Henrique Tenreiro, Manuel
Vinhas Cupertino de Miranda, Vasconcelos
Carvalho, Carlos de Barros Queiros e Adriano
Moreira».
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Discrim;na~oo

Ana

Escudos

1964

CENTENARIO DO SELO POSTAL PORTUGUES
- Col. de 8 Sobrescritos (1 para cada provincia)
400$00
V CENT.o DA MORTE DO INFANTE D. HENRIQUE
- Col. de 8 Sobrescritos (1 para cad a provincia).
160$00
1.0 CENT.o DO BANCO NACIONAL ULTRAMARINO
- Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia)
250$00

1965

CENT.o DA UNIAO INTERNACIONAL
DE TELECOMUNICA<;:OES
- Col. de 7 Sobrescritos (1 para c.ada provincia)

1953
1960

UNIFORMES DO EXERCITO PORTUGUES
1965/ 67 - Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia)
Com taxa de 1$00 .
Com taxa baixa
50.° DAS APARI<;OF..s DE FATIMA
1967
- Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia)

250$00

200$00

V CENT.o DO NASCIMENTO DE PEDRO ALVARES CABRAL
1968
- Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia).
200$00
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1.0
1969

1.0 CENT.o DO NASCIMENTO DE GAGO COUTINHO
- Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia).
160$00
V CENT.o DO NASCIMENTO DE VASCO DA GAMA
- Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia).
175$00
CENT.o DA REFORMA ADMINISTRATIVA DO ULTRAMAR
- Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia).
160$00
V CENT.o DO NASCIMENTO DE D. MANUEL I
- Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia).
160$00
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CENTENARIO DO NASCIMENTO DO MARECHAL CARMONA
1969
- Col. de 4 Sobrescritos (Angola - Mo~ambique Macau - Guim§) .
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II

II
HJ ___

Pedldos a: ,- BARATA DAS NEVES - Rua da Trindade,
Apartado 2690
fIIlIIIIIIIIIJ ...... ~~ _______ ".".",,,.,,.,,,,.,,,.,,,. _ _

-

o
5- 1 . - D .o

Tel. 36 71 38 .- LlSBOA - 2

DE PORTUGAL

Nota hist6rica sobre ambulancias
postais portuguesas
Pelo
CORONEL ALEXANDRE GUEDES DE MAGALI-IAES

I

i
,

I

!
I

II
'I

I

150$00
85$00

FILA~LICO

I
I
,

I
I

I
I

I
I

II
II
I
I

II
1

i
I

.I.

,.,,,.,,,......,,,.,,.,,,fIIIWIIIW __ _...... __ .......................,.,.,.,..,,.,,.,,,,,.,,.,,,,,.,,.,,,,,.,,.,,,......,,,.,.,,,,,.,,,.,,,.............,.,,,.,,,.,,..,,_ ••

(COllclusiio)

Mas 0 ambiente politico e modificado, e
o Governo aproveita para fazer anular as
tao severas como acanhadas limita!Joes impostas, em 1869, a urn servi!Jo publico de
importancia sempre crescente. E nao ve·
mos melhor forma de focar a reac!Jao operada que nao seja irmos seguindo 0 relatorio que antecede 0 Decreto de 31 Out. 77,
que restabelece 0 servi!Jo ambulancial. Era
de hi muita reclamado pela pritica de
-cada dia que se estabelecessem, com a
maxima brevidade, as repartis:oes postais
ambulantes como unico meio de per termo
as delongas que originavam justificadissimas queixas do publico. Era esse 0 unico
modo de evitar que as correspondencias
fossem obrigadas a longas e inuteis viagens.
Com 0 sistema que vigor ava, acontecia que
as cartas passavam em mal as fechadas pelo
ponto a que eram destinadas e, em lugar
de ficarem logo ali, eram obrigadas a
percorrer 150 ou 200 quilometros, para vol:tar-em ao seu destino, urn ou dois .dias depois.
A correspondencia de Fran!Ja para Elvas
·o u Portalegre, por exemplo, podendo ser
entregue aos destinatirios no dia em que
atravessava a fronte.i:ra, vinha a Lisboa, onde
permanecia urn dia inteiro, para ser expedida no correia da noite, e era entregue aQS
.destinatarios com a de mora de 36 horas
Urn outro exemplo podem05 nos apontar:
:as correspondencias expedidas de Leste para
o Norte, em vez de esperarem alguns minutos no Entroncamento peIo comboio com
.destino ao Porto, seguiam ate Lisboa, e daqui eram expedidas no dia seguinte, ~endo
entregues com atraso nao inferior a 24 horas. Estabelecidas as reparti!Joes ambuIantes, de~apareciam as de moras apontadas, pois
que a tria gem passava a ser feita com os
comboios em movimento, e as corrcspondencias a ser expedidas para a
diversas
esta!Joes postais it medida que 0 comboio
Farava na respectiva esta!Jiio ferro via ria.

Urn estudo meditado mo,trou ~er urgente
organizar 0 servi!Jo ambuIancial na Linha
do SuI por onde se fazem a~ comunica)oe~
entre Lisboa, 0 Baixo Alentejo e 0 Aigarve; na Linha do Leste, por onde se recebiam e expediam as correspondencias permutadas com Espanha e paises de Alem
Pirineus; na Linha do Norte, por onde tra,lsita a correspondencia trocada entre 0 Sui
e 0 Norte do Pais. A linha do Minho,
que liga 0 Porto com a Galiza (Espanha),
atravessando uma regiao populosa e rica,
seria dotada com reparti!Joes postais ambulantes logo que estivesse aberta it circula!Jao ate Valen!Ja.
A5 ambulancias Leste e Norte come!Jaram
a circulat· em Jan. 78; a do SuI, em Mar!Jo
do mesmo ano. E nao se esperou que a
Iinha ferrea chegasse a Valen!Ja para fazer
circular as ambulancias do Minho; bastou
que ela atingisse Caminha, em Jan. 78, para
em Novembro serem lan!Jadas as ambuIancias
que serviriam as cidades de Braga e de
Viana do Castelo, bern como toda a regiao
afluente do Porto.
o servis:o em cada reparti!Jao ambulante
atreIada aos combo io ~ correios das Iinhas
de Leste e Norte era desempenhado por um
chefe, urn ajudante e urn continuo (antigo
correio-condutor); nas dos comboios mistos
das mesmas linha~ e na linha do Sui,
por urn chefe e .um continuo.
As reparti!Joes postais ambuIantes das Iinha~ do Norte, Leste e SuI eram consideradas, para 1:odos os efeitos, como dependencias da Administra!Jao do Correio de
Lisboa; as da linha do Minho como dependencias da Adminis tra<;ao do Correio do
Porto. A direc!Jao do servi!Jo competia :lOS
respectivos Administradores.
Este servi!Jo
custava anualmente 17245550, como consta
do Or!Jamento Geral do Estado para 1878-79.
Os horarios das ambulancias foram variando it medida que os do~ comboios sofr iam aju~tamento ~ adequado~ ao ~ervi!Jo
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SOBRESCRITOS DE 1.0 DJA - F. D. C.

I

Ultramar Portugui.

I
I

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

II
I
I
I

I
I
II
I

I
I
I

I
I
I

II

Discrim;na~oo

Ana

Escudos

1964

CENTENARIO DO SELO POSTAL PORTUGUES
- Col. de 8 Sobrescritos (1 para cada provincia)
400$00
V CENT.o DA MORTE DO INFANTE D. HENRIQUE
- Col. de 8 Sobrescritos (1 para cad a provincia).
160$00
1.0 CENT.o DO BANCO NACIONAL ULTRAMARINO
- Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia)
250$00

1965

CENT.o DA UNIAO INTERNACIONAL
DE TELECOMUNICA<;:OES
- Col. de 7 Sobrescritos (1 para c.ada provincia)

1953
1960

UNIFORMES DO EXERCITO PORTUGUES
1965/ 67 - Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia)
Com taxa de 1$00 .
Com taxa baixa
50.° DAS APARI<;OF..s DE FATIMA
1967
- Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia)

250$00

200$00

V CENT.o DO NASCIMENTO DE PEDRO ALVARES CABRAL
1968
- Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia).
200$00

I
I

I

1969

I

II

1969

1.0
1969

1.0 CENT.o DO NASCIMENTO DE GAGO COUTINHO
- Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia).
160$00
V CENT.o DO NASCIMENTO DE VASCO DA GAMA
- Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia).
175$00
CENT.o DA REFORMA ADMINISTRATIVA DO ULTRAMAR
- Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia).
160$00
V CENT.o DO NASCIMENTO DE D. MANUEL I
- Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia).
160$00

I
I

1969

I

CENTENARIO DO NASCIMENTO DO MARECHAL CARMONA
1969
- Col. de 4 Sobrescritos (Angola - Mo~ambique Macau - Guim§) .
50$00
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(COllclusiio)

Mas 0 ambiente politico e modificado, e
o Governo aproveita para fazer anular as
tao severas como acanhadas limita!Joes impostas, em 1869, a urn servi!Jo publico de
importancia sempre crescente. E nao ve·
mos melhor forma de focar a reac!Jao operada que nao seja irmos seguindo 0 relatorio que antecede 0 Decreto de 31 Out. 77,
que restabelece 0 servi!Jo ambulancial. Era
de hi muita reclamado pela pritica de
-cada dia que se estabelecessem, com a
maxima brevidade, as repartis:oes postais
ambulantes como unico meio de per termo
as delongas que originavam justificadissimas queixas do publico. Era esse 0 unico
modo de evitar que as correspondencias
fossem obrigadas a longas e inuteis viagens.
Com 0 sistema que vigor ava, acontecia que
as cartas passavam em mal as fechadas pelo
ponto a que eram destinadas e, em lugar
de ficarem logo ali, eram obrigadas a
percorrer 150 ou 200 quilometros, para vol:tar-em ao seu destino, urn ou dois .dias depois.
A correspondencia de Fran!Ja para Elvas
·o u Portalegre, por exemplo, podendo ser
entregue aos destinatirios no dia em que
atravessava a fronte.i:ra, vinha a Lisboa, onde
permanecia urn dia inteiro, para ser expedida no correia da noite, e era entregue aQS
.destinatarios com a de mora de 36 horas
Urn outro exemplo podem05 nos apontar:
:as correspondencias expedidas de Leste para
o Norte, em vez de esperarem alguns minutos no Entroncamento peIo comboio com
.destino ao Porto, seguiam ate Lisboa, e daqui eram expedidas no dia seguinte, ~endo
entregues com atraso nao inferior a 24 horas. Estabelecidas as reparti!Joes ambuIantes, de~apareciam as de moras apontadas, pois
que a tria gem passava a ser feita com os
comboios em movimento, e as corrcspondencias a ser expedidas para a
diversas
esta!Joes postais it medida que 0 comboio
Farava na respectiva esta!Jiio ferro via ria.

Urn estudo meditado mo,trou ~er urgente
organizar 0 servi!Jo ambuIancial na Linha
do SuI por onde se fazem a~ comunica)oe~
entre Lisboa, 0 Baixo Alentejo e 0 Aigarve; na Linha do Leste, por onde se recebiam e expediam as correspondencias permutadas com Espanha e paises de Alem
Pirineus; na Linha do Norte, por onde tra,lsita a correspondencia trocada entre 0 Sui
e 0 Norte do Pais. A linha do Minho,
que liga 0 Porto com a Galiza (Espanha),
atravessando uma regiao populosa e rica,
seria dotada com reparti!Joes postais ambulantes logo que estivesse aberta it circula!Jao ate Valen!Ja.
A5 ambulancias Leste e Norte come!Jaram
a circulat· em Jan. 78; a do SuI, em Mar!Jo
do mesmo ano. E nao se esperou que a
Iinha ferrea chegasse a Valen!Ja para fazer
circular as ambulancias do Minho; bastou
que ela atingisse Caminha, em Jan. 78, para
em Novembro serem lan!Jadas as ambuIancias
que serviriam as cidades de Braga e de
Viana do Castelo, bern como toda a regiao
afluente do Porto.
o servis:o em cada reparti!Jao ambulante
atreIada aos combo io ~ correios das Iinhas
de Leste e Norte era desempenhado por um
chefe, urn ajudante e urn continuo (antigo
correio-condutor); nas dos comboios mistos
das mesmas linha~ e na linha do Sui,
por urn chefe e .um continuo.
As reparti!Joes postais ambuIantes das Iinha~ do Norte, Leste e SuI eram consideradas, para 1:odos os efeitos, como dependencias da Administra!Jao do Correio de
Lisboa; as da linha do Minho como dependencias da Adminis tra<;ao do Correio do
Porto. A direc!Jao do servi!Jo competia :lOS
respectivos Administradores.
Este servi!Jo
custava anualmente 17245550, como consta
do Or!Jamento Geral do Estado para 1878-79.
Os horarios das ambulancias foram variando it medida que os do~ comboios sofr iam aju~tamento ~ adequado~ ao ~ervi!Jo
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p ostal e do publico. As tabelas seguintes
darao, contudo, uma ideia generica de tais
horarios, sen do conveniente lembrar que os

Linba do Norte, em 15
Lisboa
Entroncamento
V. N. de Gaia
tempo gasto .

JIIII.

Linba do Leste, em 15
Lisboa
Entroncamento

JIIII. 76

76

8,00 (P)
12,20 (P)
21,18 (C)
13.18

Badajoz . . .
tempo gasto .

Linba do Sill, em 15 Abr. 74
Lisboa
Casevel
tempo gasto .
Linba do JUiubo, em 21 Maio 75
Porto
Nine
Braga
tempo gasto .
Mas, porque a C. P., em combinas:ao
com a Administrayao espanhola, houvesse
estabelecido um comboio directo entre as
cidades de Lisboa e de Madrid, a Administras:ao do Correio de Lisboa publica 0 seguinte anuncio datado de 14 Jul. 79:
.As correspondencias a expedir para Espanha e paises estrangeiros de alem Pirineus, serao, 'de amanha, 15 do corl'ente
mes em diante, remetidas pOl' comboio
directo entre Lisboa e Madrid, 0 qual
partira de Lisboa as 12 horas e chegara
a esta cidade as 14,15.
As corresponde;ncias que pOl' este comboio houverem de ser enviadas, serao
lanyadas nas caixas da pequena posta
ate as 9,00 horas, na caixa geral do
correia de Lisboa ate as 11,00, oa estas:ao do Terreiro do Payo ate as 11,15 (
na estas:ao do caminho de ferro ate as
11,50.
POl' este mesmo comboio se remeterao
as correspondencias para Barquinha, Abrantes, Ponte de SOl', Crato, Portalegre e
Elvas, que ate agora eram expedidas pelo
comboio misto da manha.
As correspondencias que dos paises es-

os terminais das ambu\ancias, comes:ando
as novas espccie~ a aparecer em Mars:o 80.
(v. g. NORTE I ou NORTE II).
Em mead os de 1879, e nomeada uma
Comissao para estudar nova organizayao das
comunicas:oes de reias:ao, cujo relat6do serviu para 0 Governo apresentar, a 31 de Janeiro de 80, uma pro posta de lei na Camara dos Deputados. A pro posta acabou pOl'
ser transformada em Lei de 7 de Julho
de 80, pela qual ' foi criada a Direcyao
Geral dos Correios, Telegrafos e Farois,
pela junyao dos Correios aos Teiegrafos e
Par6is. Alguns anos depois, os Far6ls transitariam para 0 Minlsterio da Marinha.
A nova Direcyao Geral, que entrou em
funcionamento nos primeiros dias de Setembro de 1880, ficou constituida porduas
Inspecyoes, competindo ao Inspector dos
Correios estudar os melhoramentos respeltantes as repartiyoes postais, sedentarias ou
ambulantes. Pelo ~egulamento de 23 de
Setembro de -SO, seriam estabelecidas ambulancias postais em todas as vias ferreas
com mais de 100 km., e 0 servis:o ficou
dividido em duas secyoes a cargo das Admi·
nistras:oes do Correio de Lisboa e Porto,
conforme as ordens da Direcyao Geralj a
Administrayao do Porto ficavam pertencendo

comboios do Norte e de Leste constituiam
uma s6 composiyao entre Lisboa e 0 Entroncamento:
C.

M.

C. C.
21,00 (C)
16,32 (P)
7,15 (P)
13,45

C. M.
21,00 (C)
16,32 (P)
15,45 (C)
6,00 (P)
15,00

6,00 (P)
16,24 (C)
10,24

14,45 (C)
4,30 (P)
10,15

C. M.
17,00 (P)
18,38 (P)
19,14 (C)
2,14

20,00 (P)
0,15 (P)
.7,45 (C)
11,45

5,35 (C)
1,38 (P)
17,30 (P)
12,05

C. C.

8,00 (P)
(C)
12,30 (P)
20,40 (C)
12,40

20,00 (P)
(C)
1,28 (C)
7,20 (C)
11,20

C.
6,33 (C)
4,50 (P)
4,21 (P)
2,12
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9,30 (P)
10,51 (P)
11,21 (C)
1,51

5,35
1,38
23,45
17,45
11,50

(C)
(P)
(C)

(P)

C.
15,30 (C)
14,05 (P)
13,40 (P)
1,50

trangeiros chegarem a Lisboa as 14,15 ~e
rao as mesmas que, segundo 0 honlrio
actual chegariam no dia seguinte as 4,45,
e as que de Lisboa partirem as 12 h. t
serao as mesmas que, segundo 0 dito horario, eram expedidas as 20,40 do dia
seguinte.
As correspondencias que houverem de
ser registadas com destino a Espanha e
paises de alem Pirineus serao apresentadas
na Administrayao do Correio de Lisboa
ate as 10,00, na estayao do Terreiro do
Pas:o ate as 10,45, e na do caminho de
ferro ate as 11,30 •.
Daqui se pode concluir que uma das
ambulancias da Linha . de Leste deixou de
ser comum com a ;cia Linha do Norte, substituindo-se, em parte, a ambulancia do comboio misto e, em parte, a do comboio correio. E nessa ocasiao deve tel' nascido a
ideia de numeral' as ambulancias, abolindo-sc
os apelidativos C. C. e C. M. pOl' comes:arem a serem inexpressivos j simultaneamente, deve ter-se concluido que as ambulancias sedam mais genericamente designadas pelos nomes das vias ferreas em que
circulavam, dado que as localidades que Iiguravam nos carimbos nem sempre eram

4, ...~fI/II/tIIJW-""-------------""---""""'I.
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as arnbulancias que transitassem nas linhas
ferreas ao Norte do rio Douro.
Mas 0 natural desenvolvimento do servi"o,
permitido pela construs:ao de novas linhas
de caminho de ferro, conduziu
cria!rao,
na Direcyao Geral dos Correios e Telegrafos, duma repartis:ao especial com urn
chefe responsavel e Delegas:oes no Porto '
e Lisboa. Assim nasceu, pela organizas:ao
de 30 de Dezembro de 901, 0 Serviyo de
Ambulancias, dividido em duas zonas: Norte
(com sede no Porto) e Sui (com sede em
Lisboa). POl' essa epoca actuavam as seguintes ambulancias: BEIRA ALT A, BEIRA
BAIXA, DOURO, LESTE, MINHO, NORTE I
e II, NORTE III e IV, OESTE, SUL I e
I! e SUL III e IV. Anterlormente, haviam
side suprimidas as arnbulanclas DOURO III
e IV (1882 a 1900) e LESTE II! e IV
(1878 a 1893).
No~ anos seguintes, a RAP foi acrescida
de novas linhas postais, e em Dezembro ge
de 1924 circulavam as seguintes ambuJancias, cujo servis:o havia sido iniciado nas
datas que Ihes vao apontadas :

a

ALENTEJO
BE IRA ALTA
BEIRA BAIXA
CORGO.
DOURO.
LESTE
MINHO
NORTE I e I!
NORTE III e IV
OESTE
SUL III e IV
SUL
I e II
TUA .
VAL£NCIA DE ALCANTARA

. .. .

em

1 Jun.
19 Jul.

15 Jul.

911
82
1896
910
82
66
78
78
78
1888
78
90
910

20 Jun.

923

1 Jul.

Mar.
1 Dez.

Nov.
4 Jan.
6 Jan.
14 Mar.

Mai.

Con vern esclarecer que as NORTE III
e IV usaram, durante muitos an os, carimbos
com as denominas:oes NORTE·MIXTO ITI
e IV.
Conjuntamente, em muitos comboios de
quase todas as linhas ferreas seguia urn
correio condutor que recebia e entregava
malas postais, mas nao manipulava COl'respondencias, pelo que nao dispunha de carirnbos.
A partir de 1925, sao integrados na RAP
as esta~oes sedentarias instaladas nas gares
do Porto (S. Bento) e de Lisboa (Rossio)
com a designa!rao de dependencias, passando a utilizar carimbos com a legenda
AMBULANCIA ou semelhante. Estas esta!roes sao verdadeiros entrepostos, e neles
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p ostal e do publico. As tabelas seguintes
darao, contudo, uma ideia generica de tais
horarios, sen do conveniente lembrar que os

Linba do Norte, em 15
Lisboa
Entroncamento
V. N. de Gaia
tempo gasto .

JIIII.

Linba do Leste, em 15
Lisboa
Entroncamento

JIIII. 76

76

8,00 (P)
12,20 (P)
21,18 (C)
13.18

Badajoz . . .
tempo gasto .

Linba do Sill, em 15 Abr. 74
Lisboa
Casevel
tempo gasto .
Linba do JUiubo, em 21 Maio 75
Porto
Nine
Braga
tempo gasto .
Mas, porque a C. P., em combinas:ao
com a Administrayao espanhola, houvesse
estabelecido um comboio directo entre as
cidades de Lisboa e de Madrid, a Administras:ao do Correio de Lisboa publica 0 seguinte anuncio datado de 14 Jul. 79:
.As correspondencias a expedir para Espanha e paises estrangeiros de alem Pirineus, serao, 'de amanha, 15 do corl'ente
mes em diante, remetidas pOl' comboio
directo entre Lisboa e Madrid, 0 qual
partira de Lisboa as 12 horas e chegara
a esta cidade as 14,15.
As corresponde;ncias que pOl' este comboio houverem de ser enviadas, serao
lanyadas nas caixas da pequena posta
ate as 9,00 horas, na caixa geral do
correia de Lisboa ate as 11,00, oa estas:ao do Terreiro do Payo ate as 11,15 (
na estas:ao do caminho de ferro ate as
11,50.
POl' este mesmo comboio se remeterao
as correspondencias para Barquinha, Abrantes, Ponte de SOl', Crato, Portalegre e
Elvas, que ate agora eram expedidas pelo
comboio misto da manha.
As correspondencias que dos paises es-

os terminais das ambu\ancias, comes:ando
as novas espccie~ a aparecer em Mars:o 80.
(v. g. NORTE I ou NORTE II).
Em mead os de 1879, e nomeada uma
Comissao para estudar nova organizayao das
comunicas:oes de reias:ao, cujo relat6do serviu para 0 Governo apresentar, a 31 de Janeiro de 80, uma pro posta de lei na Camara dos Deputados. A pro posta acabou pOl'
ser transformada em Lei de 7 de Julho
de 80, pela qual ' foi criada a Direcyao
Geral dos Correios, Telegrafos e Farois,
pela junyao dos Correios aos Teiegrafos e
Par6is. Alguns anos depois, os Far6ls transitariam para 0 Minlsterio da Marinha.
A nova Direcyao Geral, que entrou em
funcionamento nos primeiros dias de Setembro de 1880, ficou constituida porduas
Inspecyoes, competindo ao Inspector dos
Correios estudar os melhoramentos respeltantes as repartiyoes postais, sedentarias ou
ambulantes. Pelo ~egulamento de 23 de
Setembro de -SO, seriam estabelecidas ambulancias postais em todas as vias ferreas
com mais de 100 km., e 0 servis:o ficou
dividido em duas secyoes a cargo das Admi·
nistras:oes do Correio de Lisboa e Porto,
conforme as ordens da Direcyao Geralj a
Administrayao do Porto ficavam pertencendo

comboios do Norte e de Leste constituiam
uma s6 composiyao entre Lisboa e 0 Entroncamento:
C.

M.

C. C.
21,00 (C)
16,32 (P)
7,15 (P)
13,45

C. M.
21,00 (C)
16,32 (P)
15,45 (C)
6,00 (P)
15,00

6,00 (P)
16,24 (C)
10,24

14,45 (C)
4,30 (P)
10,15

C. M.
17,00 (P)
18,38 (P)
19,14 (C)
2,14

20,00 (P)
0,15 (P)
.7,45 (C)
11,45

5,35 (C)
1,38 (P)
17,30 (P)
12,05

C. C.

8,00 (P)
(C)
12,30 (P)
20,40 (C)
12,40

20,00 (P)
(C)
1,28 (C)
7,20 (C)
11,20

C.
6,33 (C)
4,50 (P)
4,21 (P)
2,12
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9,30 (P)
10,51 (P)
11,21 (C)
1,51

5,35
1,38
23,45
17,45
11,50

(C)
(P)
(C)

(P)

C.
15,30 (C)
14,05 (P)
13,40 (P)
1,50

trangeiros chegarem a Lisboa as 14,15 ~e
rao as mesmas que, segundo 0 honlrio
actual chegariam no dia seguinte as 4,45,
e as que de Lisboa partirem as 12 h. t
serao as mesmas que, segundo 0 dito horario, eram expedidas as 20,40 do dia
seguinte.
As correspondencias que houverem de
ser registadas com destino a Espanha e
paises de alem Pirineus serao apresentadas
na Administrayao do Correio de Lisboa
ate as 10,00, na estayao do Terreiro do
Pas:o ate as 10,45, e na do caminho de
ferro ate as 11,30 •.
Daqui se pode concluir que uma das
ambulancias da Linha . de Leste deixou de
ser comum com a ;cia Linha do Norte, substituindo-se, em parte, a ambulancia do comboio misto e, em parte, a do comboio correio. E nessa ocasiao deve tel' nascido a
ideia de numeral' as ambulancias, abolindo-sc
os apelidativos C. C. e C. M. pOl' comes:arem a serem inexpressivos j simultaneamente, deve ter-se concluido que as ambulancias sedam mais genericamente designadas pelos nomes das vias ferreas em que
circulavam, dado que as localidades que Iiguravam nos carimbos nem sempre eram
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as arnbulancias que transitassem nas linhas
ferreas ao Norte do rio Douro.
Mas 0 natural desenvolvimento do servi"o,
permitido pela construs:ao de novas linhas
de caminho de ferro, conduziu
cria!rao,
na Direcyao Geral dos Correios e Telegrafos, duma repartis:ao especial com urn
chefe responsavel e Delegas:oes no Porto '
e Lisboa. Assim nasceu, pela organizas:ao
de 30 de Dezembro de 901, 0 Serviyo de
Ambulancias, dividido em duas zonas: Norte
(com sede no Porto) e Sui (com sede em
Lisboa). POl' essa epoca actuavam as seguintes ambulancias: BEIRA ALT A, BEIRA
BAIXA, DOURO, LESTE, MINHO, NORTE I
e II, NORTE III e IV, OESTE, SUL I e
I! e SUL III e IV. Anterlormente, haviam
side suprimidas as arnbulanclas DOURO III
e IV (1882 a 1900) e LESTE II! e IV
(1878 a 1893).
No~ anos seguintes, a RAP foi acrescida
de novas linhas postais, e em Dezembro ge
de 1924 circulavam as seguintes ambuJancias, cujo servis:o havia sido iniciado nas
datas que Ihes vao apontadas :

a

ALENTEJO
BE IRA ALTA
BEIRA BAIXA
CORGO.
DOURO.
LESTE
MINHO
NORTE I e I!
NORTE III e IV
OESTE
SUL III e IV
SUL
I e II
TUA .
VAL£NCIA DE ALCANTARA

. .. .

em

1 Jun.
19 Jul.

15 Jul.

911
82
1896
910
82
66
78
78
78
1888
78
90
910

20 Jun.

923

1 Jul.

Mar.
1 Dez.

Nov.
4 Jan.
6 Jan.
14 Mar.

Mai.

Con vern esclarecer que as NORTE III
e IV usaram, durante muitos an os, carimbos
com as denominas:oes NORTE·MIXTO ITI
e IV.
Conjuntamente, em muitos comboios de
quase todas as linhas ferreas seguia urn
correio condutor que recebia e entregava
malas postais, mas nao manipulava COl'respondencias, pelo que nao dispunha de carirnbos.
A partir de 1925, sao integrados na RAP
as esta~oes sedentarias instaladas nas gares
do Porto (S. Bento) e de Lisboa (Rossio)
com a designa!rao de dependencias, passando a utilizar carimbos com a legenda
AMBULANCIA ou semelhante. Estas esta!roes sao verdadeiros entrepostos, e neles

-
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se faz a liga~ao do servi~o geral as ambul:incias. Parece que poderemo~ considerar como precursoras destas Dependencias
as esta~oes que usaram os carimbos LISBOA (GARE) e PORTO/CAMINHO DE
FERRO-CENTRAL reproduzidos nas grayuras, 0 primeiro dos quais conhecemos en-

tre 31 Out. 96 t: 12 Abr. 924, e 0 segundo entre Jun. 98 e 1 Out. 927.
Por volta de 1928, 0 trans porte de mala~
fechadas e entregue ao cuidado e responsabilidade dos ferroviarios, como 0 seria,
alguns anos depois, ao dos rodoviarios.
E e desde entao que os cotTcios condutores, transportados em compartimentos l·eservados das carruagens de passageiros, passam a fazer tria gem de correspondencia e
a marca-Ias com carimbos adstritos a esse
servi'fo. Devemos notar que os carimbos,
entao usados. continham uma das seguintes legendas : AMB ULANCIA, AMBULAN- ·
CIAS POSTAIS ou AMB ULANCIAS, nao
obstante respeitarem a uma CONDU<;.AO.
Estao nestas condi'f0cs : LINHA DE CASCAIS, LINHA DE SINTRA, RAMAL DE
ALFARELOS, RAMAL DE LAGOS, LINHA
DO SADO, LISBOA-CARREGADO, OESTE-MIXTO, RAMAL DE TOMAR, COMBOIO 2004, CASCAIS, SADO, LINHA DE
REG UENGOS.
Entretanto sao instituldas mai as seguintes ambulancias :
1928-VOUGA
1932 - FAFE e SABOR
E assim se manteve 0 servi~o ate que,
pela reorganiza~ao de 1 Abr. 34, tomou
a fei'fao actual, como public:imos neste
Boletim do Clube Filatelico de Portugal,
em Outubro de 1970.
Bibliografia:
Diario do Govemo (diversos)
Geografia e Estatistica Geral de PO/·ttl-
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gal e Col6l1ias, por Gerardo A. Pery.
Lisboa, 1875.
Comphldio de cO/m/1lica~oes posta is e intemaciollais, par Augusto Veras. Lisboa, 1925.
Poste et Marcopbilie Ferroviaires, por
Pierre Lux, in L'Echo de la Timbrologie, Janeiro e seguintes de 1966.
Carimbos tte data completa do Correia
de Portugal 1853-18.80 , par A. Guedes
de Ma.salhaes. Lisboa, 1966.
Clmtellario das Ambultillcias Posta is Portugllesas, por Godofredo Ferreira e Antonio Fragoso. Lisboa, 1966.
Carimbos de ambulallcias posta is de AIIgala e Mo~ambique, por A. Guedes de
Magalhaes, in .Centemirio do SeIo Postal de Angola., Luanda. 1970.

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

PORTUGAL

EUROPA --71

·Raprodu~ao

autorizada palos C TT

Os selo~ tern as dimensoes de 25,2 X
X 3S mm, compreendendo a serrilha, com
o denteado de 14,5.
Os trabalhos de impres,ao foram executados, em oil-set, na Litografia Nacional.
o plano de emis~ao e 0 seguinte:
1$00 - tiragem de
3$50 - tiragem de
7$50 - tiragem de

9000000
S 000 000
1000000

Poi marcado a data de 3 de Maio para
o 1.0 dia de circula~ao desta emissao.

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

Fadaraoao Portuguasl de FUatelia

o processo

« Lubrapex

70»

(ContintlQ~jjo)

Olicio n.O 228/70/LS cia FEDERACAO PORTUGUESA DE FILATELIA

I
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Lisboa, 6 de Junho de 1970
Corpissao Executiva da LUBRAPEX-70
Rio de Janeiro - Brasil
Ex.mos Senhores,
Dentro do espirito de leal colaboracao
que nos move, e como achega de real interesse para pleno exito da LUBRAPEX-70.
junto enviamos um exemplar da nossa
Circular n.O 28/3, na qual V. Ex.as encontrarao os conjuntos portugueses que estao
nas condic6es exigidas para figurar em
CLASSE DE HONRA.
Permitimo-nos sugerir que essa Comissao
Executiva proceda desde jii. aos necessarios
convites - que poderao ser aqui acompanhados por diligencias pessoais junto desses coleccionadores, os maiores do Pais, com quem
mantemos as mais cordiais relac6es - de
forma a ter presente no Rio uma alta percentagem destas participacoes de escol que,
pela sua indubitavel categoria, serao um dos
fulcros da Exposicao.
Aguardamos vossas noticias sobre este importante assunto, em ordem a saber se a
nossa intervencao in loco e necessaria e
desejavel

I=edere~io Portuguese de I=iletelie
Circular n.O 28/3 - 4-5-70

Como e do conhecimento geral, e de acordo
com 0 prescrito no Art. 22.0 do cRegulamento
das Exposicoes Filatelicas Portuguesa~:..
havera nas EXPOSI<;:6ES FILATli:LICAS NACIONAIS - e s6 nestas - uma CLASSE DE
HONRA reservada as coIecCOes ja premiadas
com medalha de DurO numa Exposicao Inli<>..l'nacional ou em duas ExposicOes Nacionais.
Nao existindo qualquer relacao das coleoC6es que se acham dentro aas condic6es do
cit ado ATtigo, a Direccao - com 0 auxilio de
alguns das colectividades federadas - compilou uma lista, que ficou ordenada como
segue.
No caso de qualquer omissao, sempre involuntaria, solicitamos que nos seja imediatamente comunicada, para a falta ser corrigida.

A. GAMA REIS I

.: .........,..".......-....-_f#IWWI_____ ......
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____
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(MR. CORK)

WELCOMES you at

CASA 0 AS
CORTIC;:AS
(Cork House)

Aproveitamos 0 ensejo para envi·a r tambem juntamente uma amostra da difusao
que teve na quase totalidade da Imprensa
Filattilica portuguesa a nossa CircuI3r
n.O 23 (primeiro lancamento publicitario
da LUBRAPEX-70). Como exemplo, remetemos recortes da noticia vinda a lume em
dois mensarios de grande penetracao:
Noticias Filatelico - Tiragem 3 500;
Boletim do Clube Filatelico de Portugal
- Tiragem 2 500.

METROPOLIS
(Mrs. Cork's souvenir
shop)
lI.m~.r of Portugu...

Chlmber of Comm.rOl

EXPORTERS
." ETA I L E .", 8
n

"

4 - B - RUI dl EICol1 Pollt6cnici - 8 -10
Tilifoni 326868
TIIIgrlmll: ISOLANYES
LISBON-PORTUGAL

Sem mais de momento, subscrevemo-nos
com a maior consideracao e estima.
Assinado: Dr. A. Silva Gama, Secretario;
Cap. F. Lemos da Silveira, Presidente.

I

WONDERFUL COLLECTION
OF CORK PECIL TIE
AMERICIN EXPREII CREDIT ClROI HOIIOUREO HERE

~:""'''''''''~''''''''''''''''-''''------'''''''''''''''IP
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REIA JuNIOR, Rua Pero da Covilba, 160,
PORTO.
Macau - Dr. Antonio Marcal CORREIA NUNES, Avenida Joao XXI, 12-5. 0 -Drt.o, LISBOA.
Portugal e Ultramar - Cap. Joaquim FURTADO LEOTE, Rua Fernam Gomes, 11,
LISBOA.
Portugal e Ultramar - Jose GONZALEZ GARCIA, Rua das Antas, VALENCA (Minho).
Portugal - Jose lllP6LITO, TORRES \IEDRAS.
Portugal - Manuel MARQUES SENA, Casa

S. Joao Baptista, Rua Alexandre Herculano,
OEmAS.
Portugal- Dr. Fernando Jose O. de MONTALVAO E SILVA, Paco de Ois, ANADIA.
AEROFILATELIA
Zeppelins - Jose GONZALEZ . GARCIA, Rua

das Antas, VALENCA (Minho).
Pol6nia - Cap. Francisco LffiMOS DA SILVEIRA, Rua Pedro Ivo, 3-3.° EF, LISBOA.
Oficio n.D 237/70/ LS da FEDERAf;iW PORTUGUESA DE FILATELIA

Lisboa, 12 de Junho de 1970
Comissao Executiva da LUBRAPEX-70
Rio de Janeiro - Brasil
Ex.moB Senhores,
o nosso Presidente encontrou e levantou
hoje, numa cas a filatelica da capital por onde
passa de vez em quando, urn pacote com
50 exemplares do Boletim n.O 1 claramente
enderecado a «Cap. F. Lemos da Silveira,
M. D. Presidente da Federacao Portuguesa
de Filatelia~ e que, segu'ndo mencao mantlScrita no involucro, parece ter sido trazido por
«urn portador vindo do Rio~ .
Submetido imediatamente a apreciacao desta
Direccao, reunida a noite, a analise do Boletim n. ° 1 leva-nos a apresentar-vos urgentemente as seguintes observacaes construtivas:
1. Comissarios: Embora a Federacao Portuguesa de Filatelia tenha realmente capacidade para, na funcao, fazer a cQmpleta cobertura no Espaco Portugues, seria mais directo e eficiente ter tambem Comissarios nas
nhas Adjacentes e nas Provincias mtramarinas filatelicamente interessantes - como foi
sugerido em nosso oricio n.O 212/70.

2. Classificar;lio:
a) Nas Divis6es 7 e 8 nao se encontra
especificado, como prescreve a AI. 2 do
Art. 12.° do Regulamento FIP, que as
obras participantes devem ter sido publicadas hi! menos de dois anos; na Divisao 7 nada consta sobre este importante condicionamento, e na Divisao 8
e indicado vagamente «em curso de
publicacao). 0 ass unto foi objecto do
nosso oficio n.O 202/70.
b) Foi com justificado jubilo que anotamos a existencia da Divisao 9. Mas as
idades indicadas nao estiio de acordo
com 0 determinado no Art. 4.° do «Regulamento Internacional da Classe Juventude) (FIP). Na Divisao 9 deve haver
os tres Grupos seguintes:
Grupo 1 - Jovens com men 0 s de
15 anos;
Grupo 2 - Jovens entre 15 e 18 anos;
Grupo 3 - Jovens entre 19 e 21 anos.
Nao e regulamentar, nem recomendavel, eliminar os jovens de idade inferior a 10 anos - visto que no Grupo 1
e normal, e born sintoma, haver promissores participantes men 0 res de
10 anos - nem banir os jovens de idade
superior a 18 anos - dado que e precisamente no Grupo 3 que se encontram
as colecc6es mais evoluidas.
3. Taxas: Na alinea b) desta rubric a
julga-se indispensavel acrescentar - como
preceitua 0 Art. 3.° do mesmo «Regulamento Internacional da Classe Juventude» - que na Divisao 9 tanto inscricoes,
como quadros, sao gratuitos.

4. Inscrir;i'ies: Uma vez que estamos apenas a dois meses da data marcada para encerramento (15 de Agosto) - com uma serie
de problemas delicados AINDA POR ACERTAR - sugerimos que essa data limite seja
transferida para 31 de Agosto.
5. FOrmula de insCT'lr;oes: Neste documento falta indicar que os expositores
deverao mencionar os premios que tiverem
obtido ·em exposicOes anteriores. Um elemento que nos afigura fundamental e e
das normas.

DE POR'l'UGAL

11
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CLASSICO

Portugal e Ultramar - Antonio Joaquim COR-

FILA~LICO

4

Submetemos it consideracao dessa digna Comissao Executiva estas reflexOes, para exame
e decisao, na certeza de que serao ratificadas - nomeadamente os pontas 2 (a e b) e
3, que se referem a principios regulamentares
internacionais que todos queremos respeitar e serao :publicados em ADITAMENTO ao Eoletim n.O 1.
Camo a declaracao desta iFederacao RECONHECER a cLubrapex-7O, deriva do ajuste
dos preceitos indicados em 2 e 3, rogamos
que a vossa decisao que augur amos positiva,
nos seja comunicada por EXPRESSO. Tratariamos assim, de fazer 0 lan~amento publicitario do Boletim n. ° 1 ja com as necessarias
correcc6es. Portanto tudo certo, e desde inicio. Como e desejavel.
Aguardando as vossas prezadas noticias,
subscrevemo-nos enviando os nossos melhores
cumprimentos.
Assinado: Dr. A. Silva Gama, Secretario;
Cap. F. Lemos cia Silveira, Presidente.
Oficio n.O 238/70/LS da FEDERAf;AO PORTUGUESA DE FILATELIA

Lisboa, 12 de Junho de 1970
Comissao Executiva da LUBRAPEX-70
Rio de Janeiro - Brasil
Ex.mol Senhores,
Acusa-ae a recepcao do vosso oficio n. ° 607,
de 2 do corrente, que 0 Presidente - que
agradece 0 honroso convite, e as amaveis palavras que 0 envolveram - apresentou, como
!he competia, it apreciacao desta Direccao,
hoje reunida.

.EGITANIPEX 71
Exposi~ao Filotelico

Tri-Provir:lciol Iberica
Organizada pela Seccao Filatelica do Nucleo
Guardense, de colaboracao com a Empresa
Correios e Telecomunicac6es de Portugal e da
F. P. F., vai realizar-se no salao de festas
no novo Liceu Nacional da Guard a , de 2 a
11 de Maio pr6ximo, a d Exposicao Filatelica
Tri-Provincial IbericB), em que participam os
coleccionadores de selos das provincias da
Beira Alta (Guarda e Viseu) , Belra Eaixa
(Castelo Branco) e da regiao espanhola da
provincia de Salamanca.

o primeiro facto, importantissimo, de
que se da conta e merece reparo, e que
planeia essa Comissao Executiva convidar
como membros portugueses do Corpo de
Jurados, dois filateilstas que nao figuram
na nossa LISTA -DE JURADOS FEDERAIS PARA EXPOSICOES NO ESTRANGEIRO. De certo por inadvert~cia au
des conhecimento do nosso Estatuto - conjunto de regras que, com forQa de Lei,
orientam a vida da Federacao e regem
a Filatelia Portuguesa.
Para que 0 ass unto possa ser imediatamente ponderado, transcrevernos a alinea a) e 0 § 1.0 do Artigo 21.° do ESTATUTO, em vigor desde 1954:
a) «Compete Ii Direcr;ao representtlT
a Federar;lio em Juris e outras manifestar;oes filatelicas».
§ l,O - Quando se tratar de exposir;oes no estrangeiro a Direcr;ao elaborara uma lista de pessoas de reconhecida competencia de entre as quais a
comissao executiva do certame escolherti
as que necessitar para a constituir;ifo
do juri).

De acordo com as condicOes referidas,
juntamos uma copia da LISTA DE JURADOS FEDERAIS PARA EXPOSICOES NO
ESTRANGEIRO. E digno de ser referido
que esta lista, que durante uma decada
conteveapenas dois nomes - Prof. Dr. Carlos Trincao e Cap. F. Lemos da Silveirafoi judiciosamente aumentada pela Direccao anterior com urna sene de filatelistas
de reconhecida compet~ncia, provas dadas
e grande relevo no meio filatelico nacional,
e, alguns, ate, no internacional. Pondo
assim a disposicao <las comissOeS executivas urn completo sortimento de jurados
qualif1cados, especialistas nos diversos ramas maiores da iFilatelia, que lhes permite realmente escolher os mais apropriados it funcao que se pretenda.
Como e obvio, esta Direccao nao se pode
desviar seja a ' que titulo for, dos preceitos
do ESTATUTO - expressao elevada durn
justo objectivo. Assim, face as premissas
estatutarias que the sao presentes, aguardarnos que essa Comissao Executiva reveja
e reajuste as suas primeiras intencOeS de
forma a que a escolha dos jurados PORTUGUESES seja feita com base no citado
Art. 21.° - e nao por consideracoes de
outra ordem.

-
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REIA JuNIOR, Rua Pero da Covilba, 160,
PORTO.
Macau - Dr. Antonio Marcal CORREIA NUNES, Avenida Joao XXI, 12-5. 0 -Drt.o, LISBOA.
Portugal e Ultramar - Cap. Joaquim FURTADO LEOTE, Rua Fernam Gomes, 11,
LISBOA.
Portugal e Ultramar - Jose GONZALEZ GARCIA, Rua das Antas, VALENCA (Minho).
Portugal - Jose lllP6LITO, TORRES \IEDRAS.
Portugal - Manuel MARQUES SENA, Casa

S. Joao Baptista, Rua Alexandre Herculano,
OEmAS.
Portugal- Dr. Fernando Jose O. de MONTALVAO E SILVA, Paco de Ois, ANADIA.
AEROFILATELIA
Zeppelins - Jose GONZALEZ . GARCIA, Rua

das Antas, VALENCA (Minho).
Pol6nia - Cap. Francisco LffiMOS DA SILVEIRA, Rua Pedro Ivo, 3-3.° EF, LISBOA.
Oficio n.D 237/70/ LS da FEDERAf;iW PORTUGUESA DE FILATELIA

Lisboa, 12 de Junho de 1970
Comissao Executiva da LUBRAPEX-70
Rio de Janeiro - Brasil
Ex.moB Senhores,
o nosso Presidente encontrou e levantou
hoje, numa cas a filatelica da capital por onde
passa de vez em quando, urn pacote com
50 exemplares do Boletim n.O 1 claramente
enderecado a «Cap. F. Lemos da Silveira,
M. D. Presidente da Federacao Portuguesa
de Filatelia~ e que, segu'ndo mencao mantlScrita no involucro, parece ter sido trazido por
«urn portador vindo do Rio~ .
Submetido imediatamente a apreciacao desta
Direccao, reunida a noite, a analise do Boletim n. ° 1 leva-nos a apresentar-vos urgentemente as seguintes observacaes construtivas:
1. Comissarios: Embora a Federacao Portuguesa de Filatelia tenha realmente capacidade para, na funcao, fazer a cQmpleta cobertura no Espaco Portugues, seria mais directo e eficiente ter tambem Comissarios nas
nhas Adjacentes e nas Provincias mtramarinas filatelicamente interessantes - como foi
sugerido em nosso oricio n.O 212/70.

2. Classificar;lio:
a) Nas Divis6es 7 e 8 nao se encontra
especificado, como prescreve a AI. 2 do
Art. 12.° do Regulamento FIP, que as
obras participantes devem ter sido publicadas hi! menos de dois anos; na Divisao 7 nada consta sobre este importante condicionamento, e na Divisao 8
e indicado vagamente «em curso de
publicacao). 0 ass unto foi objecto do
nosso oficio n.O 202/70.
b) Foi com justificado jubilo que anotamos a existencia da Divisao 9. Mas as
idades indicadas nao estiio de acordo
com 0 determinado no Art. 4.° do «Regulamento Internacional da Classe Juventude) (FIP). Na Divisao 9 deve haver
os tres Grupos seguintes:
Grupo 1 - Jovens com men 0 s de
15 anos;
Grupo 2 - Jovens entre 15 e 18 anos;
Grupo 3 - Jovens entre 19 e 21 anos.
Nao e regulamentar, nem recomendavel, eliminar os jovens de idade inferior a 10 anos - visto que no Grupo 1
e normal, e born sintoma, haver promissores participantes men 0 res de
10 anos - nem banir os jovens de idade
superior a 18 anos - dado que e precisamente no Grupo 3 que se encontram
as colecc6es mais evoluidas.
3. Taxas: Na alinea b) desta rubric a
julga-se indispensavel acrescentar - como
preceitua 0 Art. 3.° do mesmo «Regulamento Internacional da Classe Juventude» - que na Divisao 9 tanto inscricoes,
como quadros, sao gratuitos.

4. Inscrir;i'ies: Uma vez que estamos apenas a dois meses da data marcada para encerramento (15 de Agosto) - com uma serie
de problemas delicados AINDA POR ACERTAR - sugerimos que essa data limite seja
transferida para 31 de Agosto.
5. FOrmula de insCT'lr;oes: Neste documento falta indicar que os expositores
deverao mencionar os premios que tiverem
obtido ·em exposicOes anteriores. Um elemento que nos afigura fundamental e e
das normas.

DE POR'l'UGAL

11
•

CLASSICO

Portugal e Ultramar - Antonio Joaquim COR-

FILA~LICO

4

Submetemos it consideracao dessa digna Comissao Executiva estas reflexOes, para exame
e decisao, na certeza de que serao ratificadas - nomeadamente os pontas 2 (a e b) e
3, que se referem a principios regulamentares
internacionais que todos queremos respeitar e serao :publicados em ADITAMENTO ao Eoletim n.O 1.
Camo a declaracao desta iFederacao RECONHECER a cLubrapex-7O, deriva do ajuste
dos preceitos indicados em 2 e 3, rogamos
que a vossa decisao que augur amos positiva,
nos seja comunicada por EXPRESSO. Tratariamos assim, de fazer 0 lan~amento publicitario do Boletim n. ° 1 ja com as necessarias
correcc6es. Portanto tudo certo, e desde inicio. Como e desejavel.
Aguardando as vossas prezadas noticias,
subscrevemo-nos enviando os nossos melhores
cumprimentos.
Assinado: Dr. A. Silva Gama, Secretario;
Cap. F. Lemos cia Silveira, Presidente.
Oficio n.O 238/70/LS da FEDERAf;AO PORTUGUESA DE FILATELIA

Lisboa, 12 de Junho de 1970
Comissao Executiva da LUBRAPEX-70
Rio de Janeiro - Brasil
Ex.mol Senhores,
Acusa-ae a recepcao do vosso oficio n. ° 607,
de 2 do corrente, que 0 Presidente - que
agradece 0 honroso convite, e as amaveis palavras que 0 envolveram - apresentou, como
!he competia, it apreciacao desta Direccao,
hoje reunida.

.EGITANIPEX 71
Exposi~ao Filotelico

Tri-Provir:lciol Iberica
Organizada pela Seccao Filatelica do Nucleo
Guardense, de colaboracao com a Empresa
Correios e Telecomunicac6es de Portugal e da
F. P. F., vai realizar-se no salao de festas
no novo Liceu Nacional da Guard a , de 2 a
11 de Maio pr6ximo, a d Exposicao Filatelica
Tri-Provincial IbericB), em que participam os
coleccionadores de selos das provincias da
Beira Alta (Guarda e Viseu) , Belra Eaixa
(Castelo Branco) e da regiao espanhola da
provincia de Salamanca.

o primeiro facto, importantissimo, de
que se da conta e merece reparo, e que
planeia essa Comissao Executiva convidar
como membros portugueses do Corpo de
Jurados, dois filateilstas que nao figuram
na nossa LISTA -DE JURADOS FEDERAIS PARA EXPOSICOES NO ESTRANGEIRO. De certo por inadvert~cia au
des conhecimento do nosso Estatuto - conjunto de regras que, com forQa de Lei,
orientam a vida da Federacao e regem
a Filatelia Portuguesa.
Para que 0 ass unto possa ser imediatamente ponderado, transcrevernos a alinea a) e 0 § 1.0 do Artigo 21.° do ESTATUTO, em vigor desde 1954:
a) «Compete Ii Direcr;ao representtlT
a Federar;lio em Juris e outras manifestar;oes filatelicas».
§ l,O - Quando se tratar de exposir;oes no estrangeiro a Direcr;ao elaborara uma lista de pessoas de reconhecida competencia de entre as quais a
comissao executiva do certame escolherti
as que necessitar para a constituir;ifo
do juri).

De acordo com as condicOes referidas,
juntamos uma copia da LISTA DE JURADOS FEDERAIS PARA EXPOSICOES NO
ESTRANGEIRO. E digno de ser referido
que esta lista, que durante uma decada
conteveapenas dois nomes - Prof. Dr. Carlos Trincao e Cap. F. Lemos da Silveirafoi judiciosamente aumentada pela Direccao anterior com urna sene de filatelistas
de reconhecida compet~ncia, provas dadas
e grande relevo no meio filatelico nacional,
e, alguns, ate, no internacional. Pondo
assim a disposicao <las comissOeS executivas urn completo sortimento de jurados
qualif1cados, especialistas nos diversos ramas maiores da iFilatelia, que lhes permite realmente escolher os mais apropriados it funcao que se pretenda.
Como e obvio, esta Direccao nao se pode
desviar seja a ' que titulo for, dos preceitos
do ESTATUTO - expressao elevada durn
justo objectivo. Assim, face as premissas
estatutarias que the sao presentes, aguardarnos que essa Comissao Executiva reveja
e reajuste as suas primeiras intencOeS de
forma a que a escolha dos jurados PORTUGUESES seja feita com base no citado
Art. 21.° - e nao por consideracoes de
outra ordem.
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Solicitamos que a vossa decisao sobre este
assunto fundamental, de certo positiva, nos
seja transmitida POR EXPRESSO, uma vez
que ela determinara 0 acto da Federacao
Portuguesa de Filatelia, dar-Ihe 0 apoio
tecnico constante, intenso e consciente que
estlt nos nossos pIanos.
Subscrevemo-nos entretanto com a maior
consideracao e estima.

Assinado: Dr. A. Silva Gama, Secretclrio;
Cap. F. Lemos cIa Silveira, Presidente.
lista d. jurados 4ederais p.ra exposi~Cies
no estrangeiro
(§ 1.0 do Art. 21.° do Estatuto da Federacao Portuguesa de Filatelia).

GLASSICO

Dr. Artur BEJA, FIGUEIRA DA FOZ.
Dr. A. J. de Vasconcelos CARVAIJIO (2),
Rua Nova do Almada, 24-2.°. LISBOA-2.
Dr. AntOnio FRAGOSO (2). Rua de Padua
Correia. 327. VILA NOVA DE GAIA.
Jose Gonzalez GARCIA, Rua das Antas, VALENCA (Minho) .
AntOnio Joaquim Correia JuNIOR. Rua Pero
da CovilhB.. 160. PORTO.
Cap. Joaquim Furtado LEOTE. Rua Fernam
Gomes. 11, LISBOA-3.
Dr. Frederico LOPES (2). Rua Ferreira Borges. 103-1.°. COIMBRJA.
Henrique Barbosa MENDONCA. Rua Conde de"
Ficalho. 10. LISBOA-5.
Dr. Fernando Jose O. de MontaMio e SILVA.
Paco de ~is. ANADIA.
AEROFILATELIA
Jose Gonzalez GARCIA. Rua das Antas, VALENCA (Minho).
Virgilio Simoes NETO. Avenida Madrid,
~r/c .• LISBOA-1.
Cap. Francisco Lemos da SILVEIRA (1) (2) •
-Rua Pedro Ivo, 3-3.° EF. LISBOA-5.
TEMATICA
AntOnio BARREIRA. Avenida Sid6nio Pais,
26-2.°. LlSBOA"1.
Dr: AntOnio Silva GAMA (1) (2), Avenida Marconi, 16-r/c. porta E. LISBOA-1.
Dr. AruDal Alcada de PAIVA. Rua Jose EStevao, 76-5. 0-Drt.o. LISBOA-1. .

Oficio n.O S/703 DA COMISSAO EXECUTIVA

Florentino Alves RODRIGUES (1), Rua Conselheiro Serra e Moura. 70-r/c.-Esq.. BARREIRO.
MAXIMAFILIA
Eng.o Antonio FURTADO, Apartado 2263,
LISBOA-2.
Notas: (1) Indicado igualmente para julgar
Classe Juventude.
(2) Indicado igualmente para julgar
Classe Literatura.

DA «LUBRAPEX·70:.
Rio de Janeiro, 2 de Julho de 1970
Sr.
Cap. F. Lemos da Silveira
M. D. Presidente da Federacao
Portuguesa de Filatelia

n.mo

Lisboa - Portugal

Em maos vossos oficios numeros 237 e 2.38.
de 12-6-1970. que mereceram a mais cuidadosa
atencao da Comissao Executiva da cLubrapex-70l> em conjunto com a Directoria do
Clube Filarelico do Brasil e os quais temos
o prazer de responder.

Oficio n.O 657 do CLUBE FILATELICO DO
BRASIL

Rio de Janeiro. 16 de Junho de 1979.
n.mo Sr.
Cap. F. Lemos da Silveira
M. D. Presidente da F. P. de Filatelia
Lisboa - Portugal

cAcusamos 0 recebimento de vossos estimados oficios numeros 124. 150, 184, 202 e
212/70.
Todos os assuntos ventilados foram levados
na devida consideracao. inclusive a data da
Exposicao e a inclusao da Classe Juventude.
E provavel que ja tenham recebid() 0 Boletim n.O 1 e verificado a existlmcia da Classe
Juventude.
Com respeito it data concluimos que nao hB.
mais possibilidade ou vantagem em substitui·la. 0 ano de 1970 esta repleto de exposiC6es e outra data qualquer seria dificil de
atender ao interesse geral.
Ja nos comunicarnas com os Delegado$ constantes de vosso oficio n.O 212/70.
Em breves dias sera levado it imprensa 0
Programa da Exposicao que teremos prazer
em remeter-vos. tao logo estejam prontos.
Valemo-nos da oportunidade para apresentar nossos protestos de elevada estima e distinta consideracao:..
Assinado: Carlos Nery da Costa. Secretario
Geral.
. : .......ilIIIIIIIIIIII~ _ _ ......... .-... _________ ~ ......... ___ .",.",.""".~:

I Selos
de Portugal, U1tramar e Ea·
trangeiro. Novidades. Tematicos.
Sobrescritos de 1.0 dia. Todo
material filatelico

BASTOS , CAMPOS,

I

0

L.~A

R. MARIA ANDRADE, 55-T.1.f.834108

LISBOA· t

(PORTUGAL)

'. ~"""-------"""""""""""""""·"""'''''''''''''''''-'''''''-IP
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1 - Concordamos e aceitamos as condicoes
dos ComissBrios para 0 Ultramar POl·tllgues. conforme 0 vosso oficio 12-2-1970 e
ja tivemos oportunidade de nos comunicar
com os mesmos.
2 - Com referencia as restric6es feitas ao
texto das Divisoes 7. 8 e 9 da classlficaCao, curnpre-nos lembrar que a FIP nao
patrocina a d.ubrapex-7(b. nao havencio,
portanto. obrigacao de nos atermos ao
seu regulamento. Convem esclarecer outrossim, que no Brasil consider amos a
idade superior a 18 anos como adulta.
3 - No regulamento a sair brevemente, ja
esta explicito que na Classe Juventude,
tanto inscricao como quadros sao gratuitos.
4 - Tambem no regulamento a data de encerramento das inscriCOes foi dilatada para
31 de Agosto.
5 - Nao vemos necessidade de indicar na f6rmula de inscricao os premios que as coleccoes tenham obtido em outras exposiC6es. pois 0 que vai influir. nesta exposicao. sao somente os cGrandes Premios
Lubrapen e que a Comissao Executiva
conhece sobejamente.
6 - Nao chegamos a entender 0 penultimo
paragrafo do oficio 237 quando diz cComo
a declara!;ao desta Federaciio RECONHECER a cLubrapex-7(b deriva do ajuste...•
porque esta exposicao nao sendo patrocinada nem pela FIP nem pela Federa!;ao
Portuguesa de Filatelia, nao fica subordinada aos sellS regulamentos. A cLubrapex-70~ tern seu proprio regimento ditado
pela sua Comissao Executiva e aprovado
pelos patrocinadores. Empresa Brasileira
de Correios e Telegrafos e Secretaria de
Turismo do Estado da Guanabara.

7 - Quanto it restricao a nomes de jurados
que convidamos. de modo irreversivel,
nao entendemos porque devemos reconsiderar estes convites considerando que os
convidados nao vern representar a Fed&racao Portuguesa de Filatelia. Entend&riamos a relacao que nos foi enviada se
houvesse consultado essa Federacao. Alem
do mais sao pessoas que nos merecem
consideracao e respeito.
8 - Julgamos. entretanto, que. para contornarmos os problemas ora sUTgidos. pela
primeira vez. poderiamos elaborar durante
a «Lubrapex-70~ urn regulamento conjunto
que atendesse os interesses de ca e de 18.
9 - Lembramos que ainda aguardamos a rnanifestacao de V. S. sobre 0 convite que
fizemos para Membro do Corpo de Jurados.
Valemo-nos do ensejo paTa reiterar a V. S.
nossos protestos de elevada estima e distinta
consideracao.
Assinado: Dr. Carlos Nery da Costa. Secr&tario; Gen. Mirabeau Pontes. Presidente.
Oficio n.O 316/70/D cIa FEDERACiiO PORTUGUESA DE FILATELIA
Lisboa, 4-8-70
Ex.mo Senhor Presidente da
Comissao Executiva da LUBRAPEX-70
Rio de Janeiro - Brasil

Ref. a : oficio S/ 703 de 2-7-70.
Ex.mo Senhor Presidente.

Para os devidos efeitos informamos
V. Ex .... que. embora contristados, nos vemos obrigados a declinar a funcao de ComissBrio para Portugal, desse certame.
em virtude de, ~lo conteudo do oficio
em referencia e de outros trocados anteriormente. se chegar it conc1usao nao estarem V. Ex.as interessados em qualquer
forma de colaboraCao activa da Federacao Portuguesa de Filatelia.
Aproveitamos a oportunidade para vas ernieos nossos r espeitosos curnprimentos.

re~

-

Assinado: Dr. A. Silva Gama, Secretclrio;
Cap. F. Lemos cIa Silveira. Presidente.

12

-

BOLETIM DO CLUBE FILATI:LICO DE PORTUGAL

BOLETIM DO CLUBE FILATI:LICO DE PORTUGAL

Solicitamos que a vossa decisao sobre este
assunto fundamental, de certo positiva, nos
seja transmitida POR EXPRESSO, uma vez
que ela determinara 0 acto da Federacao
Portuguesa de Filatelia, dar-Ihe 0 apoio
tecnico constante, intenso e consciente que
estlt nos nossos pIanos.
Subscrevemo-nos entretanto com a maior
consideracao e estima.

Assinado: Dr. A. Silva Gama, Secretclrio;
Cap. F. Lemos cIa Silveira, Presidente.
lista d. jurados 4ederais p.ra exposi~Cies
no estrangeiro
(§ 1.0 do Art. 21.° do Estatuto da Federacao Portuguesa de Filatelia).

GLASSICO

Dr. Artur BEJA, FIGUEIRA DA FOZ.
Dr. A. J. de Vasconcelos CARVAIJIO (2),
Rua Nova do Almada, 24-2.°. LISBOA-2.
Dr. AntOnio FRAGOSO (2). Rua de Padua
Correia. 327. VILA NOVA DE GAIA.
Jose Gonzalez GARCIA, Rua das Antas, VALENCA (Minho) .
AntOnio Joaquim Correia JuNIOR. Rua Pero
da CovilhB.. 160. PORTO.
Cap. Joaquim Furtado LEOTE. Rua Fernam
Gomes. 11, LISBOA-3.
Dr. Frederico LOPES (2). Rua Ferreira Borges. 103-1.°. COIMBRJA.
Henrique Barbosa MENDONCA. Rua Conde de"
Ficalho. 10. LISBOA-5.
Dr. Fernando Jose O. de MontaMio e SILVA.
Paco de ~is. ANADIA.
AEROFILATELIA
Jose Gonzalez GARCIA. Rua das Antas, VALENCA (Minho).
Virgilio Simoes NETO. Avenida Madrid,
~r/c .• LISBOA-1.
Cap. Francisco Lemos da SILVEIRA (1) (2) •
-Rua Pedro Ivo, 3-3.° EF. LISBOA-5.
TEMATICA
AntOnio BARREIRA. Avenida Sid6nio Pais,
26-2.°. LlSBOA"1.
Dr: AntOnio Silva GAMA (1) (2), Avenida Marconi, 16-r/c. porta E. LISBOA-1.
Dr. AruDal Alcada de PAIVA. Rua Jose EStevao, 76-5. 0-Drt.o. LISBOA-1. .

Oficio n.O S/703 DA COMISSAO EXECUTIVA

Florentino Alves RODRIGUES (1), Rua Conselheiro Serra e Moura. 70-r/c.-Esq.. BARREIRO.
MAXIMAFILIA
Eng.o Antonio FURTADO, Apartado 2263,
LISBOA-2.
Notas: (1) Indicado igualmente para julgar
Classe Juventude.
(2) Indicado igualmente para julgar
Classe Literatura.

DA «LUBRAPEX·70:.
Rio de Janeiro, 2 de Julho de 1970
Sr.
Cap. F. Lemos da Silveira
M. D. Presidente da Federacao
Portuguesa de Filatelia

n.mo

Lisboa - Portugal

Em maos vossos oficios numeros 237 e 2.38.
de 12-6-1970. que mereceram a mais cuidadosa
atencao da Comissao Executiva da cLubrapex-70l> em conjunto com a Directoria do
Clube Filarelico do Brasil e os quais temos
o prazer de responder.

Oficio n.O 657 do CLUBE FILATELICO DO
BRASIL

Rio de Janeiro. 16 de Junho de 1979.
n.mo Sr.
Cap. F. Lemos da Silveira
M. D. Presidente da F. P. de Filatelia
Lisboa - Portugal

cAcusamos 0 recebimento de vossos estimados oficios numeros 124. 150, 184, 202 e
212/70.
Todos os assuntos ventilados foram levados
na devida consideracao. inclusive a data da
Exposicao e a inclusao da Classe Juventude.
E provavel que ja tenham recebid() 0 Boletim n.O 1 e verificado a existlmcia da Classe
Juventude.
Com respeito it data concluimos que nao hB.
mais possibilidade ou vantagem em substitui·la. 0 ano de 1970 esta repleto de exposiC6es e outra data qualquer seria dificil de
atender ao interesse geral.
Ja nos comunicarnas com os Delegado$ constantes de vosso oficio n.O 212/70.
Em breves dias sera levado it imprensa 0
Programa da Exposicao que teremos prazer
em remeter-vos. tao logo estejam prontos.
Valemo-nos da oportunidade para apresentar nossos protestos de elevada estima e distinta consideracao:..
Assinado: Carlos Nery da Costa. Secretario
Geral.
. : .......ilIIIIIIIIIIII~ _ _ ......... .-... _________ ~ ......... ___ .",.",.""".~:

I Selos
de Portugal, U1tramar e Ea·
trangeiro. Novidades. Tematicos.
Sobrescritos de 1.0 dia. Todo
material filatelico

BASTOS , CAMPOS,

I

0

L.~A

R. MARIA ANDRADE, 55-T.1.f.834108

LISBOA· t

(PORTUGAL)

'. ~"""-------"""""""""""""""·"""'''''''''''''''''-'''''''-IP
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1 - Concordamos e aceitamos as condicoes
dos ComissBrios para 0 Ultramar POl·tllgues. conforme 0 vosso oficio 12-2-1970 e
ja tivemos oportunidade de nos comunicar
com os mesmos.
2 - Com referencia as restric6es feitas ao
texto das Divisoes 7. 8 e 9 da classlficaCao, curnpre-nos lembrar que a FIP nao
patrocina a d.ubrapex-7(b. nao havencio,
portanto. obrigacao de nos atermos ao
seu regulamento. Convem esclarecer outrossim, que no Brasil consider amos a
idade superior a 18 anos como adulta.
3 - No regulamento a sair brevemente, ja
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Oficio n.O 316/70/D cIa FEDERACiiO PORTUGUESA DE FILATELIA
Lisboa, 4-8-70
Ex.mo Senhor Presidente da
Comissao Executiva da LUBRAPEX-70
Rio de Janeiro - Brasil

Ref. a : oficio S/ 703 de 2-7-70.
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em virtude de, ~lo conteudo do oficio
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-

Assinado: Dr. A. Silva Gama, Secretclrio;
Cap. F. Lemos cIa Silveira. Presidente.
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f)ficio n.O S/1004 do CLUBE FILAT:ELICO
DO BRASIL
Rio de Janeiro, 4 de Setembro de 1970
Sr.
Cap. F. Lemos da Silveira
M. D. Presidente da Federa!;ao
Portuguesa de Filatelia

n.!D0

Lisboa - Portugal

«Em maos vosso oficio 316/70/D datado de
4' de Agosto e postado no correio em 18-8-1970,
em que nos da conta da decisao dessa Federa!;iio em declinar da fun!;iio de Comissario
para Portugal da «Lubrapex-7~.
Entendemos que e urn direitc que assiste a
essa Federa!;iio a resolu!;ao tomada de se
excluir desta festa de congra!;amento luso~rasileira, mas de forma alguma aceitamos
as raz6es alegadas, pois a Federa!;iio Porfuguesa de Filatelia foi a primeira entidade
a solicitarmos coiaboraciio e 0 nome de V. S.
1m 0 primeiro a ser convidado para compor
o jUri dessa exposi!;iio.
Reservando-nos para oportunos esolarecimentos, apresentamos a V. S. as nossas
Cordiais Sauda!;6es».
Assinado: Dr. Carlos Nery da Costa, Secretario Geral; Gen. Mirabeau Pontes, Presidente.

Oficio 11.° 408/70 da FEDERACAO PORTUGUESA DE FILATELIA

De cette facon nous voulons assurer que
dans la 4eme Exposition LUBRAPEX toute la
legislation qui est en vigueur au Portugal et
au Bresil - ainsi que celle de la FIP - soit
scrupuleusement respectee.
En attendant que cette nouvelle vous fera
plaisir, je vous prie d'agrer, Monsieur Ie
President, l'expression de mes sentiments tres
distingues.
Assinado: Cap. F. Lemos da Silveira, Presidente.
(Conclui no proximo numero)
II.................
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Tendo 0 presidente da Direcc;lio do nosso
Clube Filah~lico de Portugal, Dr. A. J. de
Vasconcelos Carvalho, Igualmente director
desta revista, sido acometldo de doenc;a s6bita, 0 seu medico asslstente, Dr. Valadas
"Preto, lIustre director dos Hospitals Clvis de
Lisboa, envlou-o de urg6ncla para 0 nosso
malor clrurglao da especlalidade, 0 emlnente
Prof. Dr. Cid dos Santos, que 0 mandou
Internar imediatamente na Casa de Sa6de das
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DE YIAGENS E TURISMO
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LUANDA - L. MAROUES
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com selos novos e us ados
Em pegemento, eoeito 8el08 em
quantldade
Pedlr tabela de valorlzaoio • oondl90e8 d. trooe

PORTO
COIMBRA -

Avenida da Llberdade, 103
Avenida de Roma, 4-C
Rua Rodrigo da Fonseca, 86
Rua Dr. Artur Magalhiies Basto, 12
Edificio do Turismo, Largo da Portagem

LISBOA
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Dia do Selo

---

Wagons-Lits / Cook

MOllr> de Marcofilia Ch\ssica
:
I.'

Amoreiras, e, depois de tratamento previo e
apropriado, fol confirm ado 0 diagn6stico de
trombose na perna esquerda, pelo que 0
Dr. Vasconcelos Carvalho fol operado por
aquele Prof. Dr. Cid dos Santos, asslstldo
pel os Drs. Joso Salvador Marques, Oliveira
Pinto e ChAdas Fernandes.
A opera!;so decorreu excelentemente, e 0
Dr. Vasconcelos Carvalho pronto entrou em
convalescen!;a, regressando ill sua resld6ncla,
estando ja a exercer a advocacia e todas
as suas demals actividades, facto com 0 qual

Dr. A. J. de Vasconcelos
Carvalho

PARA 1971

I

Lishoa, 31-10-70

Monsieur Lucien Berthelot
President, Federation Internationale de PhilaMlie
Paris - France
Monsieur Ie President,
J'ai l'honneur de vous faire part que,
d Faccord avec les Statuts de la Federation
Portugaise de Philatelie, notre Comite Dirccteur a ete designe comme Commission Organisatrice de la 4eme Exposition PhilateIique
LUBRAPEX (portugaise/bresilienne) prevue
a Lisbonne au cours de l'annee 1972.
NOllS sommes desormais en rapport avec
l'Administration Postale Portugaise, pour l'indispensable soutien materiel, et avec notre
«:ongenere Clube Philate.Iique du Bresil
-comme nous, membre de la F. I. P.pour effet de patronage et collaboration
amicale.
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Suplemento para noite extra em Budapeste •
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muito e muito se congratulam todos quantos
trabalham nesta colectividade.

Conselheiro Dr. Miguel Bastos
Foi nomeado presiciente do Conselho Fiscal
dos C. T. T. a Dr. Miguel Pddua Rodrigues
Bastos, figura das mais salientes da vida

palitica e social portuguesa.
Antigo Governadar Civil de Setubal, lugar
em que realizou obra muito notdvel, antigo
e actual Deputado, e actual Juiz Conselheiro
do Tribunal de Contas, cargo que levou a sua
escolha para presidente do Conselho Fiscal dos
C. T. T., 0 Dr. Miguel Bastos e, tamMm,
presidente da Comissao Administrativa da
AcCao Nacional Popular, e vogal da sua Comissao Central.
Ao Conselheiro Dr. Miguel Bastos, 1lOSS0
ilustre e queridissimo Amigo, deixamos aqui
um abraco de efusivos paraMns, par esta
nomeacao que ainda mais 0 apr6xima de nos.

Armando Carneiro da Silva
Armando Carneiro da Silva, ilustre Director
da Biblioteca Municipal de Coimbra, e um
velho e querido Amigo - que nunca vimosl
Foi-nos recomendado, ha muitos anos, por
um querido e comum Amigo, 0 Dr. Antonio
de Almeida Figueiredo, e, desde entao, a
nossa correspondincia quase na~ parou. Como
na~ pararam as suas ofertas, as suas lembran~as, as suas gentilezas. Mais do que
os contactos pessoais, e isto a Filetelia. Esta
e que e a verdadeira amizade.
Filatelista distinto, Armando Carneiro da
Silva e, repetimos, ilustre Director da Bibliofeca Municipal de Coimbra, lugar que fem

I
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honrado altamente, e nao apenas com 0
escrupuloso cumprimento das suas obriga~oes, mas ultrapassando-as em muitos aspectos, designadamente publicando inumeros
livros, todos eles notaveis, por indispensaveis
em qualquer boa biblioteca.
Ao nosso velho e querido Amigo Armando
Carneiro da Silva, deixamos aqui apertado
abra\io de muita amizade e de profunda
gratidao.

Filipe Furtado de Mendonc;a
Sao como as cerejas: Um Amigo lembra
outro Amigo. E ocorreu-nos agora outro velho e querida Amigo, que conheceramos htf
vinte ou trinta anos, mas melhar viemos a
conhecer na ExposiCao Filatelica de Novo Redondo, Angola, de cujo juri ele era membro,
e nos a presidente.
Referimo-llOs a Filipe Furtado de Mendonca, distintissimo chefe dos Servicos de
Cultura e de Propaganda dos C. T. T. de Angola, em Luanda.
Os C. T. T. de Angola devem-lhe muito, como
niio apenas eles, mas 0 proprio goveT1lO local
sempre, muito justamente, tem reconhecido:
Como simples exemplo, invocamos 0 Boletim
dos C. T. T. de Angola, onde a sua con stante
colaboraciio e verdadeiramente notdvel.
Mas muito the deve, tamMm, a Filatelia.
E quer pela sua dedicar;iio, a seu entusiasmo,
a sua colabaraCiio, quer par tudo quanto tem
escrito e publicado sabre selos e sua hist6ria
carimbos, carreios, etc., etc.
'
Par isto aqui destacamos 0 1lOme de Filipe
Furtado de Mendonca, agradecendo-lhe 0
muito que tem feito e continuard fazenrJo
pela Filatelia. E, e claro, com outro apertado
abraco de amizade· e de gratiddo.

------------.
'J.

-------------.~

de '/JasctJHceltJs Ca,."al"tJ
ADVOGADO

Agora, provis6riamente: R. de Mo~ambiqut', 1-3.o-D.to, telefs. 833363
e 841915, Lisboa-I; e, as 2. 8 ., 4. a • e 6.&S-feiras, na Associa~ao LisboI nense de Proprietarios, R. de D. Pedro V, n.O 82 .I.°-Lisboa-2,
telefs. 322121 e 322144, das 14,30 as 17 horas.
I
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I Mostra Filatelica e Filumenfstica de Oliveira de Azemeis
Publicamos, no ultimo numero, uma reportagem da exposi\iao em eprgrafe, da autoria
do nosso prezado colaborador J. L. Simplesmente, a gravura que a acompanhou saiu
legend ada: «Engenheiro Carlos Ribeiro, ilustre Correio-Mor, e 0 Dr. Vale Guimaraes,
distinto Governador Civil de Aveiro, observando as participa~oes». Ora 0 ilustre Correio-Mor esla certo. Mas, quanto ao seu
acompanhante, nos nao temos culpa de que
o Governador Civil de Aveiro, nosso ilustre
e querido Amigo, de costas, se pare~a tanto
com 0 nosso distinto colaborador. Aos dois.
as nossas desculpas.

Jornal «A COLECCAO»
Vai publicar-se em Luanda (Angola) , urn
novo jornal mensal, dedicado as formas de
coleccionamento m ais dlfundidias (Fjlatelia,
Numismatica, Filumenismo. Vitolfilia, etc.).

17

Preve-se a saida do primeiro numero de
A Coleccdo em Maio proximo.
o jornal, que tera 16 paginas, sendo as
exteriores e centrais a duas cores, proporcionara aos seus assinantes, urn SERVICO
ESPIECIAL DE INFORMlACoES, que consiste
no envio, por correio, de todas as informa~Oes urgentes de novas emissOes nacionais,
chegadas a Redac~ao entre a saida de
2 numeros, e que percam opartunidade se
aguardarem 0 numero seguinte.
A assinatura anual (que inclui 0 S. E. I),
e de 60$00, ,podendo ser paga na moeda corrente de qualquer pais ou territorio, ou em
series complebas novas, tematicas, ao valor
facial.
No sentido de difundir, 0 mais passivel, no
Estrangeiro, as realidades da Filatelia Portuguesa, os exemplares destin ados aos paises de
idiom a diferente do partugues serao acrescidos
de urn suplemento com atradu~ao, em ingles,
dos artigos ou noticias respeitantes a Portugal.
Quaisquer informa~Oes podem ser solicitadas
para a Caixa Postal n. O 7 022 - Luanda. Angola.

~I·~-------------------:~-----------~-i
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Publicamos, no ultimo numero, uma reportagem da exposi\iao em eprgrafe, da autoria
do nosso prezado colaborador J. L. Simplesmente, a gravura que a acompanhou saiu
legend ada: «Engenheiro Carlos Ribeiro, ilustre Correio-Mor, e 0 Dr. Vale Guimaraes,
distinto Governador Civil de Aveiro, observando as participa~oes». Ora 0 ilustre Correio-Mor esla certo. Mas, quanto ao seu
acompanhante, nos nao temos culpa de que
o Governador Civil de Aveiro, nosso ilustre
e querido Amigo, de costas, se pare~a tanto
com 0 nosso distinto colaborador. Aos dois.
as nossas desculpas.

Jornal «A COLECCAO»
Vai publicar-se em Luanda (Angola) , urn
novo jornal mensal, dedicado as formas de
coleccionamento m ais dlfundidias (Fjlatelia,
Numismatica, Filumenismo. Vitolfilia, etc.).
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Preve-se a saida do primeiro numero de
A Coleccdo em Maio proximo.
o jornal, que tera 16 paginas, sendo as
exteriores e centrais a duas cores, proporcionara aos seus assinantes, urn SERVICO
ESPIECIAL DE INFORMlACoES, que consiste
no envio, por correio, de todas as informa~Oes urgentes de novas emissOes nacionais,
chegadas a Redac~ao entre a saida de
2 numeros, e que percam opartunidade se
aguardarem 0 numero seguinte.
A assinatura anual (que inclui 0 S. E. I),
e de 60$00, ,podendo ser paga na moeda corrente de qualquer pais ou territorio, ou em
series complebas novas, tematicas, ao valor
facial.
No sentido de difundir, 0 mais passivel, no
Estrangeiro, as realidades da Filatelia Portuguesa, os exemplares destin ados aos paises de
idiom a diferente do partugues serao acrescidos
de urn suplemento com atradu~ao, em ingles,
dos artigos ou noticias respeitantes a Portugal.
Quaisquer informa~Oes podem ser solicitadas
para a Caixa Postal n. O 7 022 - Luanda. Angola.
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coleclr0es expostas, que foram imediatamente
satisieitos.
As referidas preleclr0es tiveram ainda a
presen~a estimulante e bastante significativa
do ilustre presidente da F. P. F., Sr. Capitao Lemos da Silveira, do din ami co Secretario da mesma Federa~ao, Sr. Dr. Silva
Gama e dos Directores do C. F. P. Srs. Coronel Cardoso Salgado, Castanheira da Silveira e Miguel Pessanha, e ainda do Secretario-Geral do Clube Filatelico de Portugal, Sr. Dias Ferreira, grande anima dot·
e entusiasta desta e de outras manifesta~oes
organizadas pelo C. F. P. 0 presidente
da Direclrao do Clube, Sr. Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, compareceu nas segunda
e quarta noites, tendo intervido nos debates.
Este Clube editou sobrescritos comemorativos tendo os Correios e Telecomunica!;oes d~ Portugal mandado cunhar sugestivos
carimbos alusivos a cada uma das tematica
expostas, que for am utilizados ?a .correspondencia apresentada nos dias Indlcados, no
posto do correia que funcionou na sede
do C. F. P.
Os inumeros visitantes a·deptos da marcofilia viram
assim, enriquecidas, com
cinco marcas 'postais, as suas colec!;oes.
Podemos afirmar, sem receio de desmentido, que estas Jornadas constituiram .um
verdadeiro exito, contribuindo de forma Inegavel para 0 desenvolvil!lento ~a filatelia
em geral, e, de modo mUlto partlc~l~r, para
uma das suas especialidades, .a tematlca •.
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Off" ,xcha"g, of mi"t
Ih,maties to all wo,ld CO""t,,,s. P"f'"
qua"tit, ,xcha"g, J-JO of ,afh, sj,dal
off,r of Ealt cou"I,.,1S

Filatilica
Internaclonal
Exposl~io

(;URICO LAG' CARDOSO

Nao resta a menor duvida de que 0
ano de 1971 abriu com chave de ouro,
no que respeita a iniciativas levadas a
cabo no campo filatelico.
Poucos dias ap6s 0 encerramento, no Palacio Foz, do magnifico .Salao Nacional
de Filatelia., feliz inspira~ao da Federa~ao
Portuguesa de Filatelia, que alcan~ou extraordinario exito, inauguraram-se, nos saloes da sede do Clube Filatelico de Portugal, e por este organizadas, as .Primeiras
Jornadas Tematicas., que constituiram, peIo
seu ineditismo, uma realiza~ao que, simult:ineamente, despertou 0 interelSSe; e a curiosidade de filatelistas ja consagrados e de
simples simpatizantes deste magnifico passatempo quo e a Filatelia.
Esta iniciativa do Clube Filatelico de
Portugal, oportuna e cuidada, brilhante e
original, teve 0 patrodnio dos Correios e
Telecomunica~oes de Portugal e da Federalrao Portuguesa de Filatelia.
As •Jornadas Tematicas. tiveram lugar
durante cinco seman as consecutivas, tendo
sido expostas cinco das coleclr0es que obtiveram medalha de •VermeilJ. na ultima
Exposilrao Nacional, realizada em Luanda,
em 1970, pertencentes aos seguintes filatelistas:
logos Olfmpicos - 6 de Fevereiro - Ant6nio Barreira.
Cancro B luta anti-cancerosa - 13 de Fevereiro - Dr. Carlos Freire de Oliveira.
Escritores e Jornalistas - 20 de Fevereiro
- Eurico Lage Cardoso.
Escutismo - 27 de Fevereiro - Jose M.
Mendes Marques.
Velculos Motorizados - 6 de Mar~o
Francisco Palma Leal.
Nas datas indicadas, os expositores mencionados fizeram preleclr0es, as 19 e
21.30 horas, perante os visitantes que compareceram em elevado numero, pormenorizando 0 que se lhes ofereceu dizer sobre
as suas coleclr0es, estabeIecendo-se em cada
uma das sessoes urn animado col6quio entre os expositores e 0 publico, que se mostrou interessado em conhecer diversas facetas do coleccionismo tematico, pedindo,
de quando em vez, esc1arecimentos sobre as
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BUDAPESTE - 71
A Comissao Organizadora da Exposi~ao continua 0 seu trabalho e os preparativos relacion ados com esta importante manifesta~ao.
Nesta conformidade, no Congresso da Federa~ao Internacional de Filatelia que se des enrolou entre 28 e 29 de Setembro do passado
ano em Londres, 0 Secrewio Geral da Federadio Filat.elica Hungara prestou infor~a~oes
aos participantes desse Congresso respe1tan~s
aos preparativos em curso. Nessa ocaSlao
apresentou 0 esbor;o da medalha da Exposi~iio e deu a conhecer os locais onde se deseurolara esta manifesta~ao, e que serao, como
ja se noticiou, divers as salas do res-do-chao
do Museu das Belas Artes de Budapeste e
as salas de exp.osi~Oes da nova sede da Fe·
dera~ao Nacional dos Filatelistas Hungaros.
A distribui~ao definitiva das diferentes salas
da Exposi~ao nao foi ainda decidida. Mas
segundo os projectos pre-estabelecidos, 3 500
quadros permitirao aos visitantes admirar as
mais bel as colec~Oes.
Sao numerosas as inscri~oes que tern chegada
maos dos orgacizadores, nao s6 de
coleccionadores hungaros como de tod~ 0
mundo. Entre os pedidos de ipscri~ao, foram
ja aceites 19 dos Estados Unidos da America,
75 da Republica Federal Alema, 9 da Dinamarca, 18 da Belgica e 11 da Russia.
Tambem para a sec~ao de Liter·a tura Coram
recebidas numerosas ades6es.
o Congresso da FIP deu a sua aprova~ao
ao relat6rio detalhado referente a Exposi~ao,
e confirmou patrocinar este certame.
o delegado da Comissao Organizadora
aproveitou a sua estadia em Londres para
diligenciar no sentido de serem apresentadas
oa BUDAPEST-71 certas partes da colec~ao
da Familia Real britfurlca, tendo recebido a
promessa de que opedido sera atendido.
Outras conversa~Oes com os dirigentes da
sec~ao filatelica do British Museum, tiveram
como resultado a apresenta~ao em Budapeste
de certas partes da colec~ao de selos hungaros, do mais alto valor, deste prestigioso
Museu.

as

Recorde-se que esta Exposi~ao e organizada a base dos Regulamentos da FIP..
sendo portanto 0 seu regulamento particular.
apenas urn complemento.
A Comissao Organizadora elaborou ja 0
projecto do programa da Exposi~ao. Indicamos as partes mais importantes:
4 de Setembro de 1971: Domingo de manha.
da Exposi~ao. Nessa ocasiao sera
colocada em circula~ao a serie e 0 bloco comemorativos, emitidos pelos correios hung~os.
que serao vendidos no Posto de COrrelOs.
temporiirio, a funcionar n~ l?cal do certarrn;.
Urn carimbo especial sera 19ualmente utilizado, nessa ocasiao.
8 de Setembro: A Associa~ao Internaciomil
dos Peritos Filatelicos (AIEP) reunir-se-a em
conferencia.
10 de Setembro: Congresso da AsdOda~ao Internacional dos Jornalistas Filatelicos
(AIJF).
11 de Setembro: A Comissao Organizadora
da Exposi~ao organiza, a noite, 0 habitual
banquete de encerramento, no decurso do quaI
serao anunciados os premios atribuidos pelo
JUri.
12 de Setembro: Domingo. A Comissao Organizadora organiza uma excursao a Eger
- centro cultural hist6rico perto da capital
o seu castelo, 0 seu Museu e a sua basilica.

inaugura~ao
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coleclr0es expostas, que foram imediatamente
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presen~a estimulante e bastante significativa
do ilustre presidente da F. P. F., Sr. Capitao Lemos da Silveira, do din ami co Secretario da mesma Federa~ao, Sr. Dr. Silva
Gama e dos Directores do C. F. P. Srs. Coronel Cardoso Salgado, Castanheira da Silveira e Miguel Pessanha, e ainda do Secretario-Geral do Clube Filatelico de Portugal, Sr. Dias Ferreira, grande anima dot·
e entusiasta desta e de outras manifesta~oes
organizadas pelo C. F. P. 0 presidente
da Direclrao do Clube, Sr. Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, compareceu nas segunda
e quarta noites, tendo intervido nos debates.
Este Clube editou sobrescritos comemorativos tendo os Correios e Telecomunica!;oes d~ Portugal mandado cunhar sugestivos
carimbos alusivos a cada uma das tematica
expostas, que for am utilizados ?a .correspondencia apresentada nos dias Indlcados, no
posto do correia que funcionou na sede
do C. F. P.
Os inumeros visitantes a·deptos da marcofilia viram
assim, enriquecidas, com
cinco marcas 'postais, as suas colec!;oes.
Podemos afirmar, sem receio de desmentido, que estas Jornadas constituiram .um
verdadeiro exito, contribuindo de forma Inegavel para 0 desenvolvil!lento ~a filatelia
em geral, e, de modo mUlto partlc~l~r, para
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p ara aIem de outro; monumentos, estao incluidos no programa da visita a esta cidade,
que goza de situa!;!ao priveligiada. Esta excursao terminara com urn jantar no decurso
do qual poderao ser apreciados os celebres
vinhos de Eger.
o encerramento da EJfPOsi!;!ao verificar-se-a
igualmente na noite de 12 de Setembro.
14-15 de Setembro: A FIP realizara 0 seu
Congresso na nova sede da Federa!;!ao Hungara.
Sublinha-se uma vez mais que as coleccOes
que tomarem parte na BUDAPoEST-71 estiio
isentas de direitos aIfandeganos e que os quadros sao pastos gratuitamente a sua disposicao. Contudo, devido lao numero elevado de
participacOes que afluirao, a Comissao Organizadora solicita aos expositores que enviem
as suas coleccOes por encomenda aerea ou
eorreio aereo, de modo a que cheguem a

Budapeste entre 1 e 10 de Agosto proximo.
Aqueles que as transportem" pessoaImente devern tomar as medidas necessarias a fim de
que estejam entregues entre 28 e 31 de Agosto,
ou 0 mais tardar ate 1 de Setembro, as
12 horas.
A colocacao das folhas nos quadros e efectuada por uma Comissao possuindo a necessaria pratica, de maneira que os expositorel;
nao sao obrigados a proceder a esta tarefa
rodavia, e necessario, Iogicamente, que as
folhas sejam rernetidas na ordern pela qual
se deseja que sejam colocadas nos quadros.
A Irnprensa hUngara, assim como nurnerosos
jornais filarelicos e nao-filatelicos, tern dedicado ' artigos a esta Exposicao.
A Comissao Organizadora agradece a toda
a Imprensa a divulga!;!iio que tern feito da
BUDAPEST,71, a qual muito contribui para a
exito da mesma.
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que estejam entregues entre 28 e 31 de Agosto,
ou 0 mais tardar ate 1 de Setembro, as
12 horas.
A colocacao das folhas nos quadros e efectuada por uma Comissao possuindo a necessaria pratica, de maneira que os expositorel;
nao sao obrigados a proceder a esta tarefa
rodavia, e necessario, Iogicamente, que as
folhas sejam rernetidas na ordern pela qual
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A Irnprensa hUngara, assim como nurnerosos
jornais filarelicos e nao-filatelicos, tern dedicado ' artigos a esta Exposicao.
A Comissao Organizadora agradece a toda
a Imprensa a divulga!;!iio que tern feito da
BUDAPEST,71, a qual muito contribui para a
exito da mesma.
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Ep. T . C. V. N. U. 1. 2. 3. 60. 90.
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3295 - Nuno de Oliveira Frago ~ o Pi re~
Rua Manuel Murias, 5-1. 0-Esq. Lisboa-4.
3387 - Jose Ant6nio de Lenca~tre Teixeira
da Mota - Cal~ada da E ~ t rel a, 46-l .o-Dn.o - Li~boa - (P) Po. Fr. T .
C. N. U. 60. 1. 2. 67. Pre-filatelicu~ .
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5060 -

NOVOS SOCIOS

t'eira - Rua de Mo~ ambique , 17 Beja - (M) Po. Fr . T . N. U. 60.
1. 2. 3. 63. 90. 93.
D. Ehperanza Pena Solleiro Gonzalez
- Rua da Padaria, 38-3.0 - Lisboa-2 - (M) Po. Es. Fr. T. 60. 3.
Jo~e Paulino Pereira Serra - Bairro
da Quinta das Vaca~, Late 5-2.0-E~q.
- Rebelva - Carcavelo~ - (P) T. N.
U. 60.
Alfredo Antonio Mota da CunhaRua Candido dos Rei~, 17-2.u-Drt.oAmadora - (M) Po. Fr. In. T. C.
V. N. U. 60. 1. 2. 90. 93.
Luis Gon~alv es Vicente - Sect;:iio do
Laboratorio - C~a do Douro - Regua - Po. Fr. T . C. V. N. U. 60.
93. 94 .
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com pI etas. D,l em t~oca selos a
5227 - Manuel Jorge Dias Sousa Figueiredo
combinar 90. 93. 94. Cat,Uogo Si"o.
- Praceta Jo~e Bento A r a u j 0 ,
4897 - Eng. o Alipio Pinheiro da Silva 2B4-2.0-Drt.o - Santo Antonio do~
Caixa Postal 657-C - Luanda - T.
Cavaleiros - (P) Po. Fr. In. T. C. V.
C. N. 60. 1. 3. Tematica de faun a.
N. U. 60. 1. Angola, Vaticano. Flo5630 - Fernando Dias de Sou\a - Diares. 90. 94.
mang - Dundo - (M) Po. T. C. N.
5270 - Padre Joaquim Sim6e~ Correia SerU. 60. 1. 2. U. 10. 19. 21. 90, 94.
ralheiro - Residencia Paroquial Mertola - (M) T. C. N. U. 60. 1. 2.
1"to9AMBIQ UE
93.
3883 - Manuel Maria Antao - Rua da Ne5272 - Forlunato Trovao de Alme ida Santos
vala, 1591 - Flat. 4 - Lou ren~o Mar- Av. Miguel Bombarda, 93-4.<>ques - (M) T , C. V. N. U. 1. 2. TeLisboa - (P.) Po. Fr. T. V. U. 60.
malieas de flores, co"tumes, de\por1. 2. 93.
tos. 93. 94.
5316 - Manuel Viriato Relo Pereira VazBRASIL
Rua Gon~alvc~ da Silva, 185-4.0-Drt. o
5634 - Franti\co Creslana Caixa Po,,Vila Nova de Gaia - (M) Po. Fr.
tal 7281 - Sao Paulo - S. P.
C. N. 60. 1. 2. Fauna. 90. 94.
5635 - Jose Luis Pcnha Catbalhedo - Rua
5470 - Verfssimo Mar~ano - Rua A - Val15 de Novembro, 569 - Dois Coneverde - ~vora - (M) Po. T . C. V.
gos - E"t. Sao Paulo.
N. U. 60. 1. lIhas. 2. 93.
563(, - Jose A. Godoi - Rua Cap. Anto5484 - Manuel Joaquim Fernandes - Rua
nio Silva SanlO\, 75 - Sao Jo\e do ~
Antonio Nobre, 8-8.o -Esq. - Almada
Campos - Sao Paulo.
- (M) Fr. T. C. V. .N. U. 60. 1. 2. 9·"
5497 - Circulo Filatelico Arganilense - Sede
AFRICA DO SUL
na Avenida Almirante Reis, 2-1. 05282 - Manuel Joaquim Mourato Ramo\-Dn." Lisboa e Secrelaria e
11 Heide St. - Mara Park - KempCOl'respondencia na A venida da Reton Park-TVL.
publica, 44 - Barreiro.
CHECOSLOVAQUIA
5531 - Joao Alberto Belem Rodrigue~
5161 - F.'. Vorlov"ky - Dylemka 24/1
Vivenda Maria da Gloria - Estrada
Cheb.
do Murtal- S. Pedro do Estoril(P) T . C. N. U. 60. 1. 2. 93.
ES7'ADOS UNIDOS DA AMER.ICA
5631 - Paulo Guilherme Pinto Soromenho
3516 - C. W . Bud Abbott - 1 Queens Drive
da Costa Nascimento - Rua CamSo - Newark, Oh 43055.
pos Rodrigues, 21 - Setubal - (M)
4363 - Thomas B. Quinn - P. O. Box C
Po. Fr. Es. In. AI. T. C. N. U. 60 .
_ Marchall, Calif. 94940 - In. C.
1. Angola. Mo~ambique . Tematica
60. 1. 2. Especiali"ta em Ceres c
de ca~a .
fiscais 93 . 94.
5632 - Antonio Manuel Cardoso do NasROSSIA
cimento - 4.a Sec~ao da Subdirecto5356 - Juri Isakov - Krasnoshkolnaj nab.
ria da Policia Judiciaria - Rua Go22. K. V. 36 - Kharkov-3 - In. A!.
mes Freire - Lisboa-l- (M) T . C.
Fr. T . 60. 1. Angola. Mo~ambique.
N. U. 60. 1. 2.
Timor. Tematica de fauna. 90.
5633 - Luis Quartin Gra~a Simao JoseAv. dos Est. Unidos <ia America,
.ltfI/IIIIIIIIII......... ~"".,.", .................. """..----~",.".. ......:.
134-7.0-Drt.o - Lisboa - (P) Po. T .
C. N. U. 60.
5637 - Laulo Ant6nio do Rosario Baptista
- Rua Dr. Botelho Moniz, 14-r/c.
- Caldas da Rainha - (P) Po. Es.
TUDO PARA FILATELl A
T. 60. 1. 2. 19. Tematicas de fauna
e pintura. 93. 94.
.

I CASA A. MOLDER
I

.

ANGOLA

3248 - Padre Manuel Alves Braga - Paroquia do Andulo - C. Postal 90Andulo - (M) Po. Fr. Es. In. Latim. T. V. N. Tematicas de quadros - celebres e Natal, em series
",

I
I

ICOMPRA-VENDEI
I
Rna 1.° de Dezembro, 101-3.°
I
Telef·3~1514
LISBOA- 2 1

I

·1 ...............,.................,..... ~#IItI1W~tIWIW___

,"

ANUNCIOS ECON6MICOS
PERMUTO e compro selos de Portugal,
todo 0 lltramar, moedas e medalhas militares de Portugal- Apartado n.O 6, Elvas.
Selos com erros, novos e usados, de
Portugal e Ultramar, compro, pagan do bern.
Carta it Secretaria, ao n.~ 22.
PORTUGAL E ULTRAMAR - compro
e troco Correio Aereo (selos, documentos,
marcas) anterior a 1939. Cap. F. Lemos da
Silveira, Rua Pedro Ivo, 3-3.o-EF - LISBOA-5.
COMPRO. F. D. C., provas, ensaios,
relacionados com os tern as «Vefculos
torizados», «Guerra» e «Refugiados».
viar propostas a Paulo Sa Machado,
Direita das Campinas, 33 - PORTO.

etc.,
MoEnRua

Com pro e vendo selos de Portugal e
Ultramar. Novos e usados. Grandes descontos. Procuro selos de pacotes. Fernando Silva - Telef. 56994 - Santo TIdefonso, 444 - Porto.
PROVAS, ENSAIOS E ERROS:

ou compro, pagando bern. Resposta

Troco
a Se-

cretaria do Clube, ao n.O 22.
CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM
SELO: Troco ou compro, pagando bem.
Rellposta it Secretaria do Clube, ao 0.0 22.
INDIA PORTUGUESA - Cartas do perlodo post-lnvasao (1962), com selos mdianos e cartmbos portugueses, e tambem
aerogramas indianos obUterados com marcas portuguesas. Compro qualquer quantidade, ou troco por material a escolha do fornecedor. CAP. F. LEMOS DA SlLVEmA
- Rua Pedro Ivo, 3-3.o-EF ~ LISBOA-5.
CARTAS ANTIGAS, com ou sem selo,
compro, pagando bern. Paulo Sa Machado,
R. Direita das Campinas, 33 - PORTO.

ARKADIO NORINSKI - p. O. B. 929 Leningrad, M. 6. U. R. S. S. Desejo trocar
selos U. R. S. S. e sobrescritos das expedi-

!;Oes ao Arctico e Antcirtico, Cosmos', etc., por
selos tematicos da Hist6ria de Portugal, Car!lvelas, V. Gama, P. A. Cabral, G. Coutinho,
F. Magalhaes, Na'vegadores e Geografia,
rauna, esta de Portugal e lltramar.
Compro, Troco e Vendo selas ci!issicos,
todas as series. Tematicas, novas au wadas. Procuro selos d.i! pacotes. Vend:>
albuns e material filatelico. A. Borg.!s
Brit.:! - BARREmO - Portugal - Tele(one 2272329.
COMPRO selos Portugal e Ultramar,
novos ou usados. Tambem vendo. SILVA
PEREmA - Rua Ant6nio Nobre, 43-2. o-D.o,
telef. 784816 - Lisboa-4.
Exchange Large Size Stamps 100 for 100.
Buy also.
Troco selos de grande formato 100 por
100. TamMm compro. Ed. Peterson - 1265
N. Harvard - LOS ANGELES, Calif. 90029
-U. S. A.
Selos nacionais e estrangeiros aos melhores pre!;os. Envlamos hsta de ofertas.
A. Neves. Apartado 23 - Vila F. Xira.
Compra, vende, troca selos, e encarrega-se daexpedi!;ao dos que comprar em
leiloes, desde que lhe enviem antecipadamente 0 numerario preciso.
MERCADO DO SELO EM LUANDARua do Quicombo, 11-2. 0 , Ap. 28. Luanda
-Angola.
Com pro quadra~ novas sl charneira nu828, 830, 837, 838', 855, 856 e 857
cat. S. Ferreira.
Indicar pre~o a Jaime
A. Ferreira - Rua de Mo~ambique, 17Beja.
mero~

Desejo trocal' Portugal e Ultramar. Dou
URSS. Arkadio Norinski-C. P. 929-19006
Leninegrad. Russia.
Todoz Daucer, bul .Ruski 94-5, Pazardjiv, Bulgaria, desire echange timbres
avec tout pays (contre timbres flora, fauna,
sport, cosmos et tableaux de Bulgarie, Hungrie, Roumanie). Cor. em fran~ais.
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Exchange Large Size Stamps 100 for 100.
Buy also.
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100. TamMm compro. Ed. Peterson - 1265
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leiloes, desde que lhe enviem antecipadamente 0 numerario preciso.
MERCADO DO SELO EM LUANDARua do Quicombo, 11-2. 0 , Ap. 28. Luanda
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Com pro quadra~ novas sl charneira nu828, 830, 837, 838', 855, 856 e 857
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Desejo trocal' Portugal e Ultramar. Dou
URSS. Arkadio Norinski-C. P. 929-19006
Leninegrad. Russia.
Todoz Daucer, bul .Ruski 94-5, Pazardjiv, Bulgaria, desire echange timbres
avec tout pays (contre timbres flora, fauna,
sport, cosmos et tableaux de Bulgarie, Hungrie, Roumanie). Cor. em fran~ais.

BOLETIM DO ctUSE Ftt.A~ICO DE PORTUGAl.
Echange timbres neufs et obliteres. MeIl.
Melanie Perta - Petrosani - Str. Miku Klein
Nr. 27/ Romenia.
Compro ou troco moedas e selos novos ou
usados em series complet!is, de Portugal e
Ultramar. Ofereco moedas e selos de Australia. Alberto Santos Teixeira - 39 Herbert
Street - Albert Park - Melbourne - Australia.
Contra 100 selos comemorativos diferentes
de Portugal e Provincias lltramarinas, dou
100 selos camemorativos diferentes Espanha e
Col6nias. Tambem permuto series novas ou
usadas. Fernandez. Apartado 14546, Madrid
-Espanha.
\

A CONQUISTA DO ESPA<;:O - Uma colec~ao fascinante agora ao seu alcance com
a nosso grande «stock- e pre~os convenientes. Envie !ista de faltas, que merecer,i
pronta atenljao. Sergio Simoes - Caldas da
Rainha.
Dou urn selo usado de 20$00 da sel'ie da
Madeira, pOI' cad a par de 2580-4$30 da
mesma serie ou outras; tam bern recebo
3530. Apartado 13 - Elvas.
INGLATERRA, n.O 22 Cat. Yvel·t cujas
letras dos cantos inferiores sejam: AI, AL;
BD, B~ BL, CB, CD, FI, HH, JL, KD, KH,
LD, LE, ND, OD, OE, OL, PL, QH, SI, SD,
com pro ou troco. Estou intere s ~ado em
cartas c/ selos, quadras usadas ou qualquer
pelja interessante. Dr. Vasconcelos e Castro
- Av. Alvares Cabral, 55 - tel. 662283Lisboa.
Selos usados comemol'ativos Portugal, UItramal' e Europa Ocidental, formata grande,
lavados, com pro ou troco pOI' selo ~ Portugal c Ultramar, novas e usados do meu
stock.
Catalogo Eladio.
Transacr,:oes so
com coleccionadore~. Ofertas a Pedro Peters.
Av. Joao Crisostomo, 81-4.0 - Lisboa-1.
Envienme 100-200 sellos diferentes conmemOl'ativos Portugal recibira igual Espanacambio F. D. C. - SANTOS SANCHEZ
GARCIA - Division Azul, n.O 2 MALAGA
(ESPAl'QA) C. F. P. n.O 5649.

Marek J. Zawadzki, Staszica 12,5 m,
Kielce 2, Polonia, Portugal Overseas Countries, Poland, Europa, Flowers, Painting,
Space UN - mint complete sets and FDC.
Catal~gues : Y vert, Zumstein, Minkus.
1 reply in: English and Polish. Member of
American Philatelic Society 61043.
BOLETIM FlLATtLiCO-H. - Enviamos
gratis, com muitas ofertas de selos e material filat6lico. Os coleccionadores do UItramar que pretenderem a sua expediljiio via
aerea, devem enviar-nos 20$00 em selo~
novos, correntes. SERGIO SfMOES - CALDAS DA RAINHA.

FASRIC1\ DE ARTEFACTOS DE BORRACHA
Endere~o telellrafico: LUSITANA

Telefone n. D 10 - VALEN<;A

DE

JOS~ G. GONlAlfl, SUC.RA
RUA DAS ANTAS- VALEN<;(A
(PORTUGAL)

JURI ISAKOV - Krasnoshkolnaj nab 22.
KV. 36 Kharkow - 3 U. R. S. S. Desejo
trocar selos da Russia pOl' selo ~ de Angola,
Mo~ambique, Timor, S. Tome e Principe,
Macau, Panama, Haiti. Niassa e Cabo Verde.
Correspond~ncia em ingl~s, hungaro, espanhol, italiano, portugu~s, japon~s e russo.

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

TrocD selos com todo 0 mundo. Dou todos as selos da ,lJulgal'ia, Russia, Romenia,
DDR, Checoslovaquia. Bases: Yvert, Zumstein ou Skot. Dimiter D. Matchcanov.G. Kil'kov, n.O 12 - Sofia - Bulgaria.
Col. Checoslovaquia, Hungria e Marrocos
Espanhol, maioria series N. Venda cada
pais au troco c. Uit. POl'. - E. LUIZI Tel. 49529.

A SEVERA
IU.

DAI

ClAvus, IS-57

BAIRRO ALTO

Desejo somente FDC e selos novos em
series completas. Tematicas : pintura, fauna
e alunagens. Andrzej Alberski. Str. Stokowa, 5 - Skarzysko-Kamienna, 2 - Pol/)nia.

•

PORTUGAL

RESTAURANT TYPIQUE

It ES'l'RAN-

~l~~~s, Cir~~SICOS,

II

L1S10'.Z

RESTA URANTE TIPICO

·Il-S-E-L-O--S-:;-~;:::-;;:-·:
TRAMAR

•

T .1. f. 1400'

•

TYPICAL RESTAURANT

para COMPRA OU VENDA

Consult. a cora

H. SANTOS VIEGAS

1.0 d. Oez.mbro, 45-3.o-l:sq.
T.I.lon. '3 5852 - LlSBOA-2

I R.

'!1'WIIiI.............-......

t

Fados e Guitarradas

... .... :~

ABERTO TOO." A NOlTE

•

OUVERT TOUT LA NUIT

•

OPEN ALL NIGHT

BOLETIM DO ctUSE Ftt.A~ICO DE PORTUGAl.
Echange timbres neufs et obliteres. MeIl.
Melanie Perta - Petrosani - Str. Miku Klein
Nr. 27/ Romenia.
Compro ou troco moedas e selos novos ou
usados em series complet!is, de Portugal e
Ultramar. Ofereco moedas e selos de Australia. Alberto Santos Teixeira - 39 Herbert
Street - Albert Park - Melbourne - Australia.
Contra 100 selos comemorativos diferentes
de Portugal e Provincias lltramarinas, dou
100 selos camemorativos diferentes Espanha e
Col6nias. Tambem permuto series novas ou
usadas. Fernandez. Apartado 14546, Madrid
-Espanha.
\

A CONQUISTA DO ESPA<;:O - Uma colec~ao fascinante agora ao seu alcance com
a nosso grande «stock- e pre~os convenientes. Envie !ista de faltas, que merecer,i
pronta atenljao. Sergio Simoes - Caldas da
Rainha.
Dou urn selo usado de 20$00 da sel'ie da
Madeira, pOI' cad a par de 2580-4$30 da
mesma serie ou outras; tam bern recebo
3530. Apartado 13 - Elvas.
INGLATERRA, n.O 22 Cat. Yvel·t cujas
letras dos cantos inferiores sejam: AI, AL;
BD, B~ BL, CB, CD, FI, HH, JL, KD, KH,
LD, LE, ND, OD, OE, OL, PL, QH, SI, SD,
com pro ou troco. Estou intere s ~ado em
cartas c/ selos, quadras usadas ou qualquer
pelja interessante. Dr. Vasconcelos e Castro
- Av. Alvares Cabral, 55 - tel. 662283Lisboa.
Selos usados comemol'ativos Portugal, UItramal' e Europa Ocidental, formata grande,
lavados, com pro ou troco pOI' selo ~ Portugal c Ultramar, novas e usados do meu
stock.
Catalogo Eladio.
Transacr,:oes so
com coleccionadore~. Ofertas a Pedro Peters.
Av. Joao Crisostomo, 81-4.0 - Lisboa-1.
Envienme 100-200 sellos diferentes conmemOl'ativos Portugal recibira igual Espanacambio F. D. C. - SANTOS SANCHEZ
GARCIA - Division Azul, n.O 2 MALAGA
(ESPAl'QA) C. F. P. n.O 5649.

Marek J. Zawadzki, Staszica 12,5 m,
Kielce 2, Polonia, Portugal Overseas Countries, Poland, Europa, Flowers, Painting,
Space UN - mint complete sets and FDC.
Catal~gues : Y vert, Zumstein, Minkus.
1 reply in: English and Polish. Member of
American Philatelic Society 61043.
BOLETIM FlLATtLiCO-H. - Enviamos
gratis, com muitas ofertas de selos e material filat6lico. Os coleccionadores do UItramar que pretenderem a sua expediljiio via
aerea, devem enviar-nos 20$00 em selo~
novos, correntes. SERGIO SfMOES - CALDAS DA RAINHA.
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PARA SERVIf;OS ESPECIAIS, CONSULTE-NOS

