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As homenagens ao grande 

Jose Gonzalez Garcia 
Palo 

DR. A. J. D~ VASCONCROS CARVAL~O 

Pela primeira vez, um clube filate
lico portugues inaugurou uma sede 
construida propositadamentel 

Pela prime ira vez, um Ministro das 
Obras Publicas e das Comunica~oes vi
sitou um clube filatelico portugues, 
com placa de marmore a 'perpetuar 
para sempre a honra da sua visital 

E pela primeira vez, 0 Governo en-

tregou uma condecora~ao a um fila
telista portuguesl 

Tambem pela primeira vez, foi emi
tid a e distribuida uma medalha com 0 

busto de um filatelista portuguesl 
Tantas e tao merecidas homenagens 

coincidiram na pessoa do eminente 
filatelista portugues Jose Gonzalez -
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Jose Gonzalez Garcia na WIPA 

Garcia, e nas circunstancias detalhada
mente referidas adiante. 

Neste local, queremos, tao somente, 
repetir os nossos mais vivos agradeci
mentos ao Eng.o Rui Sanches, ilustre 
Ministro das Obras Publicas e das Co
munica~oes, nosso querido Amigo, por 
haver patrocinado 0 pedido da co
menda da Ordem do Infante D. Henri
que, junto do Senhor ' Presidente da 
Republica, por a ter oferecido, e por 
nos ter dado a grande honra de vir pes-

soalmente entrega-Ia no nosso Clube 
Filatelico de Portugal. 

E repetir os nossos mais profundos 
agradecimentos ao grande filatelista 
Jose Go n z a I e z Garcia, Filatelista, 
Homem e Amigo com letras grandes, 
por, com selos portugueses, e da rna
neira que 0 seu palmares, adiante re
sumido, eloquentemente expressa,
bem justamente ter merecido tais 
homenagens no seu Clube Filatelico 
de Portugal. 

BOLETIM DO CLUBE FILA'HLICO DE PORTUGAL 3 

caONICA DO 

o Brasil prelente na homenagem a 

JOSe Gonzalez Garcia 

Em recente reuniao da directoria do 
Clube Filatelico do Brasil, tive a opor
tunidade de comunicar a honrosa home
nagem que 0 filatelista Jose Gonzalez 
Garcia acaba de receber do Governo de 
Portugal, por intermedio do Sr. Ministro 
das Obras Publicas e das Comunica!;oes. 

Foi ele condecorado no dia 30 de Junho, 
oa nova sede social do Clube Filatelico 
de Portugal, construida e instalada com 
luxo e a mais completa organiza!;ao in
terna. 

Agora, quero dizer do grande merito 
desta homenagem, que transmitiu 0 re
conhecimento e satisfa!;ao, nao s6 dos 
filatelistas de Portugal, como, tambem, 
dos filatelistas do Brasil. 

Jose Gonzalez Garcia e urn padrao de 
gl6ria para a Filatelia luso-brasileira ; co
nh1!cido em toda a parte do Mundo, :nestes 
Ultimos anos tern participado nas mais 
importantes exposi!;oes filatelicas interna
cionais, conquistando sempre urn lugar 

Por 

I HUGO I=RACCAROLI 
Vloa·Prllldent, do Club, FIJat6IJcD 

do Bra.1I 

de destaque, com numerosas medalhas de 
Duro e Grandes Premios. 

Na Ultima exposi!;ao filatelica interna
cional, PHIL YMPIA, realizada em Londres, 
que foi a de mais alto nivel tecnico ate 
hoje, sua colec!;3o conquistou 0 GRANDE 
PIU:MIO DE HONRA, 0 maximo que urn 
filatelista pode conquistar numa compe
ti!;ao filatelica internacional. Nesta oca
siao, ouvl os maiores elogios, dos mais 
oompetentes filatelistas do Mundo. Nao 
existiu nada mais valioso e importante 
ate 0 momlento actual: galgou ele 0 Ul-i 
timo degrau, chegando ao topo da Fila
telia mundial. 

Trata-se do mais completo filatelista, 
nao s6 no coleccionismo de selos, como 
1110 integral apoio que tern dado a Fila
telia organizada, cooperandCi da maneira. 
mais util e eficiente em todas as iniela
tivas e realiza!;oes da Filatelia de Por
tugal. 

Em 1966, por ocasiAo da realiza!;Ao da -
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4 BOLETIM DO CLUBE FILAT£LICO DE PORTUGAL -primeira .;r..UBRAPEX, no Rio de Janeiro, 
Gonzfllez Garcia veio pessoalmente, e ex
pOs parte de sua maravilbosa colec!;ao. 
Nesta epoca, nao cO::lquistou somente 0 
GRANDE PREMIO LUBRAPEX, mas, 
principalmente, os filatelistas brasileiros, 
agindo e tratando a todos da maneira 
lbana e amavel, como normalmente age 
em qualquer !parte do Mlundo. Aquil 
houve completo entrosamento de amiza
des, pois todos se cQmunicavam frater
Illalmente. 

Este e 0 extraordinario filatelista que 
acaba de receber a mais justa e honrosa 

homenagem do governo ·e dos filatelistas 
de Portugal, it qual, com verdadeira tris
teza, nao pudemos assistir, mas, tenham 
a certeza, nos deu 0 mesmo prazer e 
sa1;i,sfa!;ao como se 0 homenageado fosse 
brasileiro. 

Resolveu a nossa Directoria, sob salva 
de palmas, incluir na acta dessa reuoiiio 
urn voto de louvor e satisfa!;ao, com a 
solicita!;ao de que se mandasse urn aper
tado abra!;o da Filat-elia brasileira ao 
eminente filatelista e querido Amigo Jose 
Gonzalez Garcia. 

((PALMARES» DE 

JOSE GONZALEZ GARCIA 
Troftul conlaguldol, raprallntlndo POR

TUBAL • PRovlNClAS ULTRAMARINAS 

«INTERPOSTA 1959,. - Maio - Classe de 
Oompeti!;ao, em Hamburgo: 

- 1 Medalha de Ouro, p~r PORTU
GA~j 

r--------------~ AMERICAN TOPICAL I 
I ASSOCIATION I 
I A maior coledividade I I tem6tico do Mundo I 

I 0 primeiro numero de TOPICAL I, 
TIME (1949)_orgio olicia! da A.T.A. 
- tinha 8 piginBB j hoje, a mesma I publicac;l[o atinge as 100 p4glnas. II 

American Topical Association 

3308 North 50 th Stree' 

MILW AUKEE, Wis. 53216 

U. S. A. I ... ____ ... ______ IIIIIiIIW".""...-....,,,.,,,,.I!IIIIIIIIW',,.,,,,........-,,.,,,,. ................ 

- 1 Medalha de Ouro, pela INDIA 
PORTUGUESAj 

- 1 Medalha de Prata, com felicita
!;oes do Juri, por MOCAMBIQUE, 

- 1 Trofeu especial «EDGAR MO
HRMANN,., por Estudo sobre MO
CAMBIQUE. 

«SICILIA 1959,. - Outubro - Classe de 
Competi!;ao, em Sicilia: 

- 0 Grande Premio (CAMPEONATO 
DO MUNDO). 

«CIF 1960,. - Abril- Classe de Honra, em 
Barcelona: 

- 1 Medalba de Ouro. 
«LONDON 1960,. - Julbo - Classe de 

Honra, em Londres, a convite da Rainha 
de Inglaterra: 

-1 Grande Medalha de Ouro, pela 
lNDIA PORTUGUESA. 

cl'rfELUSINA 1963» - Abril - Classe de 
Honra, em Luxemburgo: 

- 1 Medalba de Ouro. 

«ISTAMBUL 1963,. - Setembro - Classe de 
Honra, na Turquia: 
~ 0 Grande Premio da Classe de 

Honra ( CAM P EON A T 0 DO 
MUNDO). 

cPHILATEC PAR I S 1964,. - cCOUR 
D'HONNEUR», em Paris: 

- 1 Trofeu especial. 

.. WIPA 1965» - Junho - «COUR D'HON
NEUR" e Classe de Competi!;ao, na 
AUSTRIA: 

- 1 Medalha de Duro, p~r PORTU
GAL, em Cour d'Honneurj -

BOLETIM DO CLUBE FILAT£LICO DE POR'I'UGAL 5 -
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- 1 Medalha de Ouro, pela lNDIA 
PORTUGUESA, em Cour d'Honneurj 

-1 Medalha de Ouro e de Prata, 
na Classe de Competi!;ao, por MO
CAMBIQUEj 

-1 Placa 
-1 Ta!;a 

Premios Especiais. 

=I=-;;;IJ~N -;BG;~~;-:i 

"I 

Bo~koviceva, 24 II 

41000 - Zagreb - JUGOSLAVIA 
-' 

I 
Off',. ,xchang/J of mint compl,t, th,- I 
matics to all wo,.ld count,.ilS. P"'f'" 
quantity Ixchang, 5-50 of lach, splCial 

I Off',. of East count,.;,s 

~~~~~-~~~~~~~-, 

«LUBRAPEX 1966,. - Dezembro - 1.0 Cam
peonato PORTUGALjBRASIL, no Rio de 
Janeiro: 

- 0 Grande Premio (CAMPEONATO 
entre BRASIL/PORTUGAL). 

"SIPEX 1966,. - Maio - em Washington: 
- A Grande Medalha de Ouro. 

cAMPHILEX 1967» - Maio - CQnvite para 
a Cour d'Honneur, em Holanda: 

- Convite para expor PORTUGALj 
-1 Medalha de Ouro, pela GUINE 

PORTUGUESA, em Classe de Com
peti!;ao. 

«II LUBRAPEX 1968,. - Agosto - na Ma
deira: 

- A Grande Medalba de Ouro, pela 
MADEIRA, MO CAMBIQUE e 
GUINll:. --
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--eVIl EXPOSl9AO NAClONAL" - em 
COIMBRA -1969: 

- 0 Grande Premio; 
- 2 Medalhas de Ouro. 

ePHILIMPIA 197Q" - Setembro - Classe de 
Honra, em Londres: 

- 0 Grande Premio da Classe de 
Honra ( CAM P EON A T 0 DO 
MUNDO). 

eIII CERTAMEN HISPANLDAD,. - Outu
bro - 1970, em Bilbao: 

- 0 Grande Premio. 

Callcola eZEPPELIN. 
(Com .. Z.ppelln •• ) 

eAEROPEX 1966» - Junho - em New 
York: 

-1 Medalha de Prata, com felicita
l;oes do Juri. 

«II LUBRAPEX 1968" - Agosto - no Bra
sil: 

- 1 Medalha de Ouro. 

«lFA WIEN 1968,. - Junho - na Austria: 
- 1 Medalha de Ouro, com felicita

l;oes do JUri. 

Cunvlte. 
- Centenario de «Stanley Gibbons»

Marl;o de 1965, em Londres; 
- Centenario da «The Royal Philatelic 

Society-London,. - Abril - em Lon
dres' 
- N ~stas duas manifestal;oes, selec

cionaram-se as oito melhores co
lecl;oes do Mundo, e em ambas 
a colecl;ao de Jose Gonzalez Gar
da representou PORTUGAL. 

- Assinatura no Rol dos Filatelistas Dis
tlnoos, em 1960; 

Juris 
- v Exposil;ao de 1960, em Lisboa; 
- ill Exposil;ao de 1965, na Madeira; 
- IV Exposil;ao de 1966, no Funchal; 
- Exposil;ao de Luanda - 1970, em An-

gola; 
- VII Exposil;ao de 1970, em Arganil; 
- Etc., etc., etc. 

Dutras canvlte,: 
- Convite para expor, em Praga (Che

coeslovaquia), 1968; 

- Convite para expor, em Budapeste,' 
em 1971; 

- Convidado para a «COUR D'HON,
NEUR», em Praga (Checoeslovaquia); 
nao podendo ir, por motivos espe
ciais; 

- Convidado para expor em «Cour 
d'Honneur», em Budapeste, para Se
tembro de 1971. 

PORTUGAL - UL TRAMAR 

REMESSAS A ESCOLHA 

com selos novos e usados 
Em pagamento, aoeito 8el08 em 

quanti dade 

Pedlr tabela de valorlzaoio e oondl
ooe8 de troca 

Sancho O ••• io 
Apartado J 312 LISBOA-J 

r~;;;-o~;A~~;~~;;~;1 
I Bilh,tes-postais d. Portugal 'I 
I ' Ilhas Adjac,ntl$ I I 19MI - Pretr0 46$00 

I 

I 
I 

I 

Int,ir05 Postais d, Portugal 
, Ilhas Adjacent,s 
1969 - Pre~o 106$00 

PELO 
Brigadeiro Jose da Cunha Lamas 

Edioile. do. Servl,o. Culturai. do. CTT 

II Pedidos a P bll Id dill 
8e"loo d. Publlc.OIl... u c I • 

I do, ell I Avlnlda Praia da Y1I6rl., 48·1." Elq . J 
I LIS BOA TII.fon .. 54011(540151 

.~~~~~~~~~~~~~~4 
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Material: Prata (8 exemplares) e 
bronze (200). 

Did",etro: 70 mm. 

Au/or: Cabral Antunes. 

GrafJador .. Gravo. 

A MEDALHA 
DE HOMENAGEM 

ID emlnente fllltaUst. 

J 0 s e Gonzalez 
Garcia 

Editada pelo 

Clube Fllat611co dl Porlugll 
Distribuida pelo 

aablnet. PortuguA, de Me
dalhfatlc., 

que tem a venda os exem
plares de bronze que restam : 

,- A venida de Miguel Bom
barda, 133, 4.o-B, Lisboa. 
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SOBRESCRITOS DE 1.° DIA - F. D. C. 

Ultramar 'ortugue, 
Ana D;scr;m;na~lJo Escudos 

CENTENARIO DO SELO POSTAL PORTUGU~S 
1953 - Col. de 8 Sobrescritos (1 para cada provincia). 400$00 

V CENT.o DA MORTE DO INFANTE D. HENRIQUE 
1960 - Col. de 8 Sobrescritos (1 para cada provincia). 160$00 

1.0 CENT.o DO BANCO NACIONAL ULTRAMARINO 
1964 - Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia) 250$00 

CENT.o DA UNIAO INTERNACIONAL 
DE TELECO~CA~OES 

1965 - Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia) 250$00 
UNIFORMES DO EXERCITO PORTUGU~S 

1965/67 - Col. de 7 Sobrescritos (1 para cad a provincia) 
Com taxa de 1$00. . . . . . . . . 
Com taxa baixa . . . . . . . . . . 

50.° DAS APARI~OES DE FATIMA 

150$00 
85$00 

1967 - Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia) 200$00 
V CENT.o DO NASCIMENTO DE PEDRO ALVARES CABRAL 

1968 - Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada pr{)vincia). 200$00 
1.0 CENT.o DO NASCIMENTO DE GAGO COUTINHO 

1969 - Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia). 160$00 
V CENT.o DO NASCIMENTO DE VASCO DA GAMA 

1969 - Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia). 175$00 
1.° OENT.o DA REFORMA ADMINISTRATIVA DO ULTRAMAR 

1969 - Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia). 160$00 
V CENT.o DO NASCIMENTO DE D. ,MANUEL I 

1969 - Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada pr{)vincia). 160$00 
CENTENARIO DO NASCIMENTO DO MARECHAL CARMONA 

1969 - Col. de 4 Sobrescritos (Angola - M~ambique -

Apartado 2690 - Tel. 36 71 33 - LISBOA - 2 
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I Por I UNS & QUTROS 

Jose Gonzalez Garcia vai fa
lar em Nova Iorque sobre os 

primeiros selos portugueses 

Neste numero da nossa revista, es
pecialmente dedicado as homenagens 
ao nosso querido Consocio e Amigo 
Jose Gonzalez Garcia, fica bem come
~r esta sec~ao com a sensacional noti
cia de que 0 eminente filatellsta por
tugues, e grande filatelista internacio
nal, acaba de ser convidado, pelo pres
tigioso Collectors Club, para, no pro
ximo ano de 1972, proferir na sua 
sede, em Nova lorque, uma palestra 
ilustrada sobre as selos das primeiras 
emissoes de Portugal. 

Convite verdadeiramente (mico, ele 
e consequencia do excepcional presti
gio alcan~ado por Jose Gonzalez Gar
cia nos meios internacionais, e, desi
gnadamente, nas grandes capitais da 
Filatelia, que sao Londres e Nova 'or
que. E, se constitui grande honra para 
Jose Gonzalez <;7arcia, nao restam du
vidas de que e honra ainda maior para 
Portugal e para os selos portugueses, 
assim levados, pelo eminente filate
lista, a maior projec~ao e ao maior 
prestigio em todo 0 Mundo . 

Pelo que aqui 0 saudamos efusiva
mente, ern nome de todos os filate
listas portugueses. 

Godofredo Ferreira 
Godofredo Ferreira, func:lonario superior 

dos C. T. T., aposentado, e leu grande e ilus
tre c:ronista, c:om dezenas de volumes publi
c:ados sobre a sua hist6rla, seul dlrigenles, 
edifrc:ios, assuntos postals, etc:., enviou-nos 
agora, c:om amavel dedic:at6ria, .. Doc:umento 
postal do prindpio do sec:ulo XVI», Lisboa. 
1971, separata dB bela revista .Correios e 
Telec:omunic:a~oes», n.O 16, Dezembro de 1970, 
tiragem de 40 exemplares. 

Trata-se de rarrsslmo e multo interessante 
manusc:rito, gula de via gem do c:orreio Andre 
Madrigal, assinado .ils tr's horas da noite .. 
de 1 de Abril de 1517, por .. Dom Miguel 
da Sliva, Embaixador do rei de Portugal. em 
Roma, e, depois, assinado por Ant6nio Car
neiro, mlnistro e valldo do rei D. Manuel I, 
o qual Godofredo Ferreira faz ac:ompanhar 
de um resumo da vida daquele D. Miguel da 
Sliva, bispo de Viseu. nomeado c:ardeal c:on
tra a vontade do rei portugu's D. Joiio III. 

Trabalho valloso para a hist6rla dos c:or
reios antigos, e que vem aumentar e enri
quec:er a larga bibliografla de Godofredo Fer
reira, nosso querldo c:ons6c:lo e amigo. 

Selos de Cuba 
o Ministerio das Comunic~Oes da Re

pUblica de Cuba, que sempre, pootual e gen
tilmente. nos envia as suas series de seloll -
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10 BOLETIM DO CLUBE FILAT£LICO DE PORTUGAL -novos, acaba de nos enviar as seis ultimas. 
sobre protec9iio a infancia, desportos, orqui
deas, radiodifusiio cubana, barcos e defesa 
da Patria. 

Agradecendo-os reconhecidamente, cumpre
-nos acrescentar que, sobre serem selos de 
temas muito procurados, slio, tambem, selos 
muito beZos, bem desenhados e executados. 

cAnais do Municipio de 
Coimbra» 

Ainda no pemiltimo nfunero nos referimos 
ao distinto filatelista Armando Carneiro da 
Silva. tambem distinto escritor e director da 
Biblioteca Municipal de Coimbra, c jli hoje 
temos que registar aqui mais um volume dos 
cAnais do Municipio de Coimbra:., referido 
aos, anos de 1920-1939. com nota preambular 
e smtese de Armando Carneiro de Silva, Coim
bra, edi!;ao da Biblioteca Municipa!, 1971. 

Nas suas quinhentas e tantas paginas e 
trabalho verdadeiramente not!ivel, e que d~ve
ria ser obrigatorio para todos os municipios. 

Bern sabemos da situacao deficitana de 
grande nfunero deles, 0 que nos nao parece 
argumento totalmente inibitOrio. 

De qualquer dos modos, e quanta ao de 
Coimbra, esta de parabens 0 seu municipio, 
e, de modo especial, 0 nosso querido Amigo 
Armando Carneiro da Silva. 

«Gabriel» 
o ultimo numero da excelente revista 

filatelica Gabriel, n.O 24, referida a Setembro 
de 1970, inserlu, na sua pagina central, uma 
entrevista de Artur Santa Barbara com 0 

presldente do Clube Filatellco de Portugal, na 
qual, depois dos mais rasgados elogios de 
Artur Santa Barbara ao Dr. A. J. de Vascon
celos Carvalho, este disse: - uS6 ha vanta
gens, e desvantagens nenhumas, em associa
~oes, unioes, clubes ou nucleos filatelicos, se 
utilizarem, permanentemente, das instala~oes 
do Clube Filatelico de Portugal, que silo 9xce
lentes, num quinto andar com elevador, com 
muita luz de dla, e muito boa ilumlna~ao de 
noite, e no local, porventura, geogrilficamente -

-------------------:------------~-i 

"En n" .. nn annn" 
Catalogos, Material filatelico, Pacotes, Selos avulso, Series com-
pletas de Portugal, Ultramar e Estrangeiro. Listas de pre90s gratis 

IILDUUU.J ~ I 

I 
CASA FUNDADA EM t911 

ELADIO DE SANTOS 

I 
Rua BerDardo Lima, 27 - Telefone 49725 

LISBOA-' 

~~~·~~~~~~~--------~~~~~~ .... ~·~----·~~---7 

1 

BOLETIM DO CLUBE FILATS:LICO DE POR'l'UGAL 11 

-mals central de Llsboa. A.s grandes salas ou 
aalOes que 0 Clube possui, acresce a existan
cIa de uma boa biblioteca, com livros, cata
logos e revistas de consulta facil e graciosa. 
E acresce, sobretudo, 0 convlvio fraterno, que 
devia ser, slmultAneamente, urn dos maiores 
meios e flnalidades da verdadeira Filatelia ... 

Dr. Jar~e de Mela Vieira 
Esteve internado numa clinica, onde sofreu 

uma opera9iio, 0 1IOSS0 cons6cio, antigo direc
tor e querido Amigo Dr. Jorge de Melo Vieira, 
director do Banco de Portugal 110 Porto, por 
cujas rdpidas e campletas melhoras formula
mas votos muito sinceros. 

Coronel Alexandre Guedes 
de Ma~alhaes 

Este eminente filatelista do Porto, nosso 
lIustre cons6cio e Amigo, esh\ Intensificando 
a sua preciQsa colabora~iio na nossa revista, 
facto que multo a valorlza, e a n6s muito 
nos honra. 

Sem dispensa da sua crltica adiante, na 
aec~ilo respectiva, queremos aqui reglstar a 
61tima oferta do mesmo coronel Alexandre 
Guedes de Magalhiies: .Marcas postais de Ma
cau., notavel trabalho, muito bern impresso 
em excelente papel, e valorizado por mals de 
setenta gravuras. Separata do Bo!etim do 

Instituto LUIS de Gami5es, de Macau, it tra:' 
balho que, muito valorizando a bibliografia 
do coronel Alexandre Guedes de Magalhin, 
sobretudo multo vern enriquecer a bibliogra
fia portuguesa sobre este ass unto, tio Inle
ressant~ como importante e requlntado, . 
cujo coleccionismo tanto tern aumentado nOi 
ultimos tempos. 

A ultima Assembleia Geral 
do Clube 

Hei dois numeros que vem ficando PoT 
publicar a reportagem da Ultima Assembleia 
Geral do nosso Clube, e a absoluta falta ~ 
es~o com que lutamos, proveniente da 
enorme aglomer~iio de originais, faz que, de
cerro, s6 possa ser publicada dentro de um 
ou dois meses, do que pedimos muita des
culpa ao seu autor e aos nossos cons6cios. 
Como de costume, nada se passou de anormal. 
pelo que nao perde oportunidade. 

f S I Com pro do Portagal e troeo da 

I e OS 
Rdssfa, PolDDla, CheeD.lov.qala 
• HdDgria, om serlo. eDmplalu I DOY •• • u •• d ••• 

I Combinar prim.iro. 

I A. SILVA 
I R. Polall S. a.nto, 111·4 0 L I 8 a 0 A - I 
• TIII.f. 8788111 da. 19 horae om dl.Dte 

~~~----------,----------·------r 

II-c-~-ns-:-re-.~~~~~~~ O'-er-a-p;-6·x-~-a-E-ed-i~-a.-D ~.te 1 9 ;;'1
1 I catalogo. Como habitualmente, podera ser remettdo 

I 
;l cobran~a para Portugal e Ultramar, ou expedido 
directamente de Fran~a pelos edhores. 

I- Soliche circular especial, para receber 0 novo 
YVERT-I972 a baixo pre~o, ou ate completamente 

I gratis. Uma oportuDidade para a sua compra, como 
apenas n6s the sabemos oferecer. 

Sergio W. de Sousa Sim6es 
navIs amlssall- material fllat611co 

Telefono 22657 CALDAS DA RAINHA 

.------.----------~---------. 
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«Cata/ogos de Oesportos, 
Jogos Olimpicos e Oesporto» 

Por 
II-IENRI TRACI-ITENBERG I 

Este cabll<>go contem a indica!;B.o de 
todas as series relacionadas com Jogos 
Olimpioos, Desporto em! geral, Escutismo 
e Festivals da Juventude. lsto uaica
mente para c<>ntentar toda a gente e todos 
os gostos. 

o roleccionador fara a escolha do que 
lhe interessa, segundo as suas preferen..J 
cias particulares, e a sua maneira de en
carar a colec!;80 .. Desporto». Evidente
mente que n8<> e obrigado a juntar tudo. 
Alias, a sua escolha por este caUllogo 
e extremamente facil, pela clara descri!;8<> 
que acompanhljl cada serie. 

o filatelista cavan!;ado» encontrarA a 
lista completa dos selos nAo denteado8j 
que seguem cronologicamente as series 
normais. E tambem os blocos - hoje com 
enorme procura. 

o autor do catalogo solicita aos fila
telistas estudiosos que the forne!;am tod08 
os detalhes que porventura esteja'm omi
tid<>s no ,!jeu trabalho. 

Uma <>bra aconselhavel, 0 Catalogo de 
Desportos, de Henri T rachtenberg ;o 
B. P. 49 - 94-lVRY - France, 
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A prop6sito de CHACIM. • • 

A Gonzalez Garcia 

Em artigo publicado no n.O 235 deste Bole
tim do Clube Filatelico de Portugal, 0 Dr. Vas
concelos Carvalho tocou em dojs sssuntos: 
Uma questiio antiga e Elementos novos sobre 
o carimbo CHACIM. 

Na primeira alinea, 0 Autor, baseado em 
documentos manuscritos e impressos, os quais, 
na sequencia de mensagem sua, eu lhe tinha 
apontado varlos meses antes, escreveu pala
vras de explica~ao que se consideraram sufi-

-"" 

P.lo 
I DR. ANT6NIO FRAGOSO I 

Na segunda alinea, 0 Dr. Vasconcelos Car
valho refere-se a ligeirlssimos apantamentoa 
:).ue, a seu pedido, eu lhe facultara a res
peito do - carimbo CHACIM, e pelos quais, 
alias, me nao deve qualquer agradecimento. 
- Sempre julguei de minha obriga~ao, e sem
pre foi para mim alto prazer espiritual, for
necer, a quem leaJmente mos pede, os m;i!US 
pobres, modestissimos conhecimentos. 

v~~;£ -: 4; 
L3~ 

cientes. - Fica deste modo arrumado aquele 
antigo caso, e com honra para ambas as par
tes: para mim, que ouvi soar finalmente a 
hora da Justi~a, a que sempre me considerei 
com direito; para 0 Dr. Vasconcelos Carva
lho, que nobremente, e por sua pr6pria ini
ciativa, soube opor, a injusta precipitacfio 
das palavras de hlt perto de vinte anos, o!l 
justa pondera~ao das suas palavras de agora. 

, -

Se tivesse imaginado que as minhas tele
grMicas notas viriam it luz da publicidade, 
eu lhes teria acrescentado ao men03, em Iu
gar daquele decalque tao tosco e tao sem 
vida, a imagem viva da carta a que nessas 
notas me referia e agora aqui se reproduz 
na primeira gravura. 

Peea perfeita, como se ve, p~a de expo
si~ao, em todos os- seus pormenores- essen--
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-ciais: - carta inteira, devidamente datada, e 
cuja velhice de trasbordante seculo logrou 
conservar certa frescura, muito pouco ama· 
relecida e escassamente enrugada; perfeito 
o selo adesivo, de quatro largas margens ; 
e nitidos e bern impressos, quer 0 carimbo ' 
oval de · CHACIM, quer a oblitera!;lio cir
cular de n.O 179; s6 nlio e perleito, no verso, 
o carimbo de chegada, impresso no correia 
do Porto. 

A cerca dum centimebro da margem supe
rior desta carta de Chacim, parece adivi
nbar-se, na carta como na gIlavura. vaga epa
r~ncia de dobra horizontal do papel da folha 
exterior e, portanto, de dobm e estraga!;lio 
do selo azul de D. Pedro. Trata-se. na rea
lidade, de simples impresslio POl' decal que da 
lolha interior, dobrada. aquele nivcl, e nlio 
de verdadeira dobra da folha exterior. 
Observe-se no topa dos algarismos 7 e 9 da 
oblitera!;lio de barras. a ligeirissima falha 
de impresslio, justamente determinada pela 
subposi!;ao daquela cfubra da lolha interior. 

Para efeitos de arquivo, 0 destinatluio 
:lobrou a carta. nlio no sentido horizontal 
zomo era corrente, mas sim no sentido ver· 
gcal. E de tal maneira 0 fez que tivemos 
a sorte de nenhuma das tres dobras, bern 

visiveis no endereco, ter ferida 0 belo exem
plar de cabelos anelados (1) • . 

A prop6sito deste meu OHACIM de 1858, 
ocorre-me a idea de exibir aqui O'Jtra carta, 

(1) Esta carta de CHACIM e de 1858. Te
nho outro exemplar, de Outubro de ] 853. com 
carimbo' de tinta vermelha, mas com 0 insa· 
navel senlio de the ter sido arranoado 0 selo, 
9. unha e a seco; terrivel defeito que mais 
ou menos desaconselha a exibi!;lio da carta 
em certames filatelicos, tanto mais que se 
nao trata de especie rara ou exemplar iulico 
no mundo. - Do desastrado arrancamento fi
caram, aderentes a carta, delgados fragmen
tos de papel do selo, de modo a deixar ver, 
suficientemente nitida, a impressao da Ie
genda CORREIO, e de modo a imaginarmos 
que ta.mbem seria vermelha a oblitera!;lio de 
N.o 179! ... - Chama-se ·a tudo isto verdadeiro 
e profundissimo desgosto filatelico, sem qual
quer especie de consola!;ao ... 

Na colec~ao de Paulo de Sa Machado. ha 
Dutro eJq!mplar de carimbo vermelho, igual
mente em carta de selo arrancado. e do 
mesmo mes de Outubro, dia 6, enquanto a 
minha e do dia 10. -

Cala Filatelica l. ELL 
FUNDADA EM 1940 

Novidades sempre aos melhores pre908 

Material filatellco HAWID, LEUOHTTURM e 8AFE 

Em stock mais d~ 7.000 slries dif~,.ente$ d~ todo a Mundo 

Series completas novas de Portugal e Ultramar 

Rua do Prato, 184-2."-Esq. 
T e/efone 32 35 08 
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BOLETIM DO CLUBE FILATJ!:LICO DE PORTUGAL 15 -esla pre.adesiva. igualmente exposta na 
(PORTO 68:., e logo a seguir, integrada 
no mesmo conjunto. na exposi~ao LEPETIT, 
em Dezembro de 68. - It a carta do cCOR
REIO D'EVORA:., de 1852, cujo endere!;o se 

'- ~eproduz na segunda gravura (1). 

cia, em cujas colecc5es tudo e perfeito e 
impecavelmente apresentado. oferecer estas 
duas belas imagens, ricas de namal beleza, 
je beleza estreme, sem quaisquer retoques 
!Ie pintura e sem posti~os que. pelo menos, 
;;erao desgraciosos. 

~/ ( " J: 
~ 

:/"-rlJj , '//:,111 / J ./. I 
r 

Repare·se como esta carta de Evora apre
senta, mais refinados ,ainda. todos os atribu
tos de perfei~ao da carta de Chacim, e sem 
os dois pequenos sen5es acima referidos: na 
verdade, e perfeitamente nitido e muito bern 
impresso. nas costas da carta, 0 carimbo de 
cheg·ada, carimbo circular de Li.3bof\ de data 
incompleta; e a carta nem sequel' foi dobrada 
para efeitos de arquivo. E ate, para maior 
reaJce da sua formosura. a carta ostenta no 
ender~o dais graciosissimos sinais, dois dis
cretos «grains de beautb: - aquela insigni
ficante falha do topa direito da ceroadura 
oval; e 0 deslize gr!ifico das cNessecidades:. 
em vez de cNeoessidades:.. 

Por fim, e do mesmo modo que palavra 
puxa palavra, tambem a prop6sito destas 
duas cartas, que nao sao raras pelos carim
bos em si, mas que sao excepcionllis pela 
perfei~ao e extrema nimdez das suas mar
cas. tambem agora aqui me ocorre esta 
segund·a ideia: - oferecer a Gonzalez Gar-

(1) As duas cartas estiveram igua1mente 
expostas no SaUio de Filatelia Pre-Adesiva, 
nas salas do Clube iFilateJioo de Portugal. em 
Outubro de 1970. 

) 

It este 0 abra~o da minha presenca na 
festa de consagra~ao do eminente Amigo. 

ANT6NIO FRAGOSO. 

Luanda 
MOltra Pilat.sUca 

o Agrupamento de Escutas de S. Paulo 
- Luanda, leva a efeito, de 14 a 19 de 
Setembro uma Mostra Filatelica. destinada 
aos escutas da regiao de Luanda. 

A Mostl'a FilateJica tern 0 patrocinio 
do Clube Filatelico de Portugal, da Fede
ra!;ao Portuguesa de Filatelia, da Camara 
Municipal de Lua:lda, dos C. T. T. de 
Angola e do Clune Filatelico de Luanda. 

Durante a Mostra, havera uma marca 
de dia comemorativa que sera aposta em 
toda a correspondencia que seja entregue 
no respectivo posto do correio. 

Toda a correspondencia devera ser en
dere!;ada para a C a i x a Postal 6994-
Luanda. 
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aos escutas da regiao de Luanda. 

A Mostl'a FilateJica tern 0 patrocinio 
do Clube Filatelico de Portugal, da Fede
ra!;ao Portuguesa de Filatelia, da Camara 
Municipal de Lua:lda, dos C. T. T. de 
Angola e do Clune Filatelico de Luanda. 

Durante a Mostra, havera uma marca 
de dia comemorativa que sera aposta em 
toda a correspondencia que seja entregue 
no respectivo posto do correio. 

Toda a correspondencia devera ser en
dere!;ada para a C a i x a Postal 6994-
Luanda. 



16 BOLETIM DO CLUBE FILAT£LICO DE PORTUGAL 

MARCOFILIA 
PORTUGAL 

C.rimbos Comemor.tivol 

EGITANIPEX - Guarda, 2 e 9 de Marco de 
1971. Posto de Correia no Liceu Nacbnal 
da Guarda. 

I EXPOSICAO FILUMENfSTICA DO C. F. P. -
_ Lisboa 8 de Maio de 1971. Posto de 
Correia -da serle do Clube Filatelico de Por
tugal- Avenida Almirante Reis, 70-5.0 -D.o. 

n EXPOSICAO DE ANTIQUARIOS - Porto, 
15 de Maio de 1971. Posto de Correio no 
Ateneu Comercial do Porto - Rua Passos 
Manuel. 

3.0 GRANDE PREMIO INTERNACIONA~ DO 
MERCADO DA PRIMAVERA - LlSboa, 
16 de Maio de 1971. Posto de Correia no 
Mercado da Primavera - Belem. 

:xxv CONFER1lNCIA 00 DISTRITO ROTA
RIO - 176 - Funchal, 21 de Maio de 1971. 
Posto de correio no Hotel Savoy. 

13.0 CONGRESSO INTERNACIONAL EURO
PEAN BREWERY CONVENTION - Esto
ril, 22 de Maio de 1971. Posta po Casino 
do Estoril. 

2.0 CONVENCAO NACIONAL DE LIONS 
CLUBES PORTUGUESES - Coimbra, 22 de 
Maio de 1971. 

n MOSTRA DIVULGACAO l"ILATELICA 
ADEFACEC - Arroteia, 24 de Maio de 1971. 
Posta de Correio no Edificio Social da 
EFACEC, Leca do Ballo. 

MOSTRA FILATELICA DE MATOSlNHOS
Matos1nhos, 29 de Maio de 1971. Posta de 
correio na AssociaCao Recreativa Aurora 
da Liberdade. Rua Brito Capelo, 238. 

n ACABAMENTO NORTENHO - Ovar, 30 de 
Maio de 1971. 

CONFERJ!:NCIA DA NATO - Lisboa 3 e 4 de 
Junho de 1971. Posta de Correio no Palacio 
da Ajuda. 

CoNCURSO BANCAiRIO DE FOTOGRAFIA 
ARTfSTICA DO G. D. PESSOAL DO 
BANCO PORTUGU:ts DO ATLANTIca
Porto, 4 de Junho de 1971. Posta de Cor
reio no Salao Nobre do Ateneu Comercial 
do Porto, Rua Passos Manuel. 

1.0 ANlVERSARIO DA RlEFINARIA DO 
PORTO - Leca da Palmeira, 5 de Junho 
de 1971. 

MOSTRA FILATELICA VII JOGOS DESPOR
TIVOS NACIONrAIS DOS C. T. T. - Viseu, 
7 de J unho de 1971. 

IT MOSTRA FlLATELICA JUVENIL DA ES
COLA PREPARAT6RIA D. JOAO ill
Miranda do Douro, 9 de Junho de 1971. 

IV CONGRESSO I;USO-ESPANHOL DA ANES
TESIOLOGIA - Porto, 9 de Junho de 1971. 
Posto de Correia no Hospital S. Joao. 

V COL6QUIO INTERNACIONAL saBRE A 
QUfi\{ICA DE CAFES - Lisboa, 14 de Ju
nho de 1971. Posto de Correia na Funda
Cao Calouste Gulbenkian, Av.a de Berne, 
45-Lisboa. 

22. ° CONGRESSO MUNDIAL DE INTERNA
ClONAL ADVERTISSING ASSOCIATION 
- Estaril, 16 de Junho de 1971. Posta de 
Correio no Casino do Estaril. 

REGATAS INTERNACIONAIS DE S:-;)IPES
ill TACA VASCO DA GAMA. Leix6es, 
19 de Junho de 1971. Posta de Correio 
no Posta Nautico do Sport Clube do Porto. 

IV EXPOSICAO-FEIRA AGRO-PECUARIA DO 
NORTE - AGRO 71 - Braga, 22 de Junho 
de 1971. Posta de Correia no Recinto da 
Agro 71. 

ANGOLA 

Cerimbo Cememoretivo 

FILIJUV-71- Luanda, 9 de Abril de 1971. 

Selos de Portugal, Ultra mar e Es
trangeiro. Novidades. Tematicos. 
Sobrescritos de 1.0 dia. Todo 0 

material mat6lico 

BASTOS It CAMPOS, L.DA 
R. MARIA ANDRADE, 55-T .. Ief.834108 

LISBOA -1 (PORTUGAL) 

BOLETIM DO CLUBE FILAnLICO DE PORTUGAL 11 
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Eng. ":Rui Sanches, ilustre Ministro da, Obras Publicas e das Comunica~6es 
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Momenlo alto para a Filalelia P ortuguesa 

D _ Sr. Mlnl'tra d., Dbra • . Pl1bllcas I dis CamllnlclDILI. 
E~N8.a RUI ALVES DA SILVA SANCHES 

inaugurou as novas instala~oes 
do (lube Filatelico de Portugal 

I pracldlu iI ImpaslDlo d., Inlranlll dl Comandldor da 
III.taU,1a Drdam da Infante D. Hanrlqua aa Imlnlnta 

JDI~ aONzALEZ aARCIA 

Por 

MARIO DO ROSARIO CASTANI-IEIRA NUNES I 
Viveu a Filatelia portuguesa, na noite do 

passado dia 30 de Junho, um dos seus mais 
altos momentos. Diremos mesmo que se assis
liu a um caso inedito entre n6s, e que para 
sempre flcara gravado, a letras de oiro, no 
historlal da nossa Filatelia: um alto mem
bro do governo portugu6s, 0 Sr. Eng.o Rui 
Alves da Silva Sanches, precisamente 0 ilus
Ire Mlnistro das Comunlca~oel, e que, simul
tineamente, 0 e tambem das Obras Publ!.:as, 
deslocou-se, a convlte do nosso querldo DI
redor, Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, 11 
sede do Clube Filatellco de Portugal, nio s6 
para, oficialmente, Inaugurar as suas novas 
e magnlficas Instala~oes, mas tambem para, 
ali, proceder 111 imposi~ao das insignias de 
Comendador da Ordem do Infante D. Henrl
que ao eminente filatelista Sr. Jose Gonzalez 
Garcia, Justo galardio com que fol agraciado 
por S. Ex.- 0 Presldente da Republica. 

Momento alto, dlzlamos, para a Filatelia 
portuguesa, que, por este muito honroso e 
momentoso facto, estll de parabens. Mas de 
parabens, tambem, 0 nosso Diredor, Dr. A. J. 
de Vasconcelos Carvalho, desde h6 longos e 
coniecutivol anos Presidente da Direc~ao do 
Clube Filatelico de Portugal, pelo prestlgio, 
sempre crescente, a que elevou este hoje 
multo importante Clube, que acaba, e ainda 
a convite seu, de merecer as honras da visita 

dum ilustre governante, a par dum constant. 
contributo para a valoriza~io e dignificB~o 
da Filetelia portuguesa, quer pela sua dinA
mica ac~ao e louv6vel persistEmcia, quer palo 
fulgor da sua brilhante pena e acerto das 
suas reflexoes, num esfor~o quase her6ico, 
gigantesco, sem olhar a sacriflcios de saude 
ou profissionais, dando, portanto, 0 melhor 
de si mesmo, numa doa~ao voluntaria e uti
Hsslma, como jamals vimos neste campo, • 
que ninguem pode delxar de reconhecer e 
justamente enaltecer. 

Eram precisamente vinte e urna horas 
e trinta minutos, quando S. Ex.- 0 Sr. Mi
nistro das Obras Publicas e das Comuni
ca!;oes deu entrada no belo sallio do 
Clube Filatelico de Portugal - b<'!lo, sem 
duvida, e no momento ainda altamente 
enriquecido com algumas das mais pre
dosas pe!;as da valiosa colec!;!io de an
tigos candeeiros de azeite, no genero a 
primeira, supomos, do Pafs, propriedade do 
Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, e gra
ciosamente ali colocadas. 

Presentes bastantes individualidades, de 
mlstura com destacados filatelistas e re
presentantes de associa!;oes filatelicas, e 
ainda os corpos gerentes do Clube Flla
telico de Portugal, que, ap6s os cumpri--

BOLETIM DO CLUBE FILATI:LICO DE PORTUGAL 19 -mentos, se detiveram alguns momentos a 
conversar com 0 Sr. Engenheiro Rui San
ches, sempre genlil e afavel com to dos, 
nlmlB simplicidade cativante, como e de 
seu jeito. E como pormenor de repor
tagem, foi-nos dado anotar, nestes iniciais 
momentos de conversa!;!io, quanto ao 
Sr. Ministro Rui Sanches, arganilense dos 
melbores, e numa demonstra!;l!.o inequfv()ca 

«Sua Excelencia 0 Eng.o Rul Sanches, lIus
tre Ministro das Obras Publlcas e das Comu
nica~oes, inaugurou as novas instala~oes do 
Clube Filatellco de Portugal durante a con
decora~io do eminente filatelista JOle Gon
z6lez Garcia, em 30-6-197". 

Uma prolongada e vibrante salva de pal
mas da assistencia sublinhou este significa
tivo acto. 

A mosa da proaidencia, qaando Guva da palavra 0 proaidontc do Clabo Pllat6lico 
do Portagal 

desse lieu arganillsmo, nlio tern passado 
despercebidas, mas antes olhadas com in
teresse, as exposi!;oes filatelieas de Ar
ganiI, ao referir que, atraves ctestas, 0 

nome do Sr. Jose Gonzalez Garcia se 
lbe come!;ara, desde ha anos, a tornar 
familiar. 

Entretanto, 0 Sr. Presidente da Direc
!:lio do Clube Filatelico de Portugal, e 
DoSSO Director, convidou 0 Sr. MilrUstro 
a descerrar urna lapida colocada numa das 
paredes do salao principal, com a seguinte 
inscri!;ao gravada a oiro: 

Seguidamente, deu-se infcio a sessao so-
1ene. A respectiva mesa era constitufda 
pelo Sr. Ministro aas Obras Publicas e 
das Comunica!;oes, que presidia, ladeada, 
a direita, pelo Sr. Eng.o Manuel Barata 
Gagliardini Gra~. ilustre Director dos 
Servi!;os Industriais dos Correios e Tele
comunica!;oes de Portugal, e pelo home
nageado, 0 eminente filatelista Sr. Jose 
Gonzal2z Garcia, e, a esquerda, pelo 
Sr. Capitao Francisco Lemos da Sil
veira, Pr·esidente da F.edera!;!io Por
tuguesa de Filatelia, e pelo Sr. Dr. A. J. 
de Vasconcelos Carvalho, ilustre Presi----
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--dente da Direc!;ao do Clube Fl13telico de 
Portugal, e Dir~ctor do nosso Boletim. 

Usou, entao, ~m primeiro lugar da pa
-tavra a Sr. Dr. Vasconcelos Carvalho. 
Come!;ou por saudar 0 Sr. Ministro Rui 
Sanches, 1i quem 0 figam, bern como a 
sua ilustre Familia, la!;(js de forte e an
tiga amizade e admira!;ao, e agradecer
-lhe a ter acedido ao seu pedido para 
visitar 0 Clube Filatelico de Portugal, 
cujas novas instala!;oes ficavam assim bri
lhante e honrosamente inauguradas, tanto 
mais que era a primeira vez que urn 
alto membra do Governo visitava a sede 
durn organismo filatelico . 

Teceu, depois, 0 elogio do titular das 
pastas das Comunica!;oes e das Obras 
Publicas, que vern realizando no Pais uma 
obra a todos os titulos grandiosa, verda
deiramente ootavel, e colocou 0 Clube 
Filatelico de Portugal a disposi!;ao do 
Ministerio das Comunica!;oes e dos CTT. 

Referiu, a seguir, em tenpos genericos, 
a ac!;ao desenvolvida pelo Clube a cuja 
Direc!;ao vern presidindo ha longos e con-

secutivos anos, 0 maior, frizou, clube por
tugues dedicado a Filatelia, com uma 
massa associativa a caminho do s6c:i.Q 
n.D 6.000, e .0 unico instaladoem sede pr6-
pria, oom dependencias previamente 00i0ce
bidas para melhor ;Servirem os fins asso
ciativos. 

Reportando-se ao Sr. Jose Gonzalez Gar
cia, tra!;Ou, com palavras vibrantes, 0 seu 
perfil, como Filatelista, como Homem, e 
como Amigo, e como Amigo de Portugal 
e dos portugueses, vincando, mais adiante, 
a circunstancia vultosa de Jose Gonz81.e]; 
Garcia, radicado em Portugal mas sendo 
espanhol par nascimento, ter side sempre 
como portugues que se tern apresentado 
nas competi!;oes filatelicas internacionais 
de alto nivel, e em todas conseguido, com 
as suas valiosas participa!;oes, fazer i!;ar 
bem alto a bandeira portugUesa, nos dife
rentes paises onde aquelas tern tido lugar 
- urna honra a que Portugal e os por
tugueses nao podem ficar alheios nem 
deixar de lhe estar gratos. E grato, 
ainda e designadamente, a Clube Filate-

Saa Bx<:elen<:ia 0 Mini.tro daB Obr •• P4bli<: •• 0 d •• Comnni<:a9Gell proferindo 
o loa dil<:nr.o -

BOLETIM DO CLUBE FILAT£LICO DE PORTUGAL 21 -lico de Portugal, ao qual Jose Gonzalez 
Garcia, desde os seus primeiros passos 
filatelicos, tern estado intimamente ligado, 
figurando entre as seus maiores e m.ais 
dedicados amigos e benemeritos. 

Classificou, pOis, de muito justa a alta 
condecora!;lio com que S. Ex.a 0 Presi
dente da Republica 0 agraciou, e disse 
mnda do jubilo que tamanha distin!;ao 
trazia aos seus nurnerosos amigos. 

A terminar 0 seu brilhante improviso, 
o Dr. Vasconcelos Carvalho agradeceu a 
todos os presentes a sua compar~ncia as 
solenidades que ali se estavam a viver, 
e informou que, para comemorar aquela 
hora alta da Filatelia portuguesa, 0 Clube 
Filatelico de Portugal havia expressa
mente mandado cunhar, atraves do Ga
blnete Portugu~s de Medalhistica, uma me
dalha comemorativa, com numero limitado 
de exemplares em prata, dos quais pediu 
ao Sr. Ministro das Obras Publicas e das 
Comunica!;oes para entre gar urn ao emi
nente filate1ista Sr. Jose Gonzalez Garcia, 
e a este para entregar outro ao Sr. 
Eng.D Rui Sanches. 

Iguais exemplares foram, na mesma al
tura, tambem distribuidos ao Sr. Eng.D Ma
nuel Barata Gagliardini Gra~a, Director 
dos Servi!;os Industriais dos CTT, ao 
Sr. Capitao Francisco Lemos da Silveira, 
Presidente da Federa!;ao Portuguesa de 
Filatelia, ao Dr. A. J. de Vasconcelos 
Carvalho, Presidente da Direc!;ao do Clube 
Filatelico de Portugal, e ao Clube Fila
telico de Portugal, destinando-se ainda 
urna igual medalha para ofertar ao Sr. 
Prof. Doutor Marcello Jose das Neves 
Alves Caetano, ilustre Presidente do Con
selho de Ministros de Portugal, e outra 
ao Sr. Eng.D Carlos Ribeiro, ilustre Cor
reio-Mor. 

Aos Directores do Clube Filatelico de 
Portugal e seu Secretario-Geral, foram 
distribuidas id~nticas medalhas, em bronze. 

Posto isto, usou da palavra 0 Sr. Mi
nistro das Obras Publicas ~ das Comuni
ca!;oes, que afirmou: 

«Venho a esta casa para fazer a im
posi!;lio das insignias de Comendador da 
Ordem do Infante D. Henrique ao Sr. Jose 
Gonzalez GarCia, com que Sua Exce1~ncia 
o Presidente da Republica se dignou agra
cia-Io. 

A sede do Clube FUatelico de Portugal 
e 0 lugar pr6prio para esta oerimOni.a, pois 
se trata de galardoar urn eminente colec
cionador de selos. 

A sua Ilustr.e Direc!;a.o, na pessoa do 
seu devotado Presidente, Sr. Dr. Vas
concelos Carvalho, agrade!;o a opor
tunidade que me proporciona de dar aqui 
cumprimento a uma incumbencia mwto 
grata ao meu espirito, e de que me de
sempenho com 0 maior gosto. 

Os «bobbies» ou «os passatempos», para 
empregarrnos a termo equivalente p(jrtu
gues mais consagrado pelo uso, sao :lOS 
nossos dias os refugios das pessoas que 
sofrem os efeitos da vida trepidante que 
todos somos for!;ados a levar. Mas, para 
alem disso, sao, .em oertos casos, uma 
forma requintada de preen chimento dos 
tempos livres - quando os ha ... - e, em 
muitos outros, urn meio agradavel de aqui
si!;ao de cultura. 

Se ha passatempos que se caracterizam 
por urn certo exotismo mais ou menos 
gratuito, outros, pelo contrario, podem -.. ~"""""""~~.-.-~---............... """"",,,,---~ ......... ---~------......... ~ 

I 
~I'. of. ,. de 'lJascDHcelDs Cal'l1alAD I 

AO"OGAOO 

Agora, provisoriamente: R. de Mo~ambique, I-3.o-D.to, telefs. 833363 
e 841915, Lisboa-I; e, as 2.··, 4.a• e 6.·I -feiras, na Associa~lo Lisbo

nense de Proprietarios, R. de D. Pedro V, n.O 82·I.o-Lisboa-2, 
lelefs. 322121 e 322I44, das 14,3° as 17 horas, 
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--dente da Direc!;ao do Clube Fl13telico de 
Portugal, e Dir~ctor do nosso Boletim. 
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Saa Bx<:elen<:ia 0 Mini.tro daB Obr •• P4bli<: •• 0 d •• Comnni<:a9Gell proferindo 
o loa dil<:nr.o -
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- . constituir materia de enriquecimento d Cl 

espirito, e ate revestir preocupa!;oes es
teticas muito interessantes. 

Entre os passatempos, as colec!;oes, e, 
entre estas, as de selos, sao sem dtivida as 
que maiores motivos de interesse apre
sentam, e que of ere cern urn campo pra-

does nos certames internacionais em que 
tern participado. 

Dispenso-me, se mo permitem V. Ex.", 
de enumerar aqui quantas e quAo hon
rosas tern sido as distin!;oes conf.eridas 
ao eminente filateUsta Jose GonzAlez Gar
cia nos ultimos dez anos. 

Jos6 Gonzilez Garcia, Jt condecorado, proterindo 0 .en agradecJmollto 

ticamente inesgotavel de continuidade cria
dora. 

o Sr. Jose GonzAlez Garcia tornou-se 
urn grande coleccionador de selos e, mais 
do que isso, ele e urn grande colecciona
dor de selos portugueses. 0 maior colec
cionador de selos portugueses vivo. 

Isto s6 por si serla motiv0 para a 
nossa admlra!;ao e para 0 nosso agradeci
mento. 

Mas 0 Sr. Gc~mzalez Garcia nAo se !!on
tenta com ser urn distinto coleccionador 
de selos por tugueses. 

Sendo de nacionalidac;le espanhola, 0 

seu amor a Portugal leva-o a apresen
tar-se aos concursos lnternacionais inte
grado na representa!;ao portuguesa, como 
representante de Portugal. E nessa qua
lidade tern alcan!;ado os mais altos galar-

Portugal tern pois sido altamente pres
tigiado internacionalmente pela mAo de 
V. Ex .•. 

Devemos-lhe, por isso, 0 nosso agrade
cimento, e pode V. Ex.- erer que 0 Mi
nistro das Comunica!;oes se sente muito 
feliz por poder testemunhar-lho pessoal
mente. 

Mas ha urn outro aspecto que dese
jaria salientar e que, propositadamente, 
deixei para 0 fim. 

Esta actividade do Sr. Gonzalez Garcia 
veio por em relevo a sua amizade por 
Portugal, a amizade de urn espanhol por 
Portugal. 

Todos n6s, pessoas e POVOS, somos sen
siveis a amizade, talvez porque se torna 
urn bern cada vez mais raro. -

BOLETIM DO CLUBE FILAT£LICO DE PORTUGAL 28 
-----------------------------------------------------------------------V. Ex.- e mais urn amigo de Portugal, 
e n6s, que cultivarnos com carinho a lami
zade entre as duas na!;oes peninsulares, 

nao podemos deixar de lhe testemunhar 
o nosso apre!;o. 

Aceite, pois, V. Ex.- os nossos sincer08 

o Dr. A. J. de Va.coDcolos Carvalho abra9ando 
Jo.6 GonzAlu Garcia -
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24 BOLETIM DO CLUBE FILA~LICO DE PORTUGAL -agradecimentos por quanto tern feito para 
prestigio do nosso Pais, e tambem pelo 
seu cativante contributo para 0 enrique
cimento da amizade entre Portugal e Es
panha. 

Finalmente, permito-me exprimir a espe
ran!;a de que 0 entusiasmo de V. Ex.a 
como coleccionador de selos portugueses 
nAo esmore!;a e ae q:Ie, alem de coleccio
nador de selos, C{intinue a ccoleccionan, 
como ate aqui, cgrandes premios», cme
dalhas de curo» e «men!;oes honrosas», 
dando a conhecer a,o Mundo os selos de 
Portugal». 

Mal haviam acabado de ressoar pal
mas calorosas, !indo 0 discurso do Sr. 
Eng.o Rui Sanches, outra grande salva 
de palmas e clodiu, agora para sublinhar 0 

acto em que 0 Sr. Ministro impunha as 
insignias de Comendador da Ordem do 
Infante D. Henrique ao Sr. Jose Gon
zalez Garcia. 

Falou, en tao, e por ~ltimo, 0 home.la
geado. Naturalmente comovido, agradeceu 
as palavras que lhe dirigiram 0 Dr. Vas
concelos' Carvalho e 0 Sr. Ministro Rui 
Sanches, acrescentando que Se sentia co.n
fundido com tamanhas e tao altas provas 
de defer~ncia e amizade, que g:Iardaria 
para sempre no intimo do seu COra!;ao. 

Que nao queria, tambem, naquele mo
mento, deixar de real!;ar e manifestar ao 
Clube Filatelico de Portugal a sua gra
tidao pelas aten!;5es, impregnadas de sin
ceridade, com que sempre 0 cumulou, 
e que a iniciativa de ainda haver pro
movido aquela sessao bern testemunhava 
e vincava. . 

Apresentou, enfim, os seus melhores 
agradecimentos a todos que ali se des
locaram, ou de qUalquer forma se asso
cia ram as manifesta!;oes naquele mo
mento ali vivid as, - e terminou, pedindo 
ao Sr. Ministro das Obras Publicas e das 
Comunica!;oes 0 favor de ser interprete, 
junto de S. EX.B 0 Presidente da Re
publica, da sua mais profunda gratidao 
pela honra que lhe concedeu, condeco
rando-o com a comenda da Ordem do 
Infante D. Henrique. 

A seguir, todos os presentes, urn a· urn, 
foram cumprimentar e vivamente felicitar 
o Sr. Comendador Jose Gonzalez Garcia. 

Mais uma pagina, pagina brilhante, fi
cou escrita, a letras dOiradas, no his
torial da Filatelia portuguesa. 

o Circulo Filatelico Arganile:lse de Lis-

boa, e os Srs. Manuel .Jose do Rostirio 
Castanheira, Carlos Gabriel Gon!;alves, .An,
t6nio Pires Fernandes Mota e Dr. Vir". 
gilio Guerra dos Reis Nunes, de Arganil,: 
fizeram-se representar pelo Sr. Mario do 
Rosano Castanheira Nunes. 

Muitas outras pessoas e entidades fila
telicas enviaram, a prop6Sito, telegramas 
de felicita!;oes ao Sr. Comendadvr J06e 
Gonzalez Garcia. 

No final, foi servido urn finfssimo be
berete, muito bern fornecido pela conhe
cida "Pastelaria Minerva», da Avenida de 
Almirante Reis, desta cidade. 

o Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho 
representava 0 Clube Filatelico do Brasil; 
do Rio de Janeiro, 0 ilustre m&iI.co do Porto 
Dr. Ant6nio FragCl!S4 e 0 Sr. Dr. Fernando 
Dr. Ant6nio Fragoso e 0 Sr. Dr. Fernando 
Vale, medico em Arganil. 

No dia seguinte, 0:;; Srs. Jose Gonzalez 
Garcia e Dr. A. J. de Vasconcelos Car
valho foram ao Palacio Nacional de Be
lem, inscrever-se no livro de cumpri
mentos ao Presidente da Republica, Se
nhor Almirante Americo Tomas. 

A. GAMA REIS 
(MR. CORK) 
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Carimbos da Rede de Ambulancias 
Postais (RAP) 

Palo --~l ------------~ 
CORONEL ALEXANDRE GUI:DES DE MAGAU-IAES 

Obedecendo a norma vigente entre 1853 
e 1878, os selos das cartas manipuladas 
nas ambuUmcias eram, como nas esta!;oes 
sedentarias, inutilizados por meio de obli
teradores com 0 n11mero que identificava 
a Direc!;lio do Correio, ao passo que as 
eartas eram marcadas com urn carimbo 
datado. 

A primelra ambuUmcia (1866-1869), como 
as condu!;oes que lhe sucederam (1875-78) 
eram dependentes da · Administra!;lio .do 
Correio de Lisboa e, por esse motivo, 
usaram obliteradores com 0 n11mero I, 
n11mero que pertencia aquela Adminis-

Fig. 1 

tra!;lio. Porem, em vez de utilizarem 
obliteradores de envolvente Circular, do 
modelo entAo em uso, a ambulancia (e 
depois as condu!;oes) empregaram oblite
radores de .contorno quadrado. Parece 
ter havido, assim, 0 prop6sito de identi
!iear imediatamente, pelo simples formato, 
as oblitera!;oes do servi!;o ambulancial, 
paralelamente ao c r it e rio seguido em 
Fr8D!;a. E este prop6sito torna-se evi
dente na marca de dia, como mais adiante 
veremos. 

A ambulancia Lisboa a Badajoz, que 
havia Iniciado 0 servi!;o a 1 Dez. 66, 
cessou em Nov. 69, para recome!;ar em 
1 Jan. 78. 

Entretanto, nos anos de 1875 (Maio), 
1876 e 1877, correios condutores transpor-

tados nos combolos correios executaram 
servi!;o postal ambulante na Linha do 
Norte; e a 1 Jul. 75 teve come!;o, na 
Linha de Leste, 0 servi!;o ambulante exe
cutado por correios condutol"es, CO'mO e, 
em parte, comprovado por urns carta clr
culada em 1876. 

Nos servi!;os do Norte e do Leste, ~ 
selos continuaram a ser j.nutilizados por 
urna oblitera!;aO quadrada de n11mero 1, 
id~ntica a da fig. 1, e as cartas a serem 
marcadas pelos respectivos carimbos octo
gonais (esqueleto AI). 

Como havia duas linhas postais (ou tal
vez tr~s), e 0 servi!;o era diario em 
cad a urn dos sentidos, era for!;oso exis
tirem varios exemplares de obliterador 
com 0 n11mero 1. Nao obstante, nao tern 
sido possivel individualizar os diferentes 
especimes, continuando 0 da fig. 1 a in
tegrar todos os que, porV'eIltura, tenham 
existido. 

o Director-Geral dos Correios, admi
Undo a dispensabilidade das duBS ope
ra!;oes - oblitera!;ito dos selas e marca
!;ao das cartas - em meados de Fev. 78, 
inquiriu dos Administradores dos oito clr
culos postais, em que 0 Pais estava divi
dido, se nao seria possivel reduzir as
duBS opera!;oes a urna s6. Quaisquer que 
fossem as respostas dadas, e certo que 
logo naquele m~s uma boa parte das 
esta!;oes sedentarias poe em pratica a 
ideia. NBS ambulancias, ao que parece, 
os operadores ja a pratic!lvam desde que
o servi!;o havia recome!;ado no principia 
de Janeiro, pOis que se podem encontrar 
selos obliterados com datas a partir da
quele meso 

No decorrer dum seculo, muitas cente
nas de carimbos foram manipulados, e 
o seu conjunto foi por n6s codificado em 
catalogo, que se mantem inedito, e sem
pre em actualiza!;ao. 
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Carimbos da Rede de Ambulancias 
Postais (RAP) 

Palo --~l ------------~ 
CORONEL ALEXANDRE GUI:DES DE MAGAU-IAES 

Obedecendo a norma vigente entre 1853 
e 1878, os selos das cartas manipuladas 
nas ambuUmcias eram, como nas esta!;oes 
sedentarias, inutilizados por meio de obli
teradores com 0 n11mero que identificava 
a Direc!;lio do Correio, ao passo que as 
eartas eram marcadas com urn carimbo 
datado. 

A primelra ambuUmcia (1866-1869), como 
as condu!;oes que lhe sucederam (1875-78) 
eram dependentes da · Administra!;lio .do 
Correio de Lisboa e, por esse motivo, 
usaram obliteradores com 0 n11mero I, 
n11mero que pertencia aquela Adminis-

Fig. 1 

tra!;lio. Porem, em vez de utilizarem 
obliteradores de envolvente Circular, do 
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depois as condu!;oes) empregaram oblite
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id~ntica a da fig. 1, e as cartas a serem 
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o Director-Geral dos Correios, admi
Undo a dispensabilidade das duBS ope
ra!;oes - oblitera!;ito dos selas e marca
!;ao das cartas - em meados de Fev. 78, 
inquiriu dos Administradores dos oito clr
culos postais, em que 0 Pais estava divi
dido, se nao seria possivel reduzir as
duBS opera!;oes a urna s6. Quaisquer que 
fossem as respostas dadas, e certo que 
logo naquele m~s uma boa parte das 
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No decorrer dum seculo, muitas cente
nas de carimbos foram manipulados, e 
o seu conjunto foi por n6s codificado em 
catalogo, que se mantem inedito, e sem
pre em actualiza!;ao. 



26 BOLETIM DO CLUBE FILATI:LICO DE PORTUGAL -Para 0 efeito, entendemos que em 
cada cartnho deveriam ser analisados se
paradmaente os seguintes elementos, que 
oonstituem 0 seu conjunto: 

1. Esqueleto; 
2. Legenda; 
3. Data, mais particularmente 0 indica-

tivo do mes; 
4. Indicativo do sentido de marcha; 
5. IndicaCao de servico; 
6. Denominacao. 

Os seis elementos nao estao indicados 
por ordem da sua importancia, bern longe 
disso. Mas foi ela que nos permitiu, ao 
cabo de algumas lucubracoes, sistematizar 
o catalogo e dar-lhe, tanto quanto pos
sivel, urn arranjo simples e ordenaci!.o 
crono16gica, e por aquela ordem sao os 
elementos constantemente indicados nas 
epigrafes dos diferentes grupos de ca
rimbos. 

1. Esqueteto 

Embora a sua existencia nao seja abso
lutamente indispensavel, 0 esqueleto e 0 
mais evidente elemento dum carimbo e, 
par essa razao, 0 apresentamos em pri
meiro lugar. 

j 

Para a confeccao dos carimbos da RAP 
tern sido, ate hoje, utilizados os dez de
senhos representados nas gravuras, e que 
estao dispostos pela ordem do seu pri
meiro emprego no servico ambulancial. 

Destes 10 esqueletos, apenas AI e A8 fo
ram exclusivamente empregados em ca
rimbos ambulanciais; todos os demais :lOS 

aparecem nas series gerais ou em algum 
carimbo especial. 11: interessante notar 
que A6 f{)i intermitentemente utilizado, 

• em estacoes sedents.rias, desde os anos 
oitenta do secul{) passado. 0 A10 js. em 
1908 serviu de base ao carimbo comem()
tivo da X Conferencia Telegrafica Interna
cional, e na terce ira decada do presente 
seculo era empregado em alguns servicos 
especiais, mas 56 em 1944 passou a cans
tituir a configuracao da sene geral dos 
carimbos em servi!;o na presente ocasiao. 

o AI deve ter side intencionalmente 
empregado para 0 distinguir dos circul.ar2s 
que se encontravam em servico nas di
ferentes estacoes da cidade de Lisboa, 
bern como em algumas dezenas de outras 
localidades. Em todos os carimbos, ba
seados neste desenho, os tres elementos 
da data eram manualmente colocados nos -

Especialidade e selos classico. 

de Portugal 

/I 

Solicite as nassas ofertas, que 

remetemas gratuitamente 
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Filalalia Eugenio Llach, S. L. 
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-respectivos espa!;os abertos, e que 0 ope
rador c1iariamente ajustava, tal como suce
dia com os circulares. Nascido em 1866, 
o seu emprego cessou em meados de 
1880, coexistindo com 0 A2 durante cerca 
de tres anos. 

Como 0 servico de ambulancias e c1ia
ri{), e os percursos SOO gran des, para cada 

de SETOBAL 0 empregou. Em abono 
desta hip6tese, recordo que 0 correio de 
Lisboa ja em 5 Jui. 76 dispunha dum 
carimbo com datador m6vel, mas circu
lar (1). Cnme!;ando a sua existencia em 
Jan. 78, este modelo A2 teve curta vidat 
pois deixamos de 0 ver ap6s Abr. 80. 

Quando em Fev. 78, como atras se 

----'- ' 
AZ-1S-T.s 

A6 ... 1..925 

+Al,e-1944 

Fig. 2 

linha postal e necessario mais do gue 
urn .par de carimbos, acontecendo que 
alguns 'exemplares, do mesmo modelo, 
apresentam diferen!;as muito sensiveis en
tre si. A mais not6ria diferen!;a veri
fica-se nas dimensoes do oct6gono interior 
w carimbo da LISBOA-BADAJOZ, como 
se indica nas fi~. 2 e 3. 

Podemos, ainda, admitir que, com a 
adop!;a,o de A2, - ja com datador m6vel
houvesse a mesma intencao, pOis que das 
inumeras esta!;oes sedentarlas apenas a 

disse, se reduzir8lIl a uma s6 opera!;ao .85 
duas ate entaD praticadas - oblitera!;aO do 
sel{) e marca!;ao da carta - a grande 
maio ria das esta!;oes sedentarias de cor
reio nao dispunha de carimbo datado, 
passando os selos a serem obliterados 
pelos carimbos lDominais em servico. Pen-

(1) Carimbo D5, descrito em «Carimbos 
de , Data Completa do Correio de Por
tugal 1853-1880». -
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28 BOLETIM DO CLUBE FILAT£LICO DE PORTUGAL -lIOu-se, entao, em dotar aquelas com ca-
rimbos de datador m6vel, e foi esco
lbido 0 tipo D7, que e igual ao A3, co
ahecldo a partir de Fev. 79 nas esta!;Oes 
sedentarlas, mas que deve ter sido em
pregado nas ambulAnclas da linha do 
MiDho des de Nov. 7B, data da inaugura!;ao 
do servi!;o como geralmente e reconhe
cido. Deve ter sido suprimido ao fin
dar 0 primeiro semestre de IBB2, ao passe 
que nas esta!;Oes sedentarias 0 seu em
prego continua normalmetne ate IB94. 
Este modelo A3 e co.nhecldo, apenas; com 
as inscrl!;Oes PORTO-VALENCA/C. M.; 
V ALENCA - PORTO / C. M.; V ALENCA
-PORTO/C. C. e BEIRA ALTA n. 

Os modelos ate agora descrltos nao de
veriam ter agradado, nao pela sua con
figura!;ii<> geometica - como e de supor
mas, certamente, pela sua concep!;ao e 
execu!;ao. 

E, entlioo, ao findar 0 ana de IB79, 
js a Administra!;ao-Geral do Correio te-

Fig. 8 

ria pensado em adoptar novo modelo de 
carimbo com datador m6vel. E foi esco
lhido 0 A4 que, na RAP, vemos a partir 
de Mar. BO, mas s6 em Abril nos surge 
empregado em esta!;Oes sedentarias com 
a legenda «CORREIO», e s6 em Lisboa e 
Porto (Tipo DB). 

Com a adop!;ao de DB (que 0 mesmo 
~ ~er A4) se pode considerar terminado 
o perfodo classico da Marcofllia, em per
feita sincronia com 0 que tern sido con
siderado como perfodo classico da Fila
telia Portuguesa. 

E e depois da publica!;l1o do Regula
menta de 23 Set. BO, que se dll infcio a 
epoca moderna que, na Marcofilia, co
me!;a por urn perfodo transit6rio caracte
rlzado pela adop!;ao dos carirnbos de Te
legrafia electrica na oblitera!;ao dos selos; 

reaparecimento do D7 (esqueleto igual 
a A3) mas, agora, com as legendas «COR
REIO E TELEG.ol> ou «CORREIO E TE
LEGRAPHO», em substitui!;ao da antiga 
«CORREIO,.; 0 aparecimento esporadico 
de A7 em Faro e Granja; a utiliza!;iW 
frequente de AS; 0 emprego de alguns 
carimbos datados sem cercadura; a ino
VB!;ll.O introduzida com um modelo de 
circulo unioo e ornamentado com duas' 
chavetas simetrlcamente dispostas, etc. 
Mas, a par de todos estes, e' generica
mente adoptado 0 DB (A4) com a legenda 
CORREIO, substitufda pelo CORR.o E ---
fS E L 0 S U:~~~hGm~t 
I 
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supondo que a guarnecer as 100 marcas 
de dia que devem ter sido adquirida,s em 
resultado do concurso publico aberto a 
15 Set. BO. 

Na RAP, 0 A4 e mantido como unico 
ate 1923; mas vestido de maneiras dife
rente~, como se vera ao tratarmos da 
legenda. E convem aqui focar as prin
cipais diferen!;as dimens6rias deste su
porte A4, quando adopta-do em 1903, 1910 
e 1926, com a mesma legenda AMBU
LANCIA. 

rimbos, qualquer que fosse a servico a 
que eles se destinassem. 

Este modelo + AID estandardizado tem 
o diametro mai~r, com a dime:nsao media 
de 27,5 mm, e a sua coroa circular e 
ornamentada com duas pequenas cruzes, 
unica roupagem que e constantemente re
petida em tadas as especies. As dimen
sOes desta pequenina roupagem tem vindo 
a diminuir ao longo do tempo, nAo sa
bendo n6s se com 0 prop6sito de acom
panhar a moda feminina, se de revelar 
o desejo da marca em f1bandonar a sua 

11108 1910 19S6 

A5, AB e A9 tiveram utHiza!;ao muito 
restrita. 0 primeiro teve 0 seu emprego 
apenas n a s ambulancias LISBOA/V A
UNCIA DE ALCANTARA I e II; 0 se
gundo na CONDUCAO/OESTE-MIXTO e 
nas ambulAnc:ias PORTOfFAFE e FAFE/ 
/pORTO, MOGADOURO/pOCINHO e PO
CINHO/MOGADOURO; 0 u 1 tim 0 nas 
I e llfAMBULANCIA SABOR. 

AS e A7, adoptados na RAP a partir 
de 1925 e 1930, respectivamente, altern a
ram-se entre si e com A4. A pouco e 
pouco; foram sen d 0 substitufdos por, 
o + AID; ate que, praticarnente, deixaram 
de ser usados durante 0 ana de 195B. 
No entanto, Binda se mantem em ser
vi!;o activo wn espec:ime A7 (B. ALTA) e, 
BoO que parece, um outro A6 (PAMPI
LHOSA-F. FOZ), para nao nomearmos 
uns tantos que se encontram de reserva 
nas respectivas Secretarias. 

AlO (sem as duas cruzes), com 0 dia
metro maior de 31,5 mm, aparece-nos nas 
ambulflncias DOURO e TUA, de 1945 a 
1957. Pode, po rem, admitir-se que 0 seu 
emprego tenha come!;ado muitos meses 
IIIptes,' e tenha inspirado a normaliza!;ao 
que se procurou obter com a adop!;ao dum 
modelo unioo para toda a gama de ca-

cruz, que 0 mesmo e dizer, a sua can
seirosa tarefa. 

Por necessidade de cataloga!;iW, distin
guimo-Io com 0 sfmbolo + AlD. Este mo
delo foi, pela primeira vez, apresentado 
aos filabelistas, em ante-estreia, durante 
a celebra!;ao do 1.0 Congresso de Ci~nci.as 
Agrarias, levado a cabo em Lisboa, desde 
13 a 19 Dez. 43. Na RAP, oonhecemo-lo 
a partir de 3 D,ez. 44,' e e 0 Unico actual
mente em uso, se exceptuarmos os espe
cimes AS e A7, atras referldos. 

(Cotnttnoo no pr6ximo on'llrrveTiO). 
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legenda. E convem aqui focar as prin
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(Cotnttnoo no pr6ximo on'llrrveTiO). 
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I 

3 CRONICAS DO 

l ~iatio ~f2 ~igtoa 
I A.J. ~~' ~ 

Jose Gonzalez Garcia 
1 

Carta para Garcia 
Ha cerca de oito ou dez anos, publica

mas aqui urna "Carta para Garcia .. , ate 
como consta da cr6nica adiante publicada 
sob 0 n.O 3. 

DUrante uma grave doen!;a, fomos obri
gad-os a encarregar dois amigos de fazer 
transferir todo 0 conteudo do nosso es
crit6rio de Advogado para 0 escrit6rio 
de urn grande Amigo nosso, onde tudo 
ficou ensacado e amontoado. 

Donde resultou nao termos tido a possi
bilidade de encontrar agora essa nossa 
primeira cr6nica s'obre Jose Gonzalez Gar
cia, a qual tambem este nao encontrou 
nos seus arquivos, e igualmente nao existe 
nos do Clube Filatelico de Portugal. 

Facto que registamos, para profunda
mente 0 lamentar. 

2 (196B) 

Jose Gonzalez Garcia
Grande Premio de Honra 

para Portugal 
Em estilo telegrafico, ja no domingo 

passado aqui noticiamos que Jose Gon
zalez Garcia, 0 espanhol que e, indus
trial e filatelicamente, portugues, con-

quistou, na Turquia, 0 Grande Premio 
de Honra da sua notabilissima Exposi..: 
!;ao Filatelica Internacional, des i g n a d a 
«Istanbul-63». 

Hoje, felizmente com mais espa~o, im..: 
porta salientar que este espanhol, estru
turalmente espanhol, mas portugu~s pelo 
cora!;ao, concorreu aquela dstanbu1-63,.~ 

, como sempre, integrado na equipa de 
Portugal. 

E que foi como eminente filatellsta 
portugues, que reconhecidamente 0 e, e 
entre os mais eminentes, quer filatelica; 
quer culturalmente, que Jose Gonzalez 
Garcia trouxe para Portugal, mais do 
que urn primeiro premio, muito mais e 
muito acima de urna medalha de ouro,
urn Grande Premio de Honra; ou seja 0 

maximo, entre os maiores filatelistas de 
todo 0 mundo. 

Mas este maximo, ao qual bern pade 
dizer-se ser 0 primeiro acuna dos pri---i: ............... .........,..... ........ .."",..---#IIiIiIIIIII .............. -......-tI/WIIItI~ ...... h 

I CASA A. MOLDER I 
! TUDO PARA FILATELIA I 
ICOMPRA-VENDEI 
I Raa 1.0 de Dezembro, 101-3.0 I, I Telef.~1514 LISBOA-2 I 
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Jose Gonzlilez Garcia i 

recebendo 

am Grande Premio, 

em Iatambal, 1963 

meiros de todo 0 mundo, - adquire, para 
n6s, valor e releviincia especial, se se 
acrescentar que foi premio alcan!;ado 
com selos c1assicos de Portugal, facto 
que pela vez prnnelra se verifica na 
hist6ria pa Filatelia portuguesa. 

AcrescEmte-se qUe Jose Gonzalez Gar
cia, alem deste premio, alcan!;ou mais 
duas medalhas de 'vermeil, uma coml 0 seu 

extraordinario Macau, outra com a sua 
belissima colec!;ao das Ilhas Vir gens, -
e teremos dito muito mais do que se 
escrevessemos aqui meia duzia de adjec
tivos elogiosos do no~so querido amigo 
Jose Gonzalez Garcia, 0 espanhol que e 
urn 'dos mais eminente~ - e a muitos ti
tulos! - filatelistas portugueses! ---
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Carta para Gonzalez 

Aqui ha anos, talvez meia duzia, ou 
mais, escrevemos nestas colunas uma cr6-
nica com 0 titulo de .«Carta para Garcia,. . 
Para nAo repetirmos 0 titulo, esta de hoje . 
e «Carta para Gonzalez». Mals e 0 mesmo, 
Trata-se claro, de Jose Gonzalez Garcia. 
Ou, co~o the chamamos, os intimos, 0 

Pepe. Nos restaurantes de luxe de Lis
boa, «Don Pepe», E, dos chefes aos man
daretes, todos abrem alas a "Don Pepe . . . » 

Estle Jose Gonzalez Garcia tern palacetes 
em Vigo e em Tuy. E gran des capitais 
em varias empresas. Mas, conservando-se 
genulnamente espanhol, e naqueles pa
lacetes vivendo urn ter~ do tempo, her
dou importante fabrica em Portugal, Va
len!;a, onde depois construiu outra, alem 
de urna terceira habita!;Ao. 

Em Lisboa, mais tarde, montou largo e 
moderno estabelecimento, com produtos 
daquelas fabricas. E aqui vive outro 
ter!;o do tempo. 

Resta, portanto, outro ter!;o. Este gas
ta-o ele em viagens. Umas, de neg6cios. 
Outras, talvez as mail> demoradas, e por
ventura as mais caras, a comprar selos. 

E que Jose Gonzalez Garcia, com os 
!leus neg6cios e os seus estabelecimentos 
bern montados e carrllados, rendendo 0 

que ele pretende, - e hoje, essencial e 
profundamente, urn coleccionador de selos. 

Isto nAo merecia a honra da cr6nica, 
evidentemente, porque ha muitos grandes 
industriaiS, grandes comerciantes, grandes 
coleccionadores de selos, e, sobretudo, 
muitissimos pepes. 

o extraordinario da hist6ria e que este 
espanhol dos quatro costados se fez co
leccionadol' de selos portugueses. Selos 
de muitos pafses, muitos, mas, principal
mente portugueses. E hoje 0 maior co
leccio~ador portugues. E urn dos maiores 
do Mundo, quase a pedir me!;as a raloha 
de Inglaterra. Com a linica diferen!;a de 
que esta os obteve e obtem de gra!;a, 
enquanto que ele os paga em escudos. 
Milhares de escudos. Dezenas de mllhar 
de escudos. Digamos, mesmo, milhoes de 
escudos. 

Mas ha urna circunstancia ainda mais 
extraordinaria. E que esteespanhol nunca 
expos como espanhol, mas sempre como 
portugues. Primeiro em Portugal. De-

pOis, em toc.'lo 0 Mundo, e sempre, mas 
sempre, integrado na equipa portuguesa. 
E como, em t 0 d 0 s os paises, 56 nAo 
arranca medalhas de DurO quando con
quista os Grandes Premios, - e este espa
nhol que, em todos esses paises estran
geiros, faz subir, nos respectivos mastros 
de honra, a bandeira de Portugal! N6s 
sabemos com que satiBfa!;Ao e legitimo 
orgulho. Mas podemos acrescentar que 
serAo estes os raros momentos em que 0 
Jose Gonzalez Garcia, normalmente de 
camiBeta ou camisola sem gravata, veste 
o seu «smoking» para ir ao estrado de 
honra receber aqueles Grandes Premios~ 
entre palmas de loumeros e selectos espe
cialistas loternacionais, e com enorme re
percussao na Imprensa de todo 0 Mundo. 

- Portugal, querido Gonzalez Garcia, ha 
muitos anos que tern divida grande para 
contigo. Pois 0 nosso clube, 0 cada vez 
maior Clube Filatelico de Portugal, tomou 
a loiciativa de, tanto quanto possivel; 
saldar-ta, eom a dignidade que tu mere
ces muito justamente, e com a que aquele 
clube sabe imprimir as suas iniciativas 
e realiza!;oes. 

da 
Ensaios de Selos 
Detasa 

da 
a Asslstlncla 

Guine 
Do distinto filatelista, nosso querido 

Cons6cio e Amigo Dr. Cardoso RibeirOj 
recebemos as seguintes ofertas, para se
rem vendidas a favor da nossa sede: 

a) Uma prova de ensaio do selo de 
1$00 da emissao local de defesa; 
1968, da Guine, 12 selos nAo den..; 

teados em folba de 21 X 36 m (tira
gem de 500); 

b) Tres folbas iguais, mas de 14 X 21 m;-

c) Tres folbas de propaganda da emis
sao local de Assistencia, 1968, da 
Guine, serie impressa sobre carto
lina, 14 X 21 m (tiragem de 500). 

Estas pe!;as, que sAo acompanhadas dos 
diplomas legislativos que as criaram: 

BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

Pelo I DR. ANT6NIO DE ALMEIDA I=IGUEIIlEDO 

Mareas -Postais de Maeau - pelo Coronel 
Guedes de Magalhaes: 

o Sr. Coronel Guedes de Magalhaes nao 
carece de qualquer apresenta!;ao. 

Filatelista distintissimo - est a ua Lista 
de Fllatelistas Eminentes -, trabalhador in
cansavel em prol da Filatelia Portuguesa 
- tern a Medalha de Servi!;os Inestima
veiB, tambem da F. P. F., alia a urna 
alta competencia uma finura de trato e 
educa!;ao, cada vez mais raras nos tem
pos actuais, e urn juizo probo associado 
a urna imparcialidade nunca desmentida. 

Cada urn dos seus trabalhos e aco
lhido com espectativa interessada, e !nunea; 
tal como agora sucede, ela e iludida. 

M(lTCaS Postais de Macau, separata do 
n.O 4 do vol. IV do Boletim do Instituto 
L-uiB de Camoes, daqui!la belissima e lon
ginqua parcela de Portugal, e urn tra
balhf' minucioso, bern ordenadoj conclu
dente, wbre 0 assunto. 

Ap6s uma NOTA PREAMBULAR, em 
que historia 0 correio ultramarino, en
tra-se no PERtODO PRE-ADESIVO, em 
que se estudam com detalhe as marcas 
portuguesas e as marcas de tipo ingles. 

imp res s 0 s; respectivamente n.O 1847 e 
n.O 1858, podem ser vistas na Secretaria 
do CluDe, e serao entregues, passados 
30dias a partir da data da distribui!;ao 
deste Illfunero da nossa revista, aos s6cios 
que sabre elas, e por unidade, fizerem 
maiores ofertas. 

Com apertado abra!;o de muito agradeci
mento para 0, sempre gentll, Dr. Cardoso 
Ribeiro. 

Depois, noutro capitulo, correspondente 
ja ao PERlODO ADESIVO, sAo estudadas. 
detalhadamente, as diversas marcas pos
tail> 

Urn Ultimo capitulo e dedicado a Ca
rimbos Especiais. 

Todo 0 trabalho, muito bern impresso; 
e profusamente, ilustrado, e le-se cOm! 
agrado e proveito plenos. 

Curnprimentamos efusivame11ie 0 Sr. Ca
ronel Guedes de Magalhaes, pOl' maiS este 
valioso contributo para 0 melhor conhe
cimento da Filatelia Portuguesa, que fi
camos devendo ao seu labor e alta com
petencia. 

Mulheres nos Seloll 

MulheTes nos Selos - Women on Stamps 
- da autoria de Mrs. Sophia Webb, e 
o Manual n.O 71 da American Topical 
Association, importantissima Sociedade de 
Fllatelia Tematica, agrupando mais de 
9 000 associados, e que tern a sua selie 
em Milwaukee, Wisconsin, 3308 North 
5011 Street, nos Estados Unidos da Ame
rica do Norte. 

Primorosamen te e d ita d {) j tern tres 
sec!;Oes plenas de interesse. Na primeira; 
encontra-se a lista de todos os selos emi
tidos com efigies de mulheres que tive
ram vida real, disposta alfabeticament~' 
POl' paises e segundo a nurnera!;ao do 
Catalogo Scott, tl'8balho que durou dez 
anos de pesquisas; 0 coleccionamento de 
tal tema torna-se assim facilitado, ao 
mesmo tempo gue se limita a colec!;Ao a 
figuras realmente vividas, e nao a me
ras concep!;oes de artistas. 
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Pelo I DR. ANT6NIO DE ALMEIDA I=IGUEIIlEDO 
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Guedes de Magalhaes: 
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interesse, antes pelo contrario, encon
tra-se uma peqllana biografia, por ordcm 
alfabetica de nomes, das figuras come
moradas nos selos. 

Na terceira parta, inteiramente dedi
cada a Virgem Maria, os selos indicados 
referem-se, exc1usivamente a Mae de Je
sus. ~,talvez, a parte menos completa, 
visto nao se poder comparar com Di1' 
Madonna in Briefmarken, que ja aqui foi 
referenciado. 

No entanto, alguns reparos se podem 
formular. 

Diz a autora qua apenas seleccionou se
los de mulheres que tivessem tido vida 
real, e nao de meras cria!;oes de artistas. 

Estara, de facto, mais convencida da 
vida real de Eva, que figura na Tema
tica, e com biografia sucinta (embora 0 
selo referenciado da BeIgica a mostre ape
lUIS no escudo da armae; de Antuerpia) 
do que da existencia de D. Caetana, 
Duquesa de Alba, rctratada por Goya, 
e que ali se nao enco:ltra? 

Como tambem falta 0 de Sua zan a Fuur
ment, da serie onde recolheu 0 de Helene 
Fourment, e 0 da Raiaha Isabel II de 
Espanha, das Antilhas Espanholas, ou da 
Santa Teresa, do selo '0 .° 127 de !talia. 
Num trabalho que demorou 10 anos de 
pesquisas, ,ja sao faltas demasiadas, as 
-que se encontram em 10 minutos ... 

E se indica urn tao grande numero de 
selos com a Rainha Isabel II, da In
glaterra, porque indica ,apenas urn da ce
lebre Mona Lisa, c'te Da Vinci? A menos 
que de credito aos que, modernamente, 
insinuam que nao se trata de urn retrato 
de mulher, mas de urn adolescente, e, 
neste caso, nem urn s6 selo devia figurar. 

Nao foi possivel verificar a exactidao 
das biografias. Todavia, na parte que a 
Portugal diz respeito, esta err ada a bio
grafia de Filipa d~ Vllhena, altissimo 
exemplo de am or patrin, pois se apresenta 
~ de Filipa de Lancastre, que foi apenas, 
e ja -nao foi pouco, a bondosa Mae da 
«mcUta gera!;ao, altos infantes ... 

Estes reparos, no entanto, nao desme

Anuncios ECDnOmical 
P~ocuro correspondentes para troca de 

selos, Portugal, F. D. C., Alemanha Ber ... 
lim, Inglaterra e tematicos flores, princi
piante em cclec!;ao de cedulas e moedas. 
Dou Brasil e tematicos catalogo Yvert e 
Moedas Santos Leitao 1971. Toda a cor
respondencia sera prontamente aten
dida - Waldemar Gebauer - Rua Dr. Blu
menau, 892-89120 Timb6, Santa Catarina
Brasil. 

Com pro tudo para especializa!;ao, pro
vas, erros, carimbos, cartas pre-filateli
cas, etc. e ainda pequenas colec!;oes de 
selos novos. Felix da Costa Ilha -
ALCOENTRE. 

INGLATERRA, n.O 22 Cat. Yvert cujaa 
letras dos cantos inferiores sejam: AI, 
AL, BD, Bl, BL, CB, Fl, EH, JL, KD; 
KH, LD, LE, ND, OD, OE, OL, PL, QH, 
SI, SD, compro ou traco. Estou interes
sado em cartas c/ selos, q~adras usadaa 
ou qualquer pe!;a interessante de Ingla
terra. Dr. Vasconcelos e Castro, Av. Al· 
vares Cabral, 55. Tel. 66 22 83, LISBOA .. 

Vendo pela melhor oferta 1) Portugal e 
Ultramar: perfodo 1948/71 mais de 450 se
ries ou emissoes diferentes completas no
vas sem charn. - Carimbados: mais de 
235 series ou emissoes diferentes comple
tas. Nurnerosos blocos de 4 e 6, e iso
lados. F. D. C., plocos, etc. -2) Estran
geiro: modernos novos mais de 350 se
ries ou emissoes diferentes completas. 
Muitos carimbados. F. D. C., blocos, etc. 
- Magnifico conjunto. Valor catalogo su
perior a 200 contos. Enorme valor fa
cial. Carta a ~cretAria, n.O 50. 

Com pro, cartas e sobscritos dp Brasil 
com ou sem selos, ate 1900. 

David Gordon, C'an Sec, Banyalbufar 
Maiorca - ESP ANHA. 

Desejo efectuar trocas de selos, 50-
mente usados, de Portugal e Ultramar 
por Brasil. Trocas a base Yvert. Raul 
Borges - Av. do Rio Branco, 108-2.0-
-sala 206. RIo de Janeiro (GB) Brasil 
(ZC-21). 

recem 0 real valor do Manual, nem a " Vendo FDCS, postais maximos, provas; 
sua enorme utilidade para os colecciona- erros, ensaios de cor, cartas antlgas, etc. 
dores tematicos. Felix da Costa llha - ALCOENTRE. 

BOLETIM DO CLUBE FILATIl:LICO DE PORTUGAL 

Doutora D. Maria Fernanda 
Bspinosa Gomes (da' Silva 

de Oliveira Marques 
Faleceu a Sr. 'Doutora D. Maria Fernanda 

Espinosa Gomes da Silva de Oliveira Mar
ques, de 40 anos, natura! de Lisboa 

Nasceu em 1931, tendo-se licellci!ldo em 
CiEmcias HistOrico-FilosMicas, pela Faculdade 
de Letras de Lisboa, em 1953. l"oi professora 
do Ensino Secundario, de HistOrla e Filoso
fia, desde 1954. Mais de uma vez, foi con
vidada para assistente da F aculdade de Le
tras de Lisboa, e para Metedulcj!a ' de His
tOria do Ensino Licea!. Colabol"Ju com 11 
professora Virgi~a Rau, public'l'.Ido ambns a 
obra em dois volumes as Manllscrlto.~, do Ar
quivo da Casa de Cadaval Respeitantes no 
Brasil (1956-58). Foi autora de vluios arti
gos sobre HistOri-a, public ados em revistas 
da especialidade, nomeadamente na Revista 
cia Faculdade de Let1ras de Lisboa e na 
revista Palestra, do Liceu Pe<ko Nunes. Co
laborou activamente no Dici01lario da HistJl'ia 
de Portugal, dirigido por Joel Serrao. Pllhli
cou, como obra mais recente, em colabora
!;aO com Maria Luisa , Guerra, os tres volu· 
mes de Hist6ria destinados aos 3.°, 4.° e 
5.° anos dos liceus, que atingiram ja varias 
edi!;Oes, e que sao praticamente aaoptados 
como livros de texto Unico pela grande maio
ria das Escolas da Metropole e Ultramar. 
iJ'ltimamente, leccionava no Liceu D. Pedro V. 
De 1966 a 1969, residiu nos E. U. da Arne. 
rica do Norte, onde se dedicou a urn irabalho 

de pesquisas bibliograficas com vista it pllbli
ca!;ao de urn volume de textos de Historia 
Medieval, destin ado aos estudantes, nao so 
dos liceus, como tambem universitarios. E~tc 
volume, que se acha no prelo, sera breve
mente lan!;ado a publico. 

Era casada com 0 Professor Doutur A. H. 
de Oliveira Marques, Doutor em Historia pela 
Universidade de Lisboa; irma do Sr. Dou
tor Nuno Espinosa Gomes da Silva, profes
sor da Faculdade de Direito de Lisboa. e do 
Sr. Dr L.uis Gomes da Silva, medico, que se 
encontra ausente no estrangeiro. 

o funeral, a cargo da Agencia Dar·ata, 
realizou-se para jazigo de familia no cemi
terio dos Prazeres. 

A familia enlutada, e em especial ao nOJSO 
ilustre colaborador e queridissimo Amigo Dou- -
tor A. H. Oliveira Marques, apresentamos 05 
nossos mais sentidos pesames. 

II.............. ....................................... 'W ......... U 

I ETIQUETAS DE FOSFOROsl 
Reuniiies para trocas todos os sAbados, I 
das 17 As 19 horas, na nossa sede 

ly. Almlrant. Ral •• 70-S.0.Dt.° 
LISBDA-1 

II .............. ---.............. ~ ................................................................... I: 

:: ....... ~ ....... ~ ............................................ ---....... . 

i ZBIGNI~W W. LADOS - Box 201°f 
- Wanow 1 - Poland. ~st'; inte- I 

I ressado em trocar selos com um I 
coleccionador portugues. I 

II """.~------""",. .............. ~ ..... ,.""",---... :: 
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ANONCIOS ECON6MICOS 
PERMUTO e compro selus de Portugal, 

todo 0 Ultramar, moedas e medalhas milita
res de Portugal- Apartado D.O 6, Elvas. 

Selos com erros, novos e usados, de 
Portugal e Ultramar, compro, pagando bern. 
Carta it Secretaria, ao n.~ 22. 

PORTUGAL E ULTRA1~AR - compro 
e troco Correio Aereo (selos, document os, 
marcas) anterior a 1939. Cap. F. Lemos da 
Silveira, Rua Pedro Ivo, 3-3.0-EF - LIS
BOA-5. 

COMPRO. F. D. C., provas, ensaios, etc.; 
relacionados com os temas "Veiculos Mo
torlzadosi., cGuerra» e cRefugiados». En
viar propostas a Paulo Sa Machado, Rua 
Direita das Campinas, 33 - PORTO. 

PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco 
ou compro, pagando bem. Resposta a Se
cretaria do Clube, ao n.o 22. 

CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM 
BELO: Troco ou compro, pagando bem. 
Resposta a Secretaria do Clube, ao n.o zz. 

lNDIA PORTUGUESA - Cartas do pe
dodo post-lnvasll.o (1962), com selos In
dianos e car1mbos portugueses, e tambem 
aerogramas lndianos obllterados com mar
cas portuguesas. Compro quaiquer quanti
dade, ou troco p~r material it escolba do for
necedor. CAP. F. LEMOS DA SILVEIRA 
- Rua Pedro Ivo, 3-3."-EF - LISBOA-5. 

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

COMPRO selos Portugal e Ultramar; 
novas ou usados. Tambem vendo. SILVA 
PEREIRA - Rua Ant6nio Nobre, 43-Z.0-D.o, 
telef. 784816 - Lisboa-4. 

Selos nacionais e estrangeiros, aos me
lhores pregos. Envlamos hsta de ofertas. 
Ii, Neves. Apartado 23 - Vila F. Xira. 

Compro, Troco e Vendo selas classicos, 
todas as series. Tematicas, novas ou usa
das. Procuro selos de pacotes. VendJ 
. Blbuns e material filatellco. A. Borgas 
Brito - BARREIRO - Portugal - Tele
fane 2272329. 

Exchange Large Size Stamps 100 for 100. 
Buy also. 

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

Com pro quadras novas sl charneira, nu
meros 828, 830, 837, 83&, 855, 856 e 857 
cat. S. Ferreira. Indicar' pres:o a Jaime 
A. Ferreira - Rua de Mos:ambique, 17 -
Beja. 

Selos us ados comemorativos Portugal, Vl
tramar e Europa Ocidental, formato grande, 
lavados, com pro ou troco por selos Portu
gal e Ultramar, novos e usados do meu 
stock. Cadlogo Eladio. Transacs:oes so 
com coleccionadores. Ofertas a Pedro Pe
ters. Av. Joao Crisostomo, 81-4.0 - Lis
boa-1. 

Desejo ·contactar COl1respo.llIdelltets It1e 
Africa, Medio Oriente e Asia para per
muta selos usados. Eduardo Ribeiro, Ave
nida Afonso Henriques, 276, Guima+aes. 

Wilhelm Bratbe - Heintzmanustr. 26-43 
Essen. Alemanha. Coleccionador avan~ado 
em Portugal Continental (Medalha de 
prata) deseja enriquecer a sua colecgao 
de cartas prefilatelicas portuguesas. Da 
em troca selos da Alemanha. Correspon
d~ncia em alemao. 

GUIGUE, 86 rue St. Fuscien, 80 Amiens. 
France. Deseja trocar selos da Europa, 
fauna, motivos religiosos e trajes. 

ATENCAO: COMPRO qualquer quanti
dade selos usados comemorativos ou vul
gares, 'com ou sem papel. SILVA PE
REIRA, Rua Ant6nio No~re, 43-2.o-Drt.o, 
LISBOA-4, Telefone 784816. 

FAsRICJ.\ DE ARTEFACTOS DE BORRA~HA 
Ender.~o telelrafico: LUSITANA Telefon. n.O 10 - VALEN~A 

DE 

JOSf G. GONZALfl, SUC.RA 
RUA DAS ANTAS- VALENC;A 

(PURTUGAL) 

E!lpeClah/ada em cal~adu vulca .jzadu, 

t: tuJ, ·s os artigos de borracha em geral 

A SEVERA 
IUA DAI .. bUI, II-57 • T.h,. Ito .. 

BAIRRO ALTO • LISI06.Z • PORTUGAL 

RESl'A URANTE T1PICO 

RESTAURANT TYPIQUE 

TYPICAL RESTAURANT 

Fados e Guitarradas 
ABERTO TOD .~ A t\OITE • OUVERT TI UT LA NUlT • OPEN ALL NIGHT 
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Portugal e Ultramar, compro, pagando bern. 
Carta it Secretaria, ao n.~ 22. 

PORTUGAL E ULTRA1~AR - compro 
e troco Correio Aereo (selos, document os, 
marcas) anterior a 1939. Cap. F. Lemos da 
Silveira, Rua Pedro Ivo, 3-3.0-EF - LIS
BOA-5. 

COMPRO. F. D. C., provas, ensaios, etc.; 
relacionados com os temas "Veiculos Mo
torlzadosi., cGuerra» e cRefugiados». En
viar propostas a Paulo Sa Machado, Rua 
Direita das Campinas, 33 - PORTO. 

PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco 
ou compro, pagando bem. Resposta a Se
cretaria do Clube, ao n.o 22. 

CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM 
BELO: Troco ou compro, pagando bem. 
Resposta a Secretaria do Clube, ao n.o zz. 

lNDIA PORTUGUESA - Cartas do pe
dodo post-lnvasll.o (1962), com selos In
dianos e car1mbos portugueses, e tambem 
aerogramas lndianos obllterados com mar
cas portuguesas. Compro quaiquer quanti
dade, ou troco p~r material it escolba do for
necedor. CAP. F. LEMOS DA SILVEIRA 
- Rua Pedro Ivo, 3-3."-EF - LISBOA-5. 

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

COMPRO selos Portugal e Ultramar; 
novas ou usados. Tambem vendo. SILVA 
PEREIRA - Rua Ant6nio Nobre, 43-Z.0-D.o, 
telef. 784816 - Lisboa-4. 

Selos nacionais e estrangeiros, aos me
lhores pregos. Envlamos hsta de ofertas. 
Ii, Neves. Apartado 23 - Vila F. Xira. 

Compro, Troco e Vendo selas classicos, 
todas as series. Tematicas, novas ou usa
das. Procuro selos de pacotes. VendJ 
. Blbuns e material filatellco. A. Borgas 
Brito - BARREIRO - Portugal - Tele
fane 2272329. 

Exchange Large Size Stamps 100 for 100. 
Buy also. 

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

Com pro quadras novas sl charneira, nu
meros 828, 830, 837, 83&, 855, 856 e 857 
cat. S. Ferreira. Indicar' pres:o a Jaime 
A. Ferreira - Rua de Mos:ambique, 17 -
Beja. 

Selos us ados comemorativos Portugal, Vl
tramar e Europa Ocidental, formato grande, 
lavados, com pro ou troco por selos Portu
gal e Ultramar, novos e usados do meu 
stock. Cadlogo Eladio. Transacs:oes so 
com coleccionadores. Ofertas a Pedro Pe
ters. Av. Joao Crisostomo, 81-4.0 - Lis
boa-1. 

Desejo ·contactar COl1respo.llIdelltets It1e 
Africa, Medio Oriente e Asia para per
muta selos usados. Eduardo Ribeiro, Ave
nida Afonso Henriques, 276, Guima+aes. 

Wilhelm Bratbe - Heintzmanustr. 26-43 
Essen. Alemanha. Coleccionador avan~ado 
em Portugal Continental (Medalha de 
prata) deseja enriquecer a sua colecgao 
de cartas prefilatelicas portuguesas. Da 
em troca selos da Alemanha. Correspon
d~ncia em alemao. 

GUIGUE, 86 rue St. Fuscien, 80 Amiens. 
France. Deseja trocar selos da Europa, 
fauna, motivos religiosos e trajes. 

ATENCAO: COMPRO qualquer quanti
dade selos usados comemorativos ou vul
gares, 'com ou sem papel. SILVA PE
REIRA, Rua Ant6nio No~re, 43-2.o-Drt.o, 
LISBOA-4, Telefone 784816. 

FAsRICJ.\ DE ARTEFACTOS DE BORRA~HA 
Ender.~o telelrafico: LUSITANA Telefon. n.O 10 - VALEN~A 

DE 

JOSf G. GONZALfl, SUC.RA 
RUA DAS ANTAS- VALENC;A 

(PURTUGAL) 

E!lpeClah/ada em cal~adu vulca .jzadu, 

t: tuJ, ·s os artigos de borracha em geral 

A SEVERA 
IUA DAI .. bUI, II-57 • T.h,. Ito .. 

BAIRRO ALTO • LISI06.Z • PORTUGAL 

RESl'A URANTE T1PICO 

RESTAURANT TYPIQUE 

TYPICAL RESTAURANT 
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NA CIDADE 

NA ESTRADA 
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FORA DA ESTRADA 

II 
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UM PNEU PARA CAD A SERVICO • PARA SERVII;OS ESPECIAIS, CONSUlTE-NOS 

MAHOR 




