
NA CIDADE 

NA ESTRADA 

-==---.--
FORA DA ESTRADA 

UM PNEU PARA CADA SERVICO • 
PARA SERVICOS FSPECIAIS, COIIISULTE-NOS 

MAHOR ABOK GENERAL 

I 
l 

• # 

- " 

PROP. DOUTOR MARCBLLO CABTANO 
lID.tre Pre.ideate do CODlelho de Mini,trol 

(Ver artigo no interior) 

ANO XXtV " JULHO DE 19H N,o 240 

s EN ... 



BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
Redac~io e Admini.tra~lio: Av. Almirant. Reil, 70·5 o·Ot - L1SBOJl.l Tele! 823936 
Compo • imp.: Centro Grafico, Av. Bario de Trovisqueira, 327 - V. N. FAMALICAO 

DIRECTOR: 

DR. A. J. DE VASCONCELOS CARY ALIIO 

Editor e Administraaor: 

Jose Rodrigo Dias Ferreira 
Redactor Principal: 

Mario do Rosario Casta
nheira Nuues 

Conse/no Directivo: 

Jose Conzalt·z Carda 

Dr. A. H. de Oliveira Marques 

Brigadeiro J. dll Cuub" Lamas 

Revisla mensa I, enviada a lodos DS socios do Clube Filattflico de Portugal 
OiJpensada d. Censura 

CLUSE FILATELICO DE PORTUGAL 
FILIADO NA FEDERA~AO PORTUGUESA DE FILATELIA (F. P. F) 

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70'5.0.Dt.o - LISBOA·l - Telef. 823936 
CORRESPONDt:NCIA:. APARTADO 2869 - LISBOA·'.l - PORTUGAL 
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COVILHA - Afonso da Cruz e Silva. 
GUIMARAES - Fernando Nogueira Guedes 
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A~ORES - Dr. Victor Machado de Faria e 

Maia - Rua Castilho, 57 -Ponta Delgada. 
CABO VERDE - Joao de Deus Lopes da 

Silva - Avenida Andrade Corvo, 42-
Cidade da Praia. 

MADEIRA - M. M. Louren~o de Gouveia -
Caixa Postal 456 - Funchal 

S. TOME Joao Paulo Rego Teixeira-
S. Tome. 

BRASIL - S Paulo - Gilberto M. de PH·ft 
- Caixa Postal, 30680 01000 - S. Paulo. 
S. Pau'o - Americo Tozzini - Caixa Pos
tal, 5.3'18. 

U. S. A. - Manuel L. Gouveia - 4911, 15 th 
Avenue, GL. 5-2144. Sacramento, 20. Ca· 
1if6rnia. 

FABRICA DE ARTEFACTOS DE BORRACHA 

Endere~o teiegnifico: LUSITANA Telefone n.O 10 - VALEN<;A 

DE 

JQ)E G. GONZAl~Z, SUC.RA 
RUA DAS ANTAS- VALEN<;A 

(PORTUGAL) 

Especializada em ca.l~ado vulcanizado, 

e todos os artigos de borracha em geral 

A SEVERA 
RUA DAS GAYEAS. 55-57 • Tel. f. 34006 

PORTUGAL BAIRRO ALTO L1S10A.2 • 

RESTAUUANTE TiPICO 

RESTAURANT TYPIQUE 

TYPICAL UESTAURANT 

Fadas e Guitarradas 
ABERTO TODA A NOlTE • OUVERT TOUT L.-\ NUIT • OPEN ALL NIGHT 
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ATENCAO: COMPRO qua!quer quanti
dade selos usados comemorativos ou vul
gares, com ou s-em papel. SILVA PE
REIRA,. Rua Ant6nio Noore, 43-2.0-Drt.o, 
LlSBOA-4, Telefone 784816. 

Compro tudo para especializa<;ao, pro
vas, erros, carimbos, cartas pre-filateli
cas, etc. e ainda pequenas colec<;oes d<! 
se10s novas. Felix da Costa llha -
ALCOENTRE. 

INGLATERRA, n.o 22 Cat. Yvert cujas 
letras dos cantos inferiores sejam: AI, 
AL, BD, BI, BL, CB, FI, EH, JL, KD, 
KH, LD, LE, ND, OD, OE, OL, PL, QH, 
SI, SD, compro ou traco. Estou interes
sado em cartas c/ selos, quadras usadas 
ou qualquer pe<;a tnteressante de Ingla
terra. Dr. Vasconcelos e Castro, Av. Al~ 
vares Cabral, 55. Tel. 66 22 83, LISBOA.. 

Compro, cartas e sobscritos do Brasil 
com ou sem sel()s, ate 1900. 

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

Desejo efectuar trocas de selos, so
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). 

Vendo FDCS, postais maximos, provas, 
erros, ensaios de cor, cartas antigas, etc. 
Felix da Costa llha - ALCOENTRE. 

--------------------
I collect match box lalels all countrys 

and I want to have contacts whith por

tuguese colleague philumenist. Junj W. 

Tochkow - 603014 - Gorkij M - 14, Industrial

nij 7-8. Russia. 

SOLYMOS JOZSll:F GYORGY 

BUDAPEST XVIII (Larine) 

Reviczisky Gyula U 53 

HUNGRIA 

Procura coleccionadores inieressad:>s na 

troca de selos e postais coloridos, da Me

tr6pole e Ultramar. 

Os !!l0tivos dos postais referem-se a 

trajes, costumes, folclores, vistas panoril.

micas de cidades e mO:lll.'11ent<>s. 

Correspondencia em espanhol. Com-

preendo urn pauco de portugues. 

Responde com presteza. 

Echange timbres neufs, cartes vues cou
leurs, ofire neufs et obI. Repons e assuree. 
Vladoianu Mircea. Cal. Severinulul 59 BI. 
J. 3 ap. 4 Craiova. 6 Roumanie. 

SELOS DE PORTUGAL S/ CARTA de 
1853 a 1940, com pro ou troco. A. Maga
Ihiies - Av. da B0avista, 2020/65 - Porto. 

Cartas com selos Cabe!;as do Imperador, 
do Brasil, e quadras selos novos Camoes 
e Lusfadas, pago bern, correspondencia a 
Secretaria do Clube ao n.D 33. 

• 
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I ANO XXV .JULHO DE 1971 

o Prof. Doutor Marcello Caetano 
ilustre Presidente do Con.elho de ·Ministro., 

recebeu os dirigentes do (lube filatelico de Por
tugal, que Ihe entregaram a medalha de prata de 
homenagem ao eminente 

'DIIS fJDH:adls:a fJarcia 
Palo 

DR. A. J. DE VASCONCELOS CARVAU-IO 
(Presldente da D1rec~ao do Clube Fllalellco de Portugal) 

Bscrevemos aquj, no Ultimo ntimero desta revista, a 
proposito da homenagem ao emjnente filateUsta Jose Gon
zAlez GarCia, it sna condecora~iio, it distribni~iio da sna 
medalha, e, sobretudo, it inaugura~iio das nossas novas e -
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-mode I ares iDstala~oes, pelo ilustre Ministro das obras 
PubUcas e das Comunica~oe8, nosso querido amigo Eng. Rui 
Sanches, - que pela primeira vez... e pela primeira vez ••• 
ainda pela primeira vez ••• 

Hoje, felizmente, temos que repetir: Pela primeira vez, 
um Presidente do Conselho de Ministros portugues, 0 

o Sonhor Proeidonto do Coneolho dando a diroita ao Dr. A. J. do Val~oncololl 
Carvalho, 0 a olqaorda ao Coronol Cardolo Salgado. De amboll oe ladol, 

todoe oe roetantol membroe da Dlroc9Ao do Clabe PUat6Jlco de Portugal 

.Prof. Doutor Marcello Caetano, recebeu a Direc~iio de um 
clube filateUco, precisamente a Djrec~iio do Clube FUateUco 
de Portugal. 

Presentes, com 0 signatArio, seu presidente, que fez as 
8presenta~oes, os Srs. Coronel Francisco Roma Machado 
Cardoso Salgado, Dr. Eduardo Grilo Luizi, Dr. Julio Pinto 
da Cruz Neves, Eng Fernando da Costa Valdez, Edgard Pil6 
e Miguel Jose F. Emidio Garcia Pessanha, alem de Jose -
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ANUNCIOS ECON6MICOS 
PERMUTO e compro sel"s de Portugal, 

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

Selos com erros, novos e usados, de 
Portugal e Ultramar, compro, pagando bem. 
Carta a Secretaria, ao n.' 22. 

PORTUGAL E ULTRAiVIAR - compro 
e troco Correia Aereo (selos, documentos, 
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., 
rel.aclonados com as temas «Veiculos Mo
torizados», «Guerra» e «Refugiados». En
viar propostas a Paulo Sa Machado, Rua 
Direita das Campinas, 33 - PORTO. 

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

CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM 
SELO: Troco ou compro, pagaDdo bem. 
Respost. a Secretaria do Clube, ao n.O 22. 

INDIA PORTUGUESA - Cartas do pe
riodo post-lnvasAo (1962), com selos in
dlanos e carimbos portugueses, e tambem 
aerogI'amas indianos obliterados com mar
cas portuguesas. Compro qualquer quanti
dade, ou troco por material it escolba do for
necedor. CAP. 'F. LEMOS DA SILVEIRA 
- Rua Pedro Ivo, 3-3.'-EF - LISBOA-5. 

CARTAS ANTIGAS, com ou sern s~ 
compro, pagan do bem. Paulo Sa Machad~ 
R. Direita das Campinas, 33 - PORTO. 

COMPRO selos Portugal e Ultramar. 
novos ou usados. Tambem vendo. SILVA 
PEREIRA - Rua Ant6nio Nobre, 43-2.0-D.0 .. 
telef. 784816 - Lisboa-4. 

Selos nacionais e estrangeiros, aos mo
!hores pre!;os. Envlamos hata de oferta&. 
A. Neves. Apartado 23 - Vila F. Xira. 

Compro, Troco e Vendo selos classicos. 
todas as series. Tematicaa, novas ou usa
das. Prucuro selos da pacotes. Venda 
ilbuns e material filatelic{). A. Borg~ 

Brito - BARREmO - Portugal - Tele
fone 2272329. 

Exchange Large Size Stamps 100 for 100. 
Buy also. 

Troco selos de grande formato 100 par 
100. Tambem compro. Ed. Peterson - 1265 
N. Harvard - LOS ANGELES, Calif. 90021 
-U. S. A. 

Selos usados comemorativos Portugal, Ul
tramar e Europa Ocidental, formato grande:, 
lavados, compro ou troco por selos Portu
gal e Ultramar, novas e usados do meu 
stock. Catilogo Eladio. TransacS;Oc5 56 
com coleccionadores. Ofertas a Pedro Pe
ters. Av. Joao Cris6stomo, 81-4.0 - Lis
boa-1. 



BOLETIM DO CLUBE FlLATELICO DE PORTUGAL -Entre essas pessoas apontamos os nomes 
de muitos professores universitarios, no
meadarnente os Drs. Afonso Queir6, Ferr.er 
Correia, Rogerio Soares, Teixeifa Ribeiro, 
Pereira Coelho, da Faculdade de Dweito; 
Drs. Augusto Vaz Serra e Bruno dil Costa, 
da Faculdade de Medicjna; Dr. Barros Ne
ves, da Faculdade de Ci.~ncias, que repre
sentava a Associacao dos Antlgos Estu
dantes de Coimbra; conselheiro Fragoso 
de Almeida, desembargadores Drs. Serra 
Carvalho e Amadeu de Carvalho; Pro
curador da Republica, Dr. Ant6nio Simoes; 
juizes Drs. Ant6nio Tinoco, Morais Sar
mento e Barros Lopes; advogados Drs. Ro
que Paim, Manuel Fernandes de Oliveira, 
Jose Ferreira, Baptista Guedes, Alvaro 
Mendes, Dr. Fonseca Viegas, Dr. Ant6nio 
Abrantes e muitos outros; Dr. Viriato 
Namora, que representava 0 Professor 
Bissaya Barreto. Viam-se tambem 0 admi
nistrador do Hospital-Co16nia Agricola de 
Lorvao, Dr. Vitor Simoes, e muitos me
dicos e professores dos liceus de Coimbra, 
e muitas outras pessoas cujos nomes nao 
foi passive! reter. 

o Dr. Francisco Monteiro Lopes contava 
52 anos, deixa viuva a Sr .• Dr .• Madalena 
Redondo Lopes; era pai do Dr. Luis 
Frederico Redondo Lopes; irmao da Sr.· 
D. Beatriz Lopes Ferreira; e cunha do do 
Dr. Ant6nio Ferreira». 

A seu pai, 0 emine:nte Advogado Dr. Fer
nando Lopes, it viuva e a toda a ilustre 
familia enlutada, apresentamos os mais 
profundos e sentidos p~sames do Clube 
Filatelico de Portugal e da sua revista. 

P.of. Alf •• do Dia. 

Outra noticia brutal, no seu laconismo: 
Nos primeiros dias de Julho, faleceu em 
Lourenco Marques, Mocambique, 0 velho 
filatelista e nosso cons6cio e querido 
Amigo Alfredo Dias. 

Nascido em 25 de Setembro de 1892, 
Alfredo Dias foi professor primarto, dedi
cando-se ,desde muito 'novo, it Filatelia, 
ate montar, em Lourenco Marques, a co
nheddae muito conceituada Casa Fila
!Clica Alfredo Dias, que prestou altos ser
vicos it Filatelia mocambicana. 

S6cio n.· 125 do nosso Clube Filatelico 
de Portugal, foi urn dos s6cios fundadores 
do Clube Filatelico de Mocambique, de 

-----------------
cuja Dil'ecC8o foi prestigioso presidente, 
desenvolvendo entao, como antes e de
pois, notavel e valiosa actividade. 

Em n6s eem todos os seus amigos e 
simples conhecidos, Alfredo Dias deixa 
profundas saudades. A qui expressamos 
sentidos p~sames it familia enlutada e ao 
Clube Filatelico de Mocambique. 

D. Ma •• a.ida Gome. 
d. Almeida Rila.i.o 

FaLecetl a Sr. 8 D. M-argarida Gomes de 
ALmeida Ribeiro, de 94 anos, viuva do 
Eng.· David Ribeiro, e miie do Eng.o Car
Los Ribeiro, antigo Ministro das Comu-ni
ca~oes e actual co'rreio-mor, casado com 
D. Noemia Liberman Ribeiro; e de 
D. Alice Ribeiro de MagaLhiies, viuva do 
J-uiz de Direito Dr. HercuLano de Maga
lhiies. 

Dotada de extrema bondade, a falecida 
ern aparentada com Hustres famUias de 
Vale de Cambra, terra da sua nat-urali
dade , c do Pinheiro da Bemposta, onde 
cnsou e residia hd 70 anos. 

Descendente da Casa dos Casais, em 
CasteLiles de Cambra, era a unica sobre
vivente de nu-merosos irmiios, e sobri
nha do antigo bispo D. To-mds Gomes de 
ALmeida, que. pastoreou. a arquidlocese de 
Luandlal e a diocese da Guarda, do C6nego 
D. Jose Gomes de Almeida, e do conse
lheiro Dr. Albino Gomes de Almeida. 

Era av6 do Juiz Dr. Mdrio Ribeiro d2 
IIfagalhiies, de Daniel Ribeiro de Maga
I.hiies, do Eng. Jorge Ribeiro a de D. Ca
tarina Lieberma'n Ribeiro, e tinha nu
merosos sobrinhos, e '11. t r e os quais 0 
Dr. ManueL Gon!;aLves, presidente da Junta 
CentraL da Portos; os ])rs. AbeL Gomes 
de ALmzida, Manuel Augusto Gomes de 
ALmeida, Abel de Sousa Gomes de Almeida 
e Antonio Tavares de Almeida, e vdrias 
outras indiv!dualidades exercendo fun!;oes 
oficiais ou actividades privadas, especial
mente em Vale de Cambra. 

o funeral realizou-se da igreja da Mi
seric6rdia, em Aveiro, para jazigo no ce
miterio de Pinheiro da Bemposta. 

A Hustre famHia cmt-utada, em especial 
ao Eng. CarLos Ribeiro, i lustre Correio
-Mor, 0 Clube FitateLico de Portugal e 
esta revista expressam sentidas condoten
cias. 

BOLETIM DO CLUBE FILAT£LICO DE PORTUGAL s -Rodrigo Dias Ferreira, secretario-geral, e Mario do Rosario 
Castanheira Nunes, secretario da Assemblela Gera] e redac
tor desta revlsta. 

o signatario saudou calorosamente 0 Prof. Doutor Mar. 
cello Caetano, e agradeceu-Ihe, em nome do clube, a sua 
interferencia no ass unto do 'imposto transac-rilo a pagar pelos 

I 

/ 
I ., 

A despedida, 0 Senhor Prot. Doator Marcello Caetano aperta a mao do Coro
nel Cardoso SaJ,ado, mas conversando ainda com 0 Dr. A. J. de Vasconcelos 

Carvalho 

comerciantes de selos, ap6s 0 que Ihe entregou um dos oito 
unicos exemplares em prata da medalha de Bomenagem ao 
eminente filatelista Jose Gonzalez Garcia, oferecendo-lhe 
ainda, pessoalmente, oma medalha filatelica portuguesa, 
de vermeil, e outra espanhoia, multo rara, em bronze. 

Em seguida, e durante largo periodo de tempo, a8sis
tiu-se a este espectllculo espantoso: 0 Presldente do Con
selho de Ministros de Portugal (que nao e fllatelista, mas -



4 BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL -medalhista) conversar, quase de igual para igual, com todos 
os presentes, sobre selos, erros nos selos, provas e ensaios 
de selos, etc., etc. 

Interpretando 0 sentlr de todos os presentes e de todos 
os corpos directivos do Clube Fi1ateUco de Portugal, expres
samos aqui ao Prof. Doutor Marcello Caetano, ilustre Pre
sldente do Conselho e nosso querldissimo Amigo, os mals 
sinceros e profundos agradeclmentos deste Clube Filatelico 
de Portugal, que nito e nem pode ser politico, mas se nito 
esquece nunca de que e, acima de tudo, de Portugal! 

Filatalia 

Especialidade em selos cldssicos 

de Portugal 

/I 

SO/::.~:::':::I:;':::~,:U. I 
Eugenio Llach, S. L. 

FUNDADA EM 1915 

Av. del Generalissimo, 489 Barcelona, 15 

(BSPANHA) 
r =: ... ~ _______ .--... ____ .......-__________________ #w:= 

~~.~------...-------------. -------------l .. 

I !l 
2\1'. fA. ,. de 'l}ascDHcelDs Cal'oalhD : 

ADVOGADO 

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

I nense de Proprietarios, R. de D. Pedro V, n.o 82·I.°-Lisboa-2, ! 
telefs. 323121 e 322144, das I4,30 as I7 horas. I 

~- -.. -------------- ----------.. J 
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D... F.ederico Monteiro Lope. 

Ainda ha poucos meses aqui nos referimos 
ao distinto filatelista e nosso querido colega 
e Amigo Dr. Frederico Monteiro Lopes, que 
a Lisboa viera tratar-se, enos dera 0 prazer 
de nos procurar, e de connosco jantar no 
Gremio Literario. A sua doen\ia era grave, 
mas 0 seu optimismo era grande, e ele, pro
fundamente preocupado com os problemas 
filatelicos portugueses, pediu-nos, insistenfe
mente, para aceifarmos a nossa candidafura 
a presidencia da direc\iao da Federa\iao Por
tuguesa de Filatelia/ ao que respondemos tei
mosamente que nao, que nunca, e agora me
nos do que nunca tiveramos tal ideia, pelo 
que, agradecendo a sua teimosia amiga, Ihe 
explicamos os inumeros motivos da nossa 
recusa terminanfe. 

E agora, sem surpresa, conf.essamos, chega
-nos, brufal, a noffcia do falecimento do que
rido Amigo. Por ser a mais completa, trans
crevemos, com a devida venia, do Diario de 
Coimbra: 

«Foi com profunda emo~do que recebe
mos a noticia - bem triste! - do taleci
mento, numa dinica desta cidade, do nosso 
prezado amigo Dr. Frederico Monteiro Lo
pes, titho do tambem muito querido amigo 
Dr. Fernando Lopes, e da sua dedieada es
posa D. Georgina Monteiro Lopes. Sabia
mo-lo doente, mas 'ndo ao ponto de um 
desenLace tdo i'nesperado, deixando em 
todos os seus numerosos amigos profunda 
eonsternar,:do. 

Mais um duro golpe pois, aeaba de so-

frer 0 Dr. Fernando Lopes. E tantos tem 
side os que sofreu nestes llLtimos tempos, 
que s6 0 espirito forte de que e dotado, 
a ind6mita vontade de sempre veneer 
perante as vicissitudes, e uma indefectivel 
coerencia de cardcter, tem sido as s'Uas 
armas de combate em luta com as aduer
sidades a que ndo se pode furtar ne
nhum ser humano. E se a vida tem bons 
e maus momentos, 0 nosso ueLho e dedi
rodo amigo Dr. Fernando Lopes sentiu a 
alegria dos primeiros e encarou com es
toiCismo os segundos, faceta bem revela
dora da riqueza do seu esp£rito, ta'nta e 
umta vez posta ao servi~o do seu seme
lhant'e, 'Ita quaUdade de dist~nt£Ssimo advo
gada que e, e de que 0 seu inditoso filho 
arrecadou os mais vdtidos ansvnamentos. 

Na sua profunda dor 0 acompa'nhamos, 
com um largo abra~o, exprimindo a toda 
a familia as mais sentidas condoLencias. 

o funeral do Dr. Frederico Monteiro Lo
pes, que ontem, a tarde, se realizou da 
sua residencia, na Rua Dr. Ant6nio Jose 
de Almeida, 226, a/c., nesta cidade, para 
a capela do cemiterio da Conchada, onde 
foi celebrada missa de corpo presente, 
ap6s 0 que 0 corpo ficou depositado em 
jazigo de familia, constituiu uma sentida 
manifesta!;ao de pesar por este nosso des
ditoso amigo, distinto advogado e grande 
filatelista de Coimbra, donde era natural. 
Vimos no prestito flinebre as pessoas mais 
representativas desta cidade e muito puvo. -
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Pra!;as, 3..,-r/c.-Esq: - Lisboa 2 - (P) 
C. N. U. 60. 

5657 - Joao Gomes d'Abreu e Lima - Rua 
Filipe Folque, 1O-4."-Drt. - Lisboa 1 
- (M) Po. Fr. Es. In. T. C. N. U. 
60. 1. A:lgola. Pre-filatelicos. 90. 
93. 94. 

5658 - Alberto Runkel Iturrizaga - Praceta 
da India, 15-r/c.-Drt. - Linda-a-Velha 
- (P) T. C. V. N. U. 60. 1. Tematica 
quadros celebres. 

5659 - Jorge Manuel Santos da Silva
Rua Martins Sarmento, 20-r/c.-Esq.· 
- Lisboa - (P) 60. U. 

5664 - Arnaldo Brandao Horta - Rua 5 de 
Outubro, 192 - Porto - (P) T. C. N. 60. 

5666 - Eduardo Joaquim Soares Veiga de 
Araujo - Largo do Conde Barlio, 
48-48-A - Lisboa - (P) Po. T. C. V. 
N. 60. 1. 2. 

5667 - Ant6nio da Costa Salgado Jr. - Rua 
Afonso Lop e s Vieira - Vivenda 
«Querido Lar" C - Cascais - (P) T. 
C. V. N. U. 60. 

5672 - Boletim de Divulga!;ao FiLumenismo 
- Rua Formosa, 253-1."-Drt. - Porto. 

ANGOLA 

5519 - Vftor Manuel B. Ferreira - C.s Mi
neira do Lobito - Divisao de Obras 
- Jamba - (M) Po. Es. Fr. In. T. 60. 
N. U. 1. 2. Romenia. 29. Pol6nia. 31. 
Fauna. Flora. 90. 94. 

CABO VERDE 

5669 - Adriano Pires Ferreira de Morais
Alto de Santo Ant6nio. 14 - Caixa 
Postal, 123 - Mindelo - S. Vicente
(P) Po. Fr. In. It. T. C. V. N. U. 
60. 1. 2. 94. 

MOCAMBIQUE 

5540 - Helio B. R. Ramalho - Caixa Pos
tal, 348 - Vila Pery - (M) Po. In. 
Compreende Fr. e Es. T. C. 60. 1. 
Mo!;ambique. Temas agricolas e pe
cuarios. 90. 93. 94. 

BRASIL 

5661 - Pedro Palma Guiterrez - R. Fradi
que Coutinho, 316-8.D-Apt. 82 - 05416 
Sao Paulo. 

5662 - Americo Martins Craveiro - Rua 
Sousa Lima, 113 ZP 4 - SAo Paulo. 

5663 - Waldemar Gebauer - Rua Dr. Blu
menau, 892 - Timb6 - Santa Cata
rina - (M) Po. AI. T. C. N. U. 
60. 10. Ocidental. Oriental e Berlim. 
15. Tematicos de flares. 90.97. 102. 

5670 - Jose M. Paoliello - Caixa P ostal, 
8546 - Sao Paulo - Po. 60. 

ESPANHA 

5665- Eng." Fernando Aranaz del Rio
C/Francisco Silvela, 47 - Madrid 6-
(M) Es. Fr. In. T. 60. 1. Fauna. 
Avia!;ao. 90. 

AFRICA DO SUL 

5198 - Manuel Agostinho Marques - P. O. 
Box 7024 - Bonaero Park - Kempton 
Park. 

5673 - Emiliano Mar que s Palmeirim-
19 Rhodes Court - Rhodesfield -
Kempton Park. 

5254 - Joaquim Ferreira de Amorim-
8 J. B. M. Hertzog. RD. - Bonaero 
Park - Kempton Park - Transvaal
Po In. 60. 

ALEMANHA 

5660 - Wilhelm Brathe - Heintmannstr 26 
- 43 Essen - (A) AI. 60. 1. Cartas 
pre-filatelicas. 

992 - Kuno Kochniss - Karl-Marx-Str. 25 
DDR-64 Sonneberg/Thur - (M) Po. 
Es. In. AI. 60 3. 61. 90. 97. Lipsia. 

IN GLA TERRA 

5671 - W. T. Horsfall- 32 Hastil'lgs RD
Southport - PR8 2 LW. 

POLONIA 

5668 - Emilia Nurkowicz - Gdansk 12-
W. Polskiego 44 - In. AI. 60. 5. 90. 97. 

• 
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A Dire[~ao da Federa~io P ortuguesa de Filatelia 
1 

fl triste figura do Sr. Cap. F. Lemos da Silveira 
perante as homenagens ao eminente fila
telista Jose Gonzalez Garcia e perante 
o Clube Filatelico de Portugal. 

Foram totalmente ideia e realizac;ao 
do nosso presidente, Dr. A. J. de Vas
concelos Carvalho, as homenagens 
prestadas ao eminente filatelista Jose 
Gonzalez Garcia, e a vinda, ao nosso 
grande Clube Filatelico de Portugal, 
do ilustre Ministro das Obras Publicas 
e das Comunica~oes, Eng.o Rui San
ches, cuja obra notavel se esta alar
gando a todo 0 Pais. 

De tudo isto publicamos noticia de
talhada no ultimo numero desta re
vista, especialmente dedicado ClO emi
nente filatelista Jose Gonzalez Garcia. 

Acontece que aquele nosso presi
dente, e director desta revista, escre
veu uma carta ao Sr. Cap. F. Lemos 
da Silveira, presidente da Federadio 
Portuguesa de Filatelia, convidand~-o 
a escrever um artigo para tal numero 
de homenagem a Jose Gonzalez Gar
cia, carta a que 0 Sr. Cap. F. Lemos 
da Silveira respondeu com outra, que 
se encontra nos arquivos do Clube, ne
gando-se a escrever tal artigo. 

o facto poderia ficar par aqui. Mas 
acresce que..o Dr. A. J. de Vasconcelos 
Carvalho, com a linha de dignidade e 
de educa~ao que 0 distingue, nao so 
enviou um dos trinta limitados convi-

r..PO':J 
~ 

tes para as cerimonlas, aquele Sr. 
Cap. F. Lemos da Silveira, como Ihe 
reservou um lugar na mesa da presi
dencia, logo a esquerda do Senhor Mi
nistro, mas ainda Ihe reservou uma 
das oito medalhas de prata, rarissimas, 
de homenagem a Jose Gonzalez Gar
cia, com 0 nome daquele gravado, 
mesmo na incerteza da sua compa
rencia ... 

o Sr. Cap. F. Lemos da Silveira, que 
dizem ainda ser presidente da Fede
ra~ao Portuguesa de Filatelia, chegou 
a sala ja depois da mesa formada, sob 
a presidencia do Senhor Ministro. Sen
tou-se no lugar que Ihe estava reser
va do, a direita do Dr. A. J. de Vascon
celos Carvalho, que nao cum prim en
tou, e sempre de costas para ele, como 
pode ver-se nas fotografias. E das 
maos deste recebeu aquela medalha, 
sem uma palavra de agradecimento ... 

o facto poderia tambem ficar por 
aqui, ate porque as ac~oes ficam com 
quem as pratica. 

Mas acontece ainda que 0 Dr. Vas
concelos Carvalho contou is to a um 
dos mais ilustres colaboradores desta 
revista. E este, efectivamente ilustre, 
enviou-nos uma carta, com autorizac;ao -
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-para a publicarmos, pelo que, em se-
-guida, aqui deixamos as suas partes 
-essenciais: 

«Com que tristeza tomei conheci
mento... da lamentcivel atitude que 0 

Cap. Lemos da Silveira teve durante 
a homenagem prestada aD grande Gon
zalez Garcia! 

Cada vez mais ele confirma que nao 
tem categoria necessaria para exer
cer 0 cargo de presidente do que quer 
que seja. Ele coloca a sua pessoa 
muito acima do seu cargo, par ma-is 
alto e de maior responsabiZidade que 
seja, 0 que e condenado por todos que 
tem a exact a no~ao das obriga~oes 
que um cargo impoe a quem 0 exerce. 

Com a maior leviandade, ele esquece 
o que deve ao Dr. Vasconcelos Carva
lho, que ha anos conseguiu qu.e um 
grande Premio, ja prclticamente dado 
a outro expositor, fosse atribuido ao 
Cap. Lemos da Silveira! (1). 

Com a maior leviandade, ele esquece 
quanto deve ao Dr. Vasconcelos Ca.r
valho, na sua actual situa~ao na Fila
telia de Portugal. Foi Vasconcelos Car
valho quem, com 0 seu apoio e presti
gio, evitou que ele desaparecesse da 
Filatelia portuguesa. Foi Vasconcelos 
Carvalho quem, com 0 seu Clube, os 
seus votos e a sua revista, fez que 0 

Cap. Lemos da Silveira tivesse cena 
evidencia na Filatelia! (2). 

Qual foi 0 reconhecimento dele? Tao 
logo que tais influencias 0 colocaram 
na Federa~OO Portuguesa de Filatelia, 
lan~ou mao de recursos pouco reeo
mendaveis para ser eleito para 0 cargo 
de presidente. Sera que ele ignora que 
todos os filateliStas de Portugal e mui
tos do Brasil, tem pleno e completo 
conhecimento da sua ac~ao e do seu 
plano, executado para obter a maioria 
de votos na Federa~ao?! Entao ele 
pensa que nOO sabemos da sua funda-

~ao de pequenos agrupamentos filate
licos, em agremia~oes desportivas, 
associa~oes recreativas, grupos tea
trais, comerciais, estudantis, artisti
cos, etc., ete.?! 

Sabe quantas agremia~oes em geral 
fundaram pequenas ou pequenissimas 
sec~oes filateZicas, e se filiaram na Fe
dera~ao, para terem um voto cada? 
Desportivas ................................. 9 
Recreativas ................................. 4 
Circulos culturais e artistic os ...... 3 
Empresas comerciais e industriais 2 
Grupos estudantis ........................ 1 
Grupos teatrais ........................... 1 
No exterior .......... ................. ...... 3 
FilateZicos (sendo 6 no Ultramar) 14 

TOTAL ................................. 37 
Nao e fomento da Filatelia, nao, mas 

pequenos grupos ou nucleos, com es
cassos numeros de socios, com um voto 
cada, para assim conseguir a maioria 
necessaria para se fazer eleger presi
dente da Federa~ao PDrtuguesa de Fi
latelia. 

Francamente, 0 meu grande desejo 
e vontade e publicar, no Boletim do 
Clube Filatelico de Portugal, tudo 0 

que acima mencionei. Nao sera u-rna 
boa ideia?». 

Claro que e boa ideia. Fazendo-o, 
satisfazemos a vontade do nosso ilus
tre colaborador. E, principal mente, . 
prevenimos todos os nossos socios em 
especial, e todos os interessados em 
geral. 

E porque este artigo leva 0 n.O 1, no 
proximo numero publicaremos 0 n.O 2. 
Nos nao costumamos ficar em meio ... 

(1) Aqui nasceu 0 fossa inultrapasscivel, 
quase de 6dio, entre 0 Sr. Cap. F. Lemos da 
Silveira e oitenta ou noventa por eento dos 
tematicos portugueses. 

(3) 0 nosso querido eolaborador esta longe 
de conheeer tudo, que n6s, em easo de neees
sidade, poderemos acreseentar. 

) 
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ALTERAr;xJES - REINGRESSOS - NOVaS s6cIOS 

PORTUGAL 

1263 - Eng.' A. Furtado - Apartado, 2263-
Lisboa. 

2059 - Dr. Falentim Maximiano Dlas de 
Sousa Lemos-Av. Sido:lio Pais, 2-3.' 
- Lisboa - (P) T. C. V. N. U. 60. 
1. 2. 10. 16. 21. 24. 30 90. 94. 

1m selos , 
I n d i a Partuguesa 

2.a Parte 
Por JoGo Augusto Marinho 

o aparecimento da segunda parte de 
ALGUNS «DISPARATES» EM SELOS DA 
INDIA PORTUGUESA, aliciante estudo da 
autoria do distinto filatelista e consa
grado escritor filatelico Joao Augusto Ma
rinho, de Luanda, merece que se lhe 
dedique caloroso acolhimento. 

A obra continua a trazer-nos algo de 
pc uco conhecido, pelo que a sua consulta 
se torna praticamente obrigatoria para 
todos os que se dedicam ao Classico, no
meadamente do nosso Estado da India. 

Esta 2.B parte foi publicada como sepa
rata do conceituado BOLETIM DO INS
TITUTO DE ANGOLA (N.o 36/37 - Janeiro/ 
{Junho 1970), 0 que the assegura merecida 
audiencia. 

Felicitamos 0 autor, e ficamos aguar
dando com interesse a continuaf;ao deste 
belo trabalho. Tan to mais importante 
quanto e certo ser escassa, verdadeira
mente escassa, a bibliografia filatelica so
bre esta materia tao atraente. 

3670 - Fernando Nuno Ramos Veludo
Rua Joao da Cruz Viegas, Bloco G
-l.·-Porta 1- Outeiro da Vela - Cas
cais - (P) T. N. U. 60. 1. 3. 

3752 - Manuel dos Reis Baptista - Gaveto 
- Av. Dias da Silva cf Rua Santa 
Teresa, 4.' - Coimbra - (P) Po. T. 
C. V. N. U. 60. 

4354 - Dr. Carlos da Silveira Ribeiro
Mertola - (M) Po. Fr. In. T. C. 
N. U. 1. 2. 94. 

4738 - Luis Fenando Fialho dos Anjos
Rua Costa Cabral, 631-rfc.-Drt.
Porto - (M) Po. Fr. In. Es. Com
preende AI. T. N. U. 60. 1. 2. 3. 
em 64. 90. 94. 

5262 - Manuel Bernardino Pires de Sousa 
Lobo - Calf;ada POf;O dos Mouras, 
19-4.·-Esq. - Lisboa - (M) Po. Fr. Es. 
T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 3. 90. 94. 96. 

5264 - Mario Rui de Barros Ribeiro
Av. Marechal Gomes da Costa, 680-
Porto - (M) Po. Fr. In. T. N. U. 

60. 1. 2. 90. 93. 

5432 - Fernando Manuel Cardoso Vieira
Largo Frei Luis de Sousa, 1252-11.'
-Drt. - Lisboa 5 - (A) Po. Fr. In. 
Es. T. C. V. N. 60. 1. 2. Fauna 
3. 90. 93. 

5445 - Dr. Fernando de Magalhaes - Rua 
da Imprensa, 5 - Alfragide - (M) Po. 
Fr. Es. In. C. N. de preferencia 93. 

5654 - Mario Miranda - Ribeiro do Baeo 
de Baixo - Portalegre - Po. T. C. V. 
N. U. 60. 1. 2. 93. 94. 

5655 - Joaquim Antonio Pires de Sousa 
Lobo - Rua Luis Simoes, 6-5.·-Drt. 
- Queluz - Po. Fr. T. C. V. N. U. 
60. 90. 



16 BOLETIM DO CLUBE FILAT£LICO DE PORTUGAL 

Cartas Pre-filatelicas 
- T erna do conferencia do Coronel 

Cardoso Salgado 
Jd no peniLUimo niLm2ro desta revista 

nos rejerimos, com 0 de vi do destaque, d 
ftotdvet conjeri?ncia jeita neste Ctube peto 
Coronet Fra-ncisco Roma Machad) Car
doso Satgado, itustre vice-presidente da 
Direc!;do do CLube FiLatlmco de PortugaL, 
sobre "Carres pre-jitateticas». 

Mas porque recebemos agora um recorte 
da 'notlcia que, sobre taL conjerencia, joi 
pubUcada no Primeiro de Janeiro, do 
Porto, e porque eta Ins ere dados que 
importa jlxar, com a devlda venia a t71lllns
crevemos: 

cConsiderado 0 ramo mais raro, requin
taOO, da Filatelia, as "Cartas pre-filateli
cas» ou "Cartas pre-adesivas», constituem 
motiv~ de interesse para os que se de
dicam aquela mOdalidade. Sobre este tema 
f.alou, ontem, 0 Coronel Cardoso Salgado, 
no Clube Filatelico de Portugal. 

No decorrer da sua alocu!;ao, assinalou 
que, em Portugal, as "Cartas» estao a ser 
alvo de profundo estudo, e exemplares 
raros pacientemente seleccionados, tomam 
lugar de evidencia nas colec!;oes. 

o primeiro selo portugues, que surgiu 
DO ana de 1853 - 0 famoso selo de D. Ma
ria - segundv referiu 0 Coronel CardoS() 
Salgado, marcou 0 inicio de urna nova 
era dos correios em Portugal. Ate entao, 
o sistema usado era 0 das cartas cujo 
porte era pago pelo destinatario, salvo 
as de «porte pago», que, por gentileza 
do remetente, eram por eles pagas. Ate 
1853, a bist6ria dos correios estava divi
dida em tres epocas: 1520-1606, 1607-1797 
e 1798-1852, ana que marcou 0 termo do 
Correia-Mor. 

Este ultimo periodo, tambem docurnen
taOO na exposi!;ao agora patente no Clube 
Filatelico de Portugal, e ja anteriormente 
exposto em Luanda, mereceu ao Coronel 
Cardoso Salgado divers as considera!;oes 
alusivas, e que se relacionavam com cerca 
de 200 «cartas» ali patentes, todas do re
ferldo periodo, e procedentes dos mais 
variados pont os do antigo reino de Por
tugal. 

Segundo 0 Coronel Cardoso Salgado afir
mou, baseado em estudos efectuados em 
documentos oficiais, a classifica!;ao das 
cartas deve obedecer as razoes de or
dem geografica, na medida em que, na 
epoca, uma carta para todo 0 reino, cujo 
peso nao excedesse quatro oitavas, pagava 
de porte 20 reis, enquanto que para 0 
reino do Algarve custava 40 reis. 

o orador evidenciou, ainda, 0 facto da 
existencia do primeiro Servi!;o Postal Mi
litar, que funcionou durante a Guerra Pe
ninsular, inclusivamente ao servi!;o das 
tropas inglesas, que combatiam ao lado 
dos portugueses. 

No final da palestra, houve animaOO 
dialogo entre os numerosos filatelistas pre
sentes. 0 orador foi apresentado pelo 
Dr. Vasconcelos Carvalho, que fez 0 ela
gio do Coronel CardoS() Salgado, assina
lando a sua actividade no dominio da 
Filatelia». 

l.a MOltr. da Marcolill. Classic. 
o Clube Filatelico de Portugal realiza 

em Janeiro de 1972, na sua sede, Av. Al
mirante Reis, 70-5.D-Drt,o, em Lisboa, a 
La MOSTRA DE MARCO FILlA CLAS
SICA, com 0 patrocinio da Federa!;ao 
Portuguesa de Filatelia e da Administra
!;Ao-Geral dos CTT. 

A esta Mostra, de pura Divulga!;ao, po
derAo concorrer todos os filatelistas. 

Os participantes poderao expor, de mar
cofilia, tanto especies pre-adesivas como 
oblitera!;oes postais. 

A inscri!;ao provis6ria, gratuita, devera 
ser feita ate 1 de Novembro de 1971, 
directamente ou por carta registada ao 
Clube Filatelico de Portugal, Av. Almi
rante Reis, 70-5.D-Drt.o - Lisboa. 

Oportunamente, serAo dados mais por
menores sobre esta 1.n MOSTRA DE 
MARCO FILlA CLASSlCA, no que diz res
peito a data definitiva e respectiv~ Re
gulamento. 

• 
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CRONICA DO 

Para 0 processo da Lubrapex 
PONTO FINAL 

Tern toda a razao 0 director do BoLetim 
do CLube FHateLico de Portugal, Dr. Vas
concelos Carvalho, quando, no seu Bo
letim n.D 236, publica sob 0 titulo «A FO
GUEIRA DA LUBRAPEX-70», oa sua parte 
final, a seguinte frase: 

cFOGUEIRA GRANDE E GRAVE, 
QUE NAO VEMOS QUE POSSA 
APROVEITAR - A NADA E A 
NINGUEMlt. 

Assim, resolvi fazer urn PONTO FI
NAL, e jogar a ultima "PA DE CAL», 
neste malfadado assunto. 

A publica!;ao feita ha tempos, pela Co
missAo Organizadora da "LUBRAPEX-70", 
e depois a circular, distribufda pelo Clube 
Filatelico do Brasil (1), em res posta ao tal 
PROCESSO LUBRAPEX, emitido pela 
Federa!;ao Portuguesa de Filatelia, respO"l-

(1) Ver adiante, a fls. 17. 

Por 

HUGO I=RACCAROLI 
Vice- PreSident, do Clube Fllat611cD 

do Bra.1I 

deu e esclareceu cabalmente 0 assunto. 
Em nenhum ponto recebeu urn desmentido 
documentado, e por isso 0 Clube Filatelico 
do Brasil ja fechou definitivamente a 
questao, mesmo porque verificou documen
tadamente, e de maneira cabal, a .rna fe 
que se verifica nas alega!;oes, declara
!;oes c escritos, da actual direc!;ao da 
Federa!;ao Portuguesa de Filatelia. 

Nao??? Querem vcr urna prova gra
vfssima??? 

No offcio da F. P. F., -1.· 238/70/L. S., 
de 17 de Junho de 1970, e que devera 
ser transcrito no Botetim do C. F_ P., em 
continua!;ao ao que iniclaram 00 n.D 235, 
com 0 titulo «0 PROCESSO LUBRA
PEX-70", consta 0 seguinte trecho: 

,,0 primeiro facto, importantissimo, 
de ' que se da. cO:J.ta e merece re
paro, e que planeia essa ComissAo 
Executiva convidar como membros --
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dois filatelistas que nao figuram na 
nossa LISTA DE JURADOS FEDE
RAlS PARA EXPOSICOES NO ES
TRANGEIRO. De certo, por inadver
tI!!ncia ou des conhecimento do oosso 
Estatuto - conjunto de regras que, 
com for!;a de L:i, orientam a vida 
da Federa!;ao e I'egem a Filatelia 
Portuguesa». 

Para que 0 assunto possa ser imedia
tamente ponderado, transcrevemos a alf
nea a) e 0 § 1.° do Artigo 21.0 do E8-
TATUTO, em vigor desde 1954: 

a) «Compete a Direc!;ao represen
tar a Federa!;Ao em Juris e 
outras manifesta!;oes ftlatHi
cas». 

§ 1.· «Quando se tratar de exposl
!;oes no estrangeiro, a Direc!;ao 
elaborara uma lista de pessoas 
de reconhecida competencia de 
entre as quais a comissao exe
cutiva do certame escolhera as 
que necessitar para a coosti
tui!;ao do jUri». 

Leram com aten!;ao??? 
Pois bern, tudo esta certo... somente 

faltou a continua!;Ao deste § 1.., que e 
o mais importante, pOis e 0 seguinte: 

«Quando se tratar de exposi!;oes 
no estrangeiro, a Direc!;ao elaborara, 
SE ISSO THE FOR SOLICITADO, 
urna lista de pessoas de reconhecida 
competencia, de entre os quais a 
comissAo organizadora do certame es
colhera as que necessitar para a 
constitui!;ao do juri,. . 

(Do Artigo 21.· do ES
TATUTO DA F. P. F.) 

Este trecho faz parte integrante do § 1.., 
e DaO foi incluido e mencionudo. 

·,I':-S-E-L-O'--S--;;-~;;;:'-;':-=· 
TRAMAR E KSTRAN
GJURO, CLASSICOS, 
stRUts, ETC, 

I para COMPRA OU VENDA 
I Consult. a cas a 

1,1 R, I,. !·:~~?~5~~~.~.!,S 
T.I.lon. 35852 - LlSBOA-2 I 1!= .................. , ____ ..... __________ .... =~ 

-------
Como se ve, a frase SE ISSO LHE 

FOR SOLICITADO e justamente a busilis 
de toda a questao, e foi propositadamei.te 
sonegada e escondida. 

E ou nao rna fe??? 
Eis irrespondivel comprovante de que 

a ComissAo Organizadora da LUBRA
"PEX-70 tinha toda razao, e a falta da 
transcri!;ao do resta do § 1.° foi para 
dar a impressao de que a Federa!;ao 
foi quem agiu correctamente, quando, oa 
r,ealidade, se comprova exuberaotemente 
que a sua ac!;ao foi INCORRECTA. 

Poderia allnhar numerosas outas incor
rec!;oes ... 

Em carta que e.wiaram ao Clube, ha 
a declara!;ao do envlo de urn exemplar 
do seu PROCESSO "LUBRAPEX - 70». 
Este exemplar nao chegou ao seu des
tino ate boje. Quem 0 recebeu foi urn 
particular que, de imediato, 0 ofereceu 
ao Clube. Se nao fosse iS50, ate hoje 
o Clube estaria na ignoriincia do que 
constaria do tal PROCESSO, e, notem 
bern, se 0 CI:lbe nae, tivesse recebido 
urn exemplar, naturalmente nao poderia 
fazer e divulgar a sua acacnapa.lte res
posta, res posta esta que obrigou a Fede
ra!;ao a publicar 0 tal Processo no Bo
Letim do C. F. P. 

Bern, vamos parar. Te"lham a certeza 
de que teoho ainda grossa lenha para 
esta fogueira, mas vou atender a obser
va!;ao incluida no iaicia desta. Vau de
finitivamente fazer urn PONTO FINAL. 
Aqui, no BRASIL, .1inguem qlais vai tra
tar deste maUadado assu"lto. 

A direc!;ao da Federa!;a0 Portuguesa de 
Filatelia que trate de resolver e solucio
nar 0 seu maior e malS importante pro
blema, qual seja a reuoiao e uniao da 
Filatelia de PORTUGAL. 

PORTUGAL-ULTRAMAR 
REMESSAS A. ESCOLHA 

com selos novos e usados 
Em pagamento, aoeito ael08 em 

quanti dade 
Pedlr tabela de valorlzaoio e oondl

ooee de troca 

Saftch. Oubi. 
Apartado 1312 LISBOA-I 
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3) 0 lan!;amento de cada urn destes gru
pos sera precedido de publica!;ao de 
portaria, em que se estabelecerao as 
caracterfsticas de cada valor a emi
tir e a data limite de validade dos 
valores correspondentes da anterior 
serie; 

4) Atingida esta data, serao os selos 
existentes nos servi!;os, tesourarias da 
Fazenda Publica e em poder de en
tidades particulares enviados, para 
troca ao 3.° dep6sito central dos 
CTT, no prazo de noventa dias; 

5) Findo este prazo e constituida a re
serva determinada no artigo 42.0 do 
Estatuto do Selo Postal dos CTT, 
proceder-se-a a destrui!;ao dos selos 
sobrantes. 

o Secretario de Estado das Comunica
!;oes e Transportes, Jodo Maria Leitdo de 
OLi'lleira Martins. 

Laglslaolo Prlvatlv. dos C. T. T. 

Circular n.O 7102,1/1 
Transferencia dos Servi!;os de Filatelia 

Para conhecimento dos servi!;os se co
munica que, em execu!;ao da OS n.O 26,70, 
os Servi!;os de Ftlatelia que funcionavam 
na Rua de S. Jose, n .O 20, for am insta
lados no edificio da Rua General Sinel 
de Cordes, n.O 9-1.0-Esq. 

Toda a correspondencia devera ser en
dere!;ada para aquela morada e dirigida 
a Reparti!;ao de Filatelia. 

9 de Fevereiro de 1971 - 0 Director dos 
Servi!;os Industriais, ManueL G . Graea. 

Impastos da TraRlacoaal 
Antlquirlol, flllt.nlti. I 1.ltor •• 

CIRCULAR N.o 4/71, da D.-G. C. I. 

Tendo-se verificado, atraves da expe
riencia colhida, a necessidade de solu!;ao 
do problema suscitado pel a dificuldade de 

discrimlnaedo nas facturas dO imposto de 
tr-ansaceoes debltado pelos «antiqufuioslt, 
cfilatelistas» e «leiloeiros», Sua Ex.- 0 

Secretario de Estado do Or!;amento, par 
despacho de 28 de Janeiro UltimO, di
gnou-se sancionar 0 entendimento se
guinte: 

Sabido, por urn lado, que nas actividades 
referidas se transacciona normalmente com 
consurnidores finals e, por outro, que fun
cicnam como grossistas, por for!;a do Il8:' 
ragrafo 3.° do artigo 3.0 do C6digo, com 
a redac!;ao dada pelo Decreto-Lei n.O 237(10, 
de 25 de Maio de 1970, pod era adoptar-se 
urna solu!;ao intermedia, nlio perdendo de 
vista nem a legalidade nem tao-pouco (} 
interesse respeitavel do ramo t:omercial 
em apre!;o, permitindo que 0 imposto de 

transac!;oes nao seja discriminado na 
factura destinada ao adquirente, devendO 
sll-lo, porem, no duplicado ou talao de 
factura que ficara em poder do vendeoor, 
respeitando-se, assim, tanto 0 artigo 134.0 
como 0 n .O 7.0 do ~rtigo 70.0 do mesmo 
C6digo. 

Ficam, deste modo, revogadas a ali~ 

nea d) da circular n.O 21/70, de 12 de 
AgostOl, e a alinea e) da circular n.O 25(10, 
de 26 de Outubro, ambas do ana findo. 

Entrl.1 mln.11 d. Impolto 

De harmonia com 0 disposto no art. 41.0, 
alinea a) do C6digo do Imposto das Tran
sac!;oes, 0 imposto deve ser entregue, 
pelos produtores ou grossistas registados 
ou sujeitos a registo, que 0 tenham li
quidado nas facturas ou documentas equi
valentes no acto do processamento, como 
o impoe 0 art. 26.·, alinea a) do C6digo, 
nos dois meses seguintes aquele em que 
as transac!;oes se tenham efectuado, por 
meio de guia em triplicado, processada 
pelos contribuintes, em impresso do mo
delo n.O 3. 
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Mlnlst6rlo dis Comunlclolas 

Correios e Teleoornunicac;oes de Portugal 

Direc!;iio dos Servi!;os Industriais 

PORTARIA N .o 67/71 

de 9 de Fevereiro de 1971 

Manda 0 Governo da Republica Portu
guesa, pelo Secretario de Estado das Co
municac;oes e Transportes, que, ao abdgo 
das disposic;oes do artigo 27.0 do Decreto
-Lei n.O 42 417, de 27 de Julho de 1959, 
seja lanc;ada -em circulaC;ilo, cumulativa
mente com as que estilo em vigor, urna 
-emissilo extraordiniiria alusiva aos moi
MaS portugueses, com as dimensoes de 
34,5mm X 25,5mm, denteado 13,5, nas taxas, 
motivos -e quantidades seguintes: 

$20 - Momho serrano 
$50 - Moinho do litoral beirao 

1$00 - Molnho Saloio . . . . . 
2$00 - Moinho ac;oriano - tipico 

da ilha de S. Miguel. . 
3$30 - MGinho madeirense - tf

da ilha de Porto Santo 
5$00 - Moinho aC;oriano - tfpico 

da ilha do Pico . . . . 

10000 000 
10 000 000 
10 000 000 

3000 000 

1000 000 

1000000 

o Secretario de Es tado das ComWlica
c;oes -e Transportes , JOo.o Maria Leltdo de 
OUveira Martins. 

CDrralos a Taiacomunlciolias 
de Portugal 

PORTARIA N.o 266/71 

de 20 de Maio 

Manda 0 Governo da Republica Portu
guesa, pelo Secretario de Estado das Co
municac;oes -e Transportes, que, ao abrigo 
das disposic;5es do artigo 27.0 do Decr-eto
-Lei n .O 42417, de 27 de Julho de 1950, 
seja lanc;ada em circulac;ao, curnulativa
mente com as que estao em vigor, urna 
nova serie ordinaria de selos, de tiragem 
ilirnitada, destinada a substituir a actual
mente em circulac;ao criada pela Portaria 
n.O 14210, de 31 de Dezembro de 1952, 
nas condic;5es seguintes: 

1) A nova serie sera constitufda por 
paisagens e monurnentos nacionais ; 

2) A substituic;ao da serie em vigor sera 
feita escalonadarnente por grupos de 
valores ; -

) 

• 

BOLETIM DO CLUBE FILA'mLICO DE PORTUGAL 9 

I 
Por ~ 

UNS & OUTROS I 

Euill eiindido 7:aueira 

Passou ultimamente a designar-se por Con
sultor Tecnico-Artrstico dos Selos Postais do 
Ultramar 0 cargo muito proficientemente exer
cido por Lurs CAndido Taveira, na Direc~io 
Geral de Obras Publicas e Comunica~oes, do 
Minish!rio do Ultramar. 

Como e do domrnio publico, e aqui tan
tas vezes temos salientado, e verdadeiramente 
nota vel a obra realizada por Lurs CAndido 
Taveira, no campo da cria~ao dos selos do 
Ultramar, durante as ultimas dezenas de anos, 
com saber, entusiasmo e persistAncia extraor
dinarios, e, ate ha pouco, com escassrssimos 
meios humanos e outros. 

Assim mesmo, os selos do Ultramar obtive
ram e tem, nacional e internacionalmenle, 
uma cota~ao enorme, como frequentemente 
temos tido ocasiao de, com grande orgulho, 
verificar. 

E, a confirma-Io, todos os dlrectores do 
Clube Filatelico de Portugal, quando, ha se
manas, foram recebidos pelo Sr. Presidente 
do Conselho, tiveram ocasiao de ouvir do 
emi'nente Prof. Doutor Marcello Caetano, es
pontaneamente, palavras de elogio para lurs 
Candido Taveira, 0 que com m~ito prazer 
aqui registamos, com um abra~o Pilra 0 tlus
tre e querido Amigo, nosso e deste Clube 
Filatelico de Portugal. 

c d.toll & cmoedall» 

Recebemos os do is iiLtimos niimeros, os 
32 e 33, da rev ista Selcs & Moedas, revista 
trimzstrat da «Se::c;ao FHat ~Hica e Numis
mdtica do Ctube dos GaUtos" , de Aveiro. 

Ese, ao Ctube dos Gatitos, aqui fize
mos, re centemente, etogiosa e justa refe
r~ncia, a mesma, com iguat, prazer, 'noli 
cumpre !azer aqueta magnifica revista. 
agora com notla capa, e tndicando, como 
fundador, Morais Catado; como director, 
Vitor Fatcao; como director adjunto, An
t6nio Frias Gathardo; como administrador, 
Jose Henriques dos Santos; como editor. 
Jose Gametas Matias ; e como redactor, 
Jose Torres Gametas. 

Saudando os dirigentes aa Tevista, .ebem 
assirn os di rigentes daqueta Sec!;ao Fila
telica e Numismdtica, muito grato nos e 
venficar qu !:! Selos & Moedas se mostra 
excetentemente coLaborada e apresentada, 
e que contamos, 'Ilum dos pr6ximos nu
meros da nossa, transcrever, p eto menos, 
um dos seus artigos, nao assinado, mas 
que tudo nos diz ser da autoTia do 'nosso 
querido Amigo Eng. PauLo Seabra Fer
reira, a qu,; m, desde jd, aqui deixamos 
os nossos me tho res parabens. 

CJJirigentell da nona rpuisia 

Deixaram de ocupar os cargos de membro 
do Conselho Dlrectivo e de editor do cBole
tim do Clube Filatelico de Portugal», respec-
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tivamente, os Srs. Cap. F. Lemos da Silveira 
e Dr. A. Silva Gama, tendo 0 cargo de editor 
passado a ser ocupado pelo Sr. Jose Rodrigo 
Dias Ferreira, que 0 acumula com 0 de admi
nistrador, que ja exercia. 

Para redactor principal desta revista, foi 
designado 0 Sr. Mario do Rosario Castanheira 
Nunes, antigo membro da Direc!jao, e actual 
secreta rio da Assembleia Geral do nosso 
Clube Filatelico de Portugal. 

SimultAneamente, asseguramos a colabora
!jio de valiosos escritores das diversas espe
cialidades filatelicas, que notavelmente valo
rlzarao esta nossa revista. 

08 faomenlJ e 08 jouen8 
do '1larreiro 

De ha poucos anos a esta parte, urn escasso 
grupo de filatelistas do Barreiro vern reali
zando uma extraordinaria, uma obra unica de 
fomento da Filatelia entre a Juventude local, . 
com resultados verdadeiramente espectacula
res, que cumpre salientar, elogiar e agra
decer. 

Tais resultados tiveram a sua grande ex
pressao na ultima Exposi!jao Nacional de 
Luanda, e, maior ainda, na reeente Exposi
!jio de Setubal, da qual, por absoluta falta 
de espa!jo, somente no proximo numero desta 
revista poderemos publicar completa repor
tagem. 

Mas nao queremos deixar de, desde ja, 
destacar 0 grandioso e proffcuo surto filate
lico do Barreiro. E de destaear os nomes de 
Florentino Rodrigues, Abrtio Sousa e oulros, 
como valorosos e entusiastieos obreiros de 
tao notavel actividade, que a este Clube Fila
telico de Portugal e a esta revista, desde sem
pre mereeeram e mereeem vivo aplauso e 
Inteira colabora!jao, moral e material. 

=r-~~;IJ~;-;;~~-;;-;;-:i 
I Boskoviceva, 24 I 
14'000 - Z ...... - JUGOSLAVIA I 

0ff,r Ixchang, of mint compl,tl th,- I 
I matics to all 'World countr;lS. Pr'l,r , 
I quantity ,xchangl f-fo ol,achl sp,cial I I offer of East countri,s I 
= ...... ....----............................ .".., ............................ ."".. ...... -:: 

CJ)r. dlntonio ;FragolJo 

Nosso antigo e muito ilustre colaborador, 
o eminente filatelista Dr. Ant6nio Fra
goso, que Ultimameilte nos obsequiou com 
ligueiro mas valioso apontamento sobre 
carimbo muito raro, voltou, no nfunero 
anterior, a honrar-nos com notavel estudo, 
que muito oportunamente dedicou ao emi
nente Jose Gonzalez Garcia. 

Estudioso e escrltor com enorme e va
liosissima tabua bibliografica, de longe 
a maior no ramo da marcofilla, esperam05 
e antecipadamente agradecemos ao Dr. AIl
t6nio Fragoso, em nome de todos os 
nossos infuneros leitores, que de futuro 
a sua colabora~ao seja 0 mais assidua 
possive!. 

CJ)r. C'fIlanuel c;}oaquim CRodrigu •• 

Esteve aLguns dias em Lisboa 0 iLustre 
advogado Dr. Manuel Joaquim Rodriguea, 
radicado no Rio de Janeiro, onde e admi
nistrador de grll'ndzs empresas, entre ela& 
a CopeL 

Depois de ·uns «aperitivos» nos seus es
crit6rios, ele ofer eceu, no Terr{[~o do Ho
teL Tivoli, um almo~o a uma dezena de 
seus amigos, entre os quais, aLem do 
nosso director, Dr. A. J. de Vasconcelos 
CarvaLho, 0 adido culturaL da Embaixada 
do BrasH, 0 Dr. Francisco Alves Pinheiro, 
grande jorlUlUsta brasiLeiro, Carlos Barros 
QUE:ir6s, r epresentante em PortugaL de 
o Globo e 0 Mundo Portugu~s, do Rio 
de Jan eiro, 0 consul do Chile em Lisboa, 
e outros szus amigos e do Brasil. 

Breve, 0 Dr. ManueL Joaquim Rodrigue. 
regresso-u ao Rio de Janeiro, mas com a -IS -I R Com pro do Portugal 0 Iroco da ~ 
I e OS 

RUSSia. I'oloola, Checoslovaqala I, 
e Hungrl., em scrles cnmpletes 'I noval e usadal!l. 

I Combinar primeiro. I 
I A. SILVA I 
, R. Polall S Bento, 89-4 • LIS BOA - 2 I 
~~~~~~---=~~==~~~ 
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-1951, e des de enUio as duas tern sido in-
difer~ntemente empregadas. 

Os nfuneros impares identificam 0 ser
vi!;o (Ambulancia ou Condu!;ao) com in1-
cio na localidade indicada ·em primeiro 
lugar na «Posi~do ActuaL da RAP», que 
publkfunos no n.· 231 do BoLetim do C. F. 
de Portugal. 

Salvo tr~s excep!;oes, este elemento do 
carimbo esta sempre colocado na parte 
inferior da coroa circular, nas ambulancias 
ou condu!;Oes ferroviarias; nas auto-am
bulancias a indica!;ao mostra-se, geral
mente, no ~egmento circular superior. As 
tr~s excep!;oes apontadas ocorrem na SA
BOR, CASCAIS e TOMAR. 

Depois de 1882, em alguns casos, par
ticularmente no das condu!;oes, 0 sentido 
de marcha e definido pela pr6pria deno
mina!;ao, e da mesma forma que 0 era 
nos primeiros carimbos. 

Nac finalizaremos este paragrafo sem 
uma refer~ncia especial as marcas das 
dUas primeiras auto-ambulancias, LISBOA
-BARREIRO-ALCOCHETE e LISBOA-SIN
TRA-CASCAIS, pela aus~ncia absoluta do 
indicativo do sentido de marcha, pois que 
ambas elas utilizam urn s6 carimbo para 

~~~------------~ I DUAl OBRlS PRESTlMDSAS: I 
I Bilh,tes-postais d, Portugal I 
I I 11has Adjac,ntlS I I 19M1 - Pre,.o 4f>_00 I 
I 1nt,iros Postais d, Portugal I 
I ' , I Ilhas Adjacent,s I 
i 1969 - Pre,.o 1011_00 I 
I PELO , 

I Brigadeiro Jose do Cunha Lamas 'I 
t Edl.;iia. do. Sarvioo. Culturai. dOl err 
I I I Pedidos a I 
l Sarv100 da PublicaODaI a Publlcldada I 
I dOl en I I Avenlda Praia da YJt6rla, 48-1.· Esq. I 
I LIS BOA relefonaa &40&2 &4058 I 
.~ ......... - ......... ------------.. ~. 

os dais percursos, de ida e de volta; igwii 
anomalia se verifica em certo cariInbo 
da condu!;ao OESTE-MIX'l:O. 

5. Indic{[~do de servico 

Nas esta!;oes sedentarias de malor 1m
portAncia, alguns dos carimbos sao dl
ferenciados por letra, ou letras, colocadas 
no segmento circular superior, que indica 
o servi!;o a que Be acham particularmente 
afectos. Asslm, 0 carimbo da sec!;B.o d~ 
encomendas postais contera a letra cE». 
os carimbos da seC!;l!,o de registos a Ie
tra cR», etc. 

Na sua quase wtalidade, os carimbos 
ambulanciais nao cQnt~m qualquer indl
Ca!;aO de servi!;o. Contudo, certa vez, pOl' 
volta de 1950, admitiu-se ser vantajoso que 
a manipula!;lI.o e transporte das enco
mendas fosse separada da dos restantes 
obj-ectos postais. Pensou-se, ·enUio, em 
atre1ar as ambulancias NORTE leD 
urna carruagem para 0 servi!;o das eoco
mendas, tendo sido confeccionadas as res
pectivas marcas de dia, contendo a le
tra cE,.. 

Tais desdobramentos nao chegaram II 
funcionar, mas am marcas de dia serviram 
nas ambulancias, embora sem significacm 
especial. 

Urna outra indica!;1io de servi!;o e rep~ 
sentada pelas letras «UB,., a que ja fj,. 
zemos refer~ncia no nl1mero 3. 

6. Denomina~do 

No nl1mero 231, de Out. 70, deste Botetim 
do CLube FiLatelico de PortugaL, indicamos 
a rela!;ao completa das linhas postais exis
tentes, dando nota das denomina!;oes de 
que temos conhecimento, e que foram 
colhidas na observa!;aQ atenta dos carim
born por n6s coleccionados. 

:: _____________ ...,111 

I E ~!~i~e~ !! ~oc~s ~Od~S ~S~~b~d~S~ S I 
I das 17 As 19 horas, na nossa sedo . 

Av. Almlrant. Ral., 70-5.0 _Dt.o 
, LISBOA-1 ::-------------...,:8 
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nos passa,riam despercebidas. 

Muito embora a presen!;a de CTT nos 
lenha permitido enriquecer, de modo 
muito notavel, a nossa colec!;ao, fazemos 
votos para que continue ausente, por nos 
parecer desnecessdria. 

Os pormenores focados, em combina!;ao 
com as varia!;oes conhecidas dos outros 
elementos, concederam aos prot6tipos 1944 
urna grande fecundidade. 

Encerramos este paragrafo expressando 
urn desejo, formulando urn pedido: que 
os carimbos das auto-ambulancias sejam 
grandemente aliviados nas suas multiplas 
inscri!;oes, tornanda-os mais simples e 
mais atraentes. 0 emprego das consa
gradas abreviaturas e, tambem, dos indi
cativos por iniciais - de uso corrente nos 
CTI' - substituiriam va:ltajosamente as pe
sadas inscri!;oes e os coleccionadores, mais 
correntemente, encontrariam reprodu!;oes 
de mais facil leitura. 

3. A data 

Em todos os carimbos com suporte AI, 
o dia e 0 mes sao representados em 
forma de frac!;ao, no interior do oct6gono 
m.enor, 0 numerador representando 0 dia. 
o ano, expresso pelos seus quatro alga
rumos, figura na parte inferior. Como 
os algarismos eram amoviveis e diaria
mente ajustados, os operadores praticaram 
alguns erros lDvoluntArios como, por 
exemplo, a curiosa i':lversAo da frac-

6 I 
~Ao - em vez de -. 

I 9 
Com 0 esqueleto A2, e introduzido 0 da

tador m6vel com os tres elementos da 
data Duma s6 linha. 0 mes, sempre re
presentado pelas suas tres primeiras le
tras, s,epara os algarismos do dia e do 
ano, este sempre expresso por as dezenas 
e unidades (10 JAN. 85). E esta repre
senta!;ao manteve - se como unica ate ao 
aparecimento do esqueleto + AIO. 

Rompendo com uma tradi!;ao de mais de 
seis decadas, nos prot6tipos 1944 0 mes 
esta figurado pelo seu !nlmero de ordem 
em algarismos arabes. Mas, por for!;a da 
tradi!;ao, esta represc:lta!;a.:> s6 comeca a 
aparecer nos especimes lan!;ados em 1947. 
Po rem, as duas representa!;oes tern vindo 
a ser indistintameOlte empregadas, (j que 
torna os carimbos +A10 extremamente 
variados. 

o correio da ultima hora (UH) e pra
cessado nas Depenpencias, e e atraves 
destas que se estabelece a liga!;ao do 
servi!;o geral com as ambulancias. Estes 
esta!;oes postais sao tao ambulantes, que 
nao , podem atender publico enqua:nto se 
mantem estacionadas nos terminais. 

Por tal motivo, compreende-se que nos 
carimbos das Dependencias apare!;a a indi
ca!;Ao da hora como complE'mento da data, 
multo embora os carimbos da PORTO
-GARE constituam excep!;ao. Compreen
de-se que nos carimbos das ambulancias 
seja dispensavel aquela indica!;80, podendo 
registar - Se como excep!;ao unica certa 
marca que foi usada pela NORTE III. 

A tenninar este paragafo, pareCe-fl05 in
teressante chamar a aten!;!lo para a exis
ten cia de duas especies do carimbo A2 da 
ambulancia «LISBOA-PORTO/C. C.», que 
sedistinguem pela presen!;a GU ause."lcia 
do ponto final no seguimento das tres le
tras do indicativo do m&s. Na especie 
em que falta 0 ponto final, as tres letras 
tern maior espa!;amento. 

4. I ndiootivo do sentido de marcha 

Nos primeir{)S carimbos adoptados 0 sen
tido de marcha era definido pela pr6pria 
denomina!;ao, figurando em prim,nro lugar 
o nome da localidade onde 0 servi!;o tinha 
inicio (LISBOA - PORTO e PORTO - LIS
BOA). 

Mas, em 1880, as linhas postais passam 
a ser conhecidas pelos nomes das vias 
ferreas que percorrem, e, entao, 0 sentido 
de marcha e indicado por caracteres ro
manos seguidos de ponto final (II). Os 
nUmeros impares respeitavam aos servi!;os 
com inicio em Lisboa. 

Desde entao, salvo poucas excep!;oes, 
tem-se mantido esta Ultima norma, mas 
os nUmeros romanos deixaram de ser 
seguidos de ponto final. 

Em algumas especies, usadas entre 1942 
e 1951, observa-se a duplica!;ao da indica
!;ao, expressa em caracteres romanos, uma 
delas como que integrada .no desenho do 
carimbo, a outra ,em seguil'nento a dena
mina!;ao. A duplica!;ao nota-se, ainda,em 
alguns especimes dos carimbos em ser
vi!;o nas auto - ambulancias PBF II e 
PVB II. 

Nos prot6tipos 1944, 0 indicativo do sen
tide de marcha esta expresS{) em ca
racteres de tipo normando (II), mas esta 
representa!;ao s6 a vemos a partir de -
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rada vinda a Lisboa. 

Cj),. r;],anciaco .9!lluea ':Pinr.ei,o 

Esteve em Lisboa, onde foi recebido pelos 
Senhores Presidente da Republica e Presldenfe 
do Conselho, 0 grande jornalista brasllelro 
Dr. Francisco Alves Pinheiro, de 0 Globo e 
de 0 Mundo Portugu~s, do Rio de Janeiro, 
que depois seguiu viagem atravas de varios 
parses da Europa. 

No seu regresso a Lisboa, e antes de em
barcar para 0 Rio de Janeiro, 0 nosso direc
tor, Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, e 
esposa, ofereceram, aos seus grandes ami
gos Dr. Alves Pinheiro e esposa, um jantar no 
salao Lurs XV do «Gremio Literarioll, ao qual 
tambem asslstiram os Srs. Ministro Dr. Cor
reia Guedes, medicos Dr. Mario Damas Mora 
e Dr. Mario Marques da Gama, Jornallsta 
Carlos Barros Queir6s, redactor-delegado de 
o Globe e de 0 Mundo Portugues, e presi
dente da Associac;ao dos Jornalisfas Estran
geiros em Portugal, escritor Maurrcio de Oli
veira, ex-director de A Capital, 0 deputado 
Dr. Manuel Martins da Cruz, presidente da 
Direcc;ao do _Elos Clube de Lisboall, todos 
acompanhados das esposas, e ainda pa
dre Amerlco Bras da Costa, presidente do 
Conselho de Administrac;ao de Radio Renas
cenc;a, e5crltor e jornalista Armando Borges 
de Aguiar, redactor do Diarie de Notrcias, 
e Marlo do Rosario Castanhelra Nunes, pre
sldente da Direcc;ao da «Casa do Concelho de 
Arganil» e redactor desta revista. 

No final, 0 Dr. Vasconcelos Carvalho, de
pois de fazer referimcia, um a um, a todos 
os seus convidados, trac;ou largo e entuslas
tico eloglo do Dr. Francisco Alves Pinheiro, 
como escrltor e jornalista, como brasilelro de 
forte personalidade, e como grande amigo 
de Portugal e dos portugueses. 

Selos de Portugal, Ultramar e Es
trangeiro. No~idades. Tematico8. 
Sobrescrito8 de 1.0 dia. Todo 0 

material filatelico = 
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Na sua ultima crtS-nica de Lisboa para 
o grande joroot diano 0 Globo, do Rio de 
Janeiro, e dediooda, em grande parte, aD 
seu encontro com 0 Ministro Portugu~! 

dos Neg6cios Estrangeiros, Dr. Rut Patri-

cio, escr2ueu, sobre 0 ;anwr que the ofe
receu 0 Dr. A. J. de Vasconcelos Car
vaLho, 0 grande jornatista Dr. ALves Pi
nheiro: 

cUma das mais expressivas e senai
bilizadoras homenagens que recebi aqui, 
ja quando me preparo para regressar 
ao Brasil, devo a Vasconcelos Carvalho. 
Esse meu dilecto amigo, velho jor
nalista e um dos mais conhecid{)S e 
ilustres advogados de Lisboa, reuniu 
num jantar em minha honra, no pres
tigioso Gremio Literario, destacadas 
personalidades. 0 acontecimento teve 
uma marca de intensa luso-brasUidade. 
Estavam presentes Mauricio de Oli
veira, que rece.1temente deixou a di
rec!;B.o de A Capital e, em breve, es
tara no Diario Popu14r, Padre Americo 
Bras da Costa, Director da Radio Re
nascen!;a, 0 Ministro Correia Guedes, 
Mario Damas Mora, autoridade mundial 
em alergia, Mario Marques da Gama, 
tambem renomada figura da medicina 
portuguesa, Martins da Cruz, 0 De
putado da comunidade luso-brasileira, 
Mario Rosario Castanheira Nunes, Ar
mando Aguiar, redactor do Diario de 
NoticLas, escritore 0 mais viajado jor
nalista luso, Barros Queir6s, delegado 
de 0 GLOBO, todos acompanhados das 
senhoras». 

jCASA-;'-;;;oLoEili 
! TUDO PARA Frr.ATELIA I 
ICOMPRA-YENDEI 
I Raa I.o de Dezembro, IOI-3·o II 
I Telef·32I5I 4 LISBOA-2 
I!:I ............... _._. ..................... ,.... ____ ......... IiIIIIJIIIIIII"."",.",.",.,.. If' 
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SOBRESCRITOS DE 1.° DIA - F. D. C. 

Ano 

1953 

1960 

1964 

1965 

Ultramar Portugue. 
D;scr;m;no~ao Escudos 

CENTENARIO DO SELO POSTAL PORTUGUl1:S 
- Col. de 8 Sobrescritos (1 para cada provincia) 
V CENT.o DA MORTE DO INFANTE D. HENRIQUE 
- Col. de 8 Sobrescritos (1 para cada p'rovincia) . 
1.0 CENT.o DO BANCO NACIONAL ULTRAMARINO 
-Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia) 

CENT.o DA UNIAO INTERNACIONAL 
DE TELECO~CACOES 

- Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia) 

UNIFORMES DO EXERCITO PORTUGUl1:S 

400$00 

160$00 

250$00 

250$00 

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

150$00 
85$00 

50.° DAS APARICOES DE FATIMA 
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 provincia). 200$00 

1.0 CENT.o DO NASCIMENTO DE GAGO COUTINHO 
1969 

1969 
1.0 

1969 

- Col. de 7 Sobrescritos (1 para cad a 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 cad a provincia). 160$00 

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

CENTENARIO DO NASCIMENTO DO MARECHAL CARMONA 
1969 - Col. de 4 Sobrescritos (Angola - Mo~ambique -

Macau - G uine) . . . . . . . . . . . . . 50$00 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 
I 

I 
t 

I 
I 

I 
I 
I 

Pedldos a: I BARATA DAS NE'{ES - Rua da Trindade, 5- 1 .°-0.° I 
Apartado 2~O - Tel. 3671 33 - LlSBOA - 2 I 

, I =_...,.",.,."."", .................. _-'W' _____ ........ ___ ."."".",_~#1111 ____________ ~:: 
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-Durante 0 periodo c1assico foram usa-
das, apenas, as legendas E. A. (Esta!;a{) 
ambulante) e R. A. (Reparti!;ao ambu
lante); a primeira com esqueleto AI, e 
a segunda com AI, A2, A3 e A4. 0 curioso 
do caso e que a legenda R. A. tenha 
aparecido em Janeiro com 0 esqueleto A2, 
para em Mar!;o guarnecer Al. Algumas 
hip6teses poderiamos formular para ten
tal encontrar uma explica!;ao, mas pre
ferimos esperar que 0 tempo nos venha 
a dar a explica!;ao cabal. 

Ao terminar 0 periodo c1assico (1880), 
circulavam as ambuHincias da Linha d{) 
Minh{) que usavam car i m b 0 s A3; 
LESTE I e II, LESTE ill e IV, NORTE I 
e II, NORTE III e IV e SUL I e II 
usando carimbos A4, todos com Ie
genda R. A. 

Se, na l.VIarcofilia geral, a epoca mo
derna come!;a por urn periodo transit6rio, 
tambem nos carimbos da RPA 0 pode
rem{)s encontrar. Aqui, porem, nao atra
yeS do esqueleto, mas sim pela variedade 
de legendas ate se chegar, em 1903, a 
definitiva. Assim, de 1882 a 1896, vaG 
apal'ecendo sucessivamente AMB., A., R. A., 
R. P. A., A P., A. e A. P Quere dizer, 
.a medida que se iam estabelecendo novas 

A. GAMA REIS 
(MR. CORK) 

WELCOMES you at 

CASA DAS 
CORTIC;AS I 

(Cork House) 

METROPOLIS 
(Mrs. Cork's souvenir 

shop) 

EXPORTERS 
Member af Partugue.e D ETA I LED S 
Ch.mber af Cammerae n n 

4 - 8 - RUII III Elcoll Pollt6cniCI - 8 -10 
Tallfona 32 58 58 

Telegrlm .. : ISOLANTES 
LISBON-PORTUGAL 

WONDERFUL COLLECTION 
OF CORK PfCll TIE I 

1 AMERICAN EXPREII CREDIT CAROl HONOURED HERE 

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

linhas postais, ou se tornava necessaria 
a 'c{)nfec!;ao de novos carimbos para as 
ja existentes, eram empregadas diferentes 
expressoes da legenda. Em 1903, como 
resultante da organiza!;ao dada ao Servi!;o 
em 1901, surge a Jegenda AMBULANCIA, 
e que tern subsistido ate hoje na sua 
expressao moderna AMBULANCIA. 

Em 1915, reaparecem as legendas A., 
AMB. e A. P., precisamente nos mesmos 
servi!;os que ja as tinham usado. Com 0 

mesmo esqueleto A4, estes novos especi
mes distinguem-se dos seus hom6logos 
anteriores pelas dimensoes dos oct6gonos 
datados e pelos algarismos romanos dos 
indicativos de sentido de marcha. 
~ muito que poderia dizer-se sobre a 

legenda encontrara 0 lei tor urn resumo 
no quadro com que come!;amos este pa
riigrafo, e maior detalhe no p6prio cats.
logo. Desejamos, contudo, chamar a aten
!;ao para dois casos de ausencia de Ie
genda, e que ocorrem nos carimbos, com 
suporte A8, das ambulancias F AFE/pORTO 
e MOGADOURO/POCINHO. 

Merece urn mais detido estudo 0 con
junto dos carimbos com 0 suporte +AlO, 
utilizado no servi!;o ferroviario. Os pro
t6tipos 1944 (Boletim Oficial de Jul. 44) 
apresentam-se com ,as legendas CONDU
~AO ou AMBULANCIA na parte supe
rior da coroa, e CTT no segmento circular 
inferior. . 

A segunda expressao vai alternando com 
AMBULANCIAS ou AMBULANCIA, e ate 
a vern os substituida por CTT e CRP; 
a terceira, depois dc se haver enfeitado 
com pontos finais (C. T. T.-AVEIRO-SER
NADA), vai-se mostrando cada vez mais 
pequeTlina, ate que deixa de ser vista 
nos ultimos especimes em servi!;o nas 
CORGO, DOURO, DOURO-IVIISTO 'e MI
NHO, bern como em algu.:ls dos carimbos 
dos Centros Repartidores. 

o tamanho das letras CTT e a sua 
localiza!;ao em rela!;ao as letras das de
nomina!;oes, levaram-nos ao descobrimento -
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Carimbos do Rede de Ambulancias 
Postais (RAP) 

Palo 
CORONEL ALEXANDRE GUEDES DE MAGALI-IAES 

(Conc~usiio) 

2. Legenda 

Muito embora consideremos a denomi
na!;lio 0 elemento fundamental do ca
rlmbo, vamos, pelas razoes ja apontadas, 
passar os olhos pelas legendas adoptadas, 
e que se relacionam de acordo com 0 seu 
primeiro aparecimento. 

Servi!;o ferroviario: 

1866-E. A. 
1878 -R. A. 
1882 - AMB., A. 
1893 - R. P. A. 
1894-A. P. 
1903 - AMBULANCIA 
1923 - AMBULANCIAS POSTAES 
1925 - AMBULAN crAS 
1932 - CONDUCAO 
1933 - CORR.· E TEL.D / AMBU-

LAl\lCIA 
1934 - AMBULAl.'. CIAS POSTAIS 
1935 - CONDUCAO DE MALAS 
1937 - AMBULANCIAS POSTAIS 
1939 - AMBULANCIA 
1941 - C. T. T. 1 AMBULANCIA 
1941 - C. T. T. 
1943 - ·C. T. T. 1 AMB. 
1946 - AMBULANCIAS 
1952- CTT 
1963-CRP 

Servi!;o rodoviario: 

1951 - AMBULANCIA 
1952 - AUTOAMB. 
1953 ·- AUTO AMB 
1954 - AUTO-AMBULANCIA 
1954 - AUTO AMB. 
1956 - AUTO-AMBULANCIAS 
1956 - AUTO-AMB. 
1962 - AUTO-AMBULANCIA 
1965 - AUTO-AMB. 

Indica-se 0 ano do primeiro apareci
mento, por nos registado, e respeitou-se, 
em absoluto, a ortografia usada nos ca
rimbos. 

Duma primeira analise ao conjunto po
dera destacar-se: 

- 0 plural de postal era correctamente 
escrito «POSTAES» em 1923, mas passou 
a ser, correctamente tambem, «POSTAIS,. 
em 1934; 

- A negligencia do portugues, mesmo 
com cultura acima da media, na pratica 
das regras de acentua!;aO, vendo-se AM
BULAN CIA alternar com a forma correcta 
AMBULANCIA; 

- A adop!;ao da moda, cada vez maia 
generalizada, tanto na linguagem escrita 
como oral, do emprego de agrupamentos 
de iniciais s em serem seguidas de pontos 
finais ; 

- A tendencia para a elimina!;ao dos 
pontos finais apos as abreviaturas; 

- A indecisao, muitas vezes sentida por 
qualquer de nos, no emprego do hffen 
nos vocabulos compostos. E quando surge 
a duvida oem sempre ha Ii mao urn 
bom dirionario e, se hauver, talvez que 
nao . esteja a ctualizado au nao inclua a 
palavra procurada. A evolu!;ao da ex
pressao ambuUlncia automoveL e um exem
plo vivo do que deixamos dito; 

- A legenda CONDUCAO aparece-nos, 
pela primelra vez, em 1932, em esque
leto A8. Mas, fora de toda a duvida; 
ja des de alguns anos atras que operavam 
varias condu!;oes utilizando carimbos com 
legenda AMBULANCIAS ou AMBULAN
CIA. Mesmo posteriormente, em algumas 
condu!,!oes, os respectivos condutores s6 
dispunham de carimbos com legenda AM
BULAN CIA, AMBULANCIAS POSTAIS oU 
AMBULANCIA. -

o 

i 
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~esposta a ~edera~dD 
1Jortuguesa de 'Filatelia 

Palo I ENG. MANUR MAROUES GOMES I 
Senhor 
Director do Bo~etim do Ctube Fitatetico de 

Portugal 
e Dig ... • Presidente do C. F. P. 

Apartado - 2869 - LISBOA 

Os meus respeitos. 
E de lamentar, sinceramente, ver os pres

tigiosos Clube Filatelico de Portugal e 
o seu Boletim, organismo e orgao que 
V. superiormente d i rig e , envolvidos 
numa questao para a qual em nada con
tribulram, e pela qual, e primeira vez, 
foram alvo de advertl)ncia publica, pels Di
rec!;ao da Federac;ao Portuguesa dz Fila
telia, pelo seu Comu:Jicado de 10 de 
Mar!,!o pp. (Ref.a 143/71/AF), incerto no 
Boletim do C. F. P., n.· 238, a paginas 18, 
e subscrito pelos seus Preside;}te e Secre
tario, Srs. Cap. F. Lemos da Silveira 
e Dr. A. Silva Gama. 

No mesmo Comunicado, pretende - se 
ainda apontar ao C. F. P., ao que pa
rece, a minha irradia"iio do seu quadro de 
associados!!! 

o respeito e considera!;ao que me me
recem, nao so V., como os s 6 c i 0 s 
do C. F. P., os leitores deste Boletim e 
todos os filatelistas, portuguesE's e brasilei
ros, levam-me a solicitar a publica!;ao 
destas linhas. 

Se e de lamentar que a Direc!;ao da 
F. P. F., ate hoje, nao tenha tido uma 
unlea palavra sobre os exitos da LU
BRAPEX-70 e da representa!;ao portu
guesa neste certame, 0 que seria, nao 
para desejar, mas obriga!;ao, nao a e 
menos, ainda, quanto ao sell comporta
mento e preocupa!,!a-o em levantar ques
tOes, Ii volta desta exposi!;ao, em que 
envolve nlio s6 pessoas, como, tambem, 
organism os, mesmo de fora do pais, que 
merecem to do 0 respeito, aos quais im
pugna as responsabilidades que the sao 
inerentes. 

As questoes postas no referido Comunl
cado, que multo preocupam as seus signa
tarios, perante 0 meu artigo «A LUBRA
PEX-70. DIVISAO TEMATICA» (Boletim 
do C. F. P., n.· 232/3, da pagina 27 a 31), 
determinantes dos objectiv~s indicados nos 
dois primeiros paragrafos presentes, sAo 
condensaveis nos tres itens a que nos 
vamos reportar, ja que a isso nos obrigam. 

Melhor fora a quietude e silencio da 
Direc!;aQ da F. P. F., que a situa!;lio 
ridfcula em que se coloca, como 51'! vera: 

1.. - A observiin : ia do ESTATUTO 

Mais uma vez se evidencia 0 empenho 
da Direc!;ao da F. P. F. em chamar a 
aten!;ao dos filatelista5 e, neste caso, a 
dos l eitores do Boli!tim do C. F. P. para a 
observfmcid de articuladCJs do ESTATUTO, 
com as quais se escuda, para fazer valer 
os se'Js p c.atos de vista. 

Assim, a Direc!;ao da F. P. F. pre ten
dendo impor-se, inicia 0 seu Comunicado 
(primeiro paragrafo) com mais uma pura 
demonstl'a!;iio de poder, aD tnvocar 0 
A-rt. 35.· do ESTATUTO, como base da re
primenda dirigida ao C. F~ P., pOl' t 2r 
puhticadu 0 mi?U artigo. 

Pe!,!o desclilpa, Se·1hor Director do Bo
l~tim e Presidente do C. F . P., de abordar 
este ponto. que mais respeito diz ao 
Clube, que a mim propriame'lte, mas ... Ii 
que ele tem a seu que, ao qual nao 
resisto de fazer um breve comentario. 

Acaso c «espirito» daque~e articu~ado 
tem a apticabHidade que se lhe pre
tende fazer vincutar!? Nem pouco mais 
ou mellOS. 

o Botetim do C. F. P., como qualquer 
argiio de iJutra orgllniza!;iio filnteti:a, nao 
deixa de ser privativo deste Clube pew 
simp~es facto de se encontrar federado. 
o «espirito» di? ta~ Artigo traduz-se, ape
nas, em uma obriga!;iio dos Clubes, ou 
organiza!;oes, de pubUcar OB ComunicadoB, -
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formativos, de interesse geraL, cia F. P. F .. 
enqu4'nto esta ndo tiller uma pubLica~do 
pr6pria. E, a prop6s1tO: 

Que e feito do Boletim cia F. P. F.? 
Nao cremos que fosse suspenso por faIta 
de verba, mas por um objectiv~ . 

Logo, a intioca~do e apLica~iio do 
Art. 35.·, alem de nulas. siio imperti'nentes. 

Tambem, na primeira e segunda Hnhas 
do quarto paragrafo do mesmo Comuni
cado, a Direc!;ao da F. P . F. chama a aten
C1kl do C. F. P. para detel'minada obser
vAn cia, com base ·'l.a atinea a) do Art. 21,· 
do ESTATUTO!!! 

Que reta~iio existira entre est? articul.ado 
e 0 assunto em causa? (Veja-se 0 texto 
do ESTATUTO aprovado por Despacho 
de Sua Ex.n 0 Senhor Ministro da Edu
ca!;aO Nacional, a 18 de Junho de 1954, 
e pub 1 i cad 0 no DiaTio do Governo, 
n.· 148, ill Serie, de 25 do mesmo mes 
e ana). 

De iguaL modo, sua invoca~iio e apLi
ca,do silo nulas e impertine'ltes. 

Que dizer em face do exposto? NAG se 
tratara de uma tecnica de impressionismo, 
para fazer valer, como Lei, seus pont08 
de vista? 

2.· - Insinua,oes 

Faita de COTtesia, Dignidade, Civiticiade. 
J'USti~a e Patriotismo, nAD serAo definilloea 
das atitudes tomadas pela DirecC;ao da 
F. P . F ., perante: 

- a Comissao Executiva da LUBRA
PEX-70? 

- 0 Clube Filatelico do Brasil? 
- os filatelistas brasileiros e portu-

gueses? 
- e, agora, 0 Clube Filatelico de 

Portugal? 

Tais definilloes nao ressaltam: 

a) da «sonega!;Ao» e impedimento de 
envio de colec!;oes ao Brasil, para que 
fosse urn verdadeiro malogro !l represen---

-------------------~--------------i 

nn Bnnnt' 
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os seus pr6prios reguLamentos .. , 

o argumento que predominou para apro
var este pri:lcipio foi justamente 0 de 
evitar ,interferencias que pudessoem pre
judicar a ac!;ao das C. E., pois s6 elas 
teriam conhecimento das factlidades au 
6bices que encontrariam junto aos seus 
'Patrocinadores, aos quais, e s6 a elei, as 
respectivas comissoes tinham que subor
dinar as ,mas ac!;oes. 

Do ·exposto, verifica-se que a Federa
CAo Portuguesa de Filatelia procurou in
ter.ferir em assu"ltos que nao eram da 
sua competencia, e que ciaramente, no 
oficio 238 acima citado, se encontram im
pugnados os jufzes por n6s livremente es
colhidos como sempre 0 foram. 

Esqueceu-se a Feaera!;aO Portuguesa de 
Filatelia que 0 seu Regulamento s6 e 
valido para os seus flliados . 

7) Nunca pedimos 0 seu patrocinio, pe
dimos-lhe, apenas, que difundisse notfcias 
enos indicasse urn delegado; este fol 
babilitado a actual', e como veremos, alem 
da publica!;ao das circulares nlimeros 23 
e 27, nada fez como delegado. E pOl' 
lsso reafirmamos 0 que dissemos anterior
mente: a Federa~do Portuguesa de Fila
teZia nada fez para que a «Lubrapex-70,. 
tivesse ~xito, pais quando faltavam apenas 
oito dias para 0 encerramento das inscri
!;oes (ja prorrogadas), recebemos 0 oficio 
n.· 316, de 4 de Agosto, postado nos cor
reios a 18 do mesmo mes, e que nos 
chegou as maos a 23, no quaL a Federo!;lio 
Portuguesa de FiLateLia fugia lamentdvel
mente ao compromisso assumido como 
nosso delegado, isto quando nao tinha
mos mats tempo para providenciar a sua 
Bubstitui!;ao. E que nacia havLa feito, 
atesta-o 0 facto de nunca ter enviado 
a alguem urn aos 300 bole tins que envia
mos pela T. A. P., e, ainda mats, nunca 
termos recebido ate a data do ofielo 316 
(nem depois disso), qualquer inscri!;ao de 
filatelista do continente que fosse da ini
ciativa da Federa!;ao Portuguesa de Fila
telia. 

Tivemos nessa altura a impressao ni
tida de que a quantidade de oficios que 
nos foi enviada, visou apenas ganhar 
tempo para impedir qualquer substitui!;ao, 
e dessa forma teriam sabotado a cLu
brapex-70". 

Felizmente, os numerosos amigos filate
Ustas portugueses que temos no conti
nente, e nao cabe aqui destacar nomes, 

tiveram a presciencia do que estava ocor
rendo, e tomaram em tempo todas as 
providencias acauteladoras que permitiram 
o brilhante sucesso de mais uma Lubrapex, 
na realidade uma autentica festa de cor
dialidade Luso-Brasileira. 

8) IS: lamentavel que quandO as leis Por
tuguesa e Brasileira que sancionaram a 
criaciio da Comunidade Luso - Brasileira, 
onde, em todos os sectores da inteligen
cia, as barreiras vAo desaparecendo, para 
no futuro consagrar 'Um grande mundo: 
2 Bandeiras, 2 Patrias, mas um masmo 
senti mento, onde uma mesma lingua ~ 
falada por centenas de milhOes de seres 
que se entendem, se estimam e vibram 
pOl' urn mesmo ideal, e lamentavel, repe
timos, que ainda tenhamos que ouvir fra
ses vasias de ~ pseudo patriotismo que 
nada significam e nada constroem. 

9) Filatelistas .l:"ortugueses, sempre esti
vemos convosco, e sempre 0 estaremos, 
(Krque acreditamos que voces e n6s jun
tos, e irmanados tambem, muito pode
mos fazer pelo progresso, pela amizade 
e pela paz, continuando 0 grande mundo 
sonhado pelos nossos ancestrais da uni
dade Luso-Brasileira. 

C/ube Filofelico do 8rosil 
OBS: - Esta publica!;Ao fol enviada as 

Associa!;oes Filatelicas Portuguesas do con:
tinente, Ilhas e IDtramar, e a Filatelistas 
Portugueses nossos amigos. 

C. F. B. 

«]uvenorpex 
Continuam os trabalhos da ComissAo 

Executiva, composta pOl' Jose Ant6n1o 
Campos Pereira, Mario Jorge Beleza Bas
tos, Luis Eugenio de Freitas Barbosa, 
Susana J.\I1:argarida Relvas Ferreira Bote
Lho, Jorge Filipe Relvas Ferreira Botelho, 
Jose Alberto Ferreira de Matos e JoAo 
Pedro Relvas Ferreira Botelho, para a 
realizacao da La Exposicao Filatelica Ju
venil do Norte de Portugal, eJUVENOR
PEX-7b. 

As inscri!;oes continuam abertas ate ao 
dia 30 de Setembro, podendo os regula
mentos e boletins de inscriCAo serem soh
citados a ComissAQ Executiva, Rua do 
Godinho, 445, Matosinhos. 
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--obngados a seguir em virtude de qual-
quer dispositivo? 

Como 0 Sr. Presidente da Federa!;ao 
Portuguesa de Filatelia ja tiuha conheci
mento dos convites que haviamos feito, 
oonvltes ja aceltes por trtls dos convidados, 
menos 0 seu proprio, custa-nos acreditar 
que exigindo de nos tal procedimento, nao 
chegasse a perceber qual a indignidade 
que praticariamos, se os referidos convites 
fossem cancelados. 

Sera que seriam capazes de proced=r 
difi!rentemente de nos, em idtlnticas con
di!;oes? 
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zado por autoridades Portuguesas ou Bra
sileiras. estao os de 1a obrigados a seguIT 
DS de ca, au os de ca a seguir os 'de la? 
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ta!;ao da Filatelia Nacio:J.al na LUBRA
PEX-70. 

b) da Circular AOS FILATELISTAS DE 
PORTUGAL, da Comissiio Executiva da 
LUBRAPEX-70 (Novembro de 1970), trans
crita nas nossas revistas da especiali
dade e na imprensa diatia? 

c) do PROCESSO LUBRAPEX, orga
nizado pela propria Direc!;ao da F. P. F.? 

d) de auttlnticos documentos enviados 
para 0 Brasil, subscritos pelo Presidente 
d.a Direc!,!ao aa F. P. F., que nao cOlns
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referida na alinea g seguinte)? 
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F. P. F., em 1954, impressa oa Tipografia 
cMercado Filatelico», do Porto, a pagi
oas 12 e 13. 

Para facilitar tal confronto, trans creve
mos, na integra, 0 que dizem a alinea aJ 
e 0 § I." do Art. 21.0 do ESTATUTO, 
naquelas publica!;oes. 

cArt. 21." Compete Ii Direc~ilo: 

a) {(- representar a Feder{l~do em 
ju-ris e crutras manifesta~oes fi
tatcmcas»; 

§ 1.° cA Direcciio pode dele gar, para 
as fins da alinea a) deste ar
tigo, em um dos Beus membroB 
ou em pessoas de reconhecida 
competencia, a representacilo 
da Federacdo na constituiCii.o 
de juris. Quando se trat{lr de 
exposicoes no 2strangeiro, a 
Direc~ao etaborard, se uso Ihe 
for solieitado, uma Usta de pes
soas de reconhecid,a compete-n
cia, de entr<; as quais a comis
sao (rganizadora do certame 
escolhera as que necessitar 
para a constituiCii.o do juri.,. 

Que concluir da imposi!;ao da alinea aJ, 
em exposi!;oes no estrangelro, da altera
!:fk> do texto do § I." do Artigo 21.0 J e da 
supressso da frase cse isso for solicitado», 
o que inverteu 0 espirito da Lei? 

Deixamos as conclusoes aos leitores. 
Pergunto, no entanto: Qual a defini!;ao 

a aplicar num caso de altera!;ao da Lei? 
NAo foi benevola a expressso por mim 

empregada cabuS() de poder»? 
A pretensao de aplicabilidade de arti

culados do ESTATUTO que, ou em nada 
Be referem aos fins em vista, ou sAo 
alterados com objectiv~ determinado, tam
bem nao tern cunho de decisii.o pessoal? 

Do exposto, nao se conclui que: aJ esta 
Direc!;Ao da F. P. F. tudo tern feito para 
evitar a aproxima!;iio dos filatellstas bra
sileiros e portugueses, e liquidar as pres
timosas LUBRAPEX, pondo em jogo 0 
pr.estigio da Filatelia Nacio:lal, e bJ con
trdriamente, 0 signatario destas linhas, 
DAD s6 tern lutado para que tal jamais 
ocorra, como por urn :nais htimo estrei
tamento das dUas filatelias irmAs, brasi
Ima e portuguesa, e uma continuidade 
das ja gloriosas LUBRAPEX? 

Afinal, quem ocasiorta danos a pessoas 
au institui~oes? 

Em face do referido, sinto - me muito 
honrade com a prete-nsa advertencia da 
Direc!;Bo da F. P. F. ao C. F. P., que 
considere urn louvor publico, porquanto 
nela se diz: cesta Direcciio chama a 
aten~iio do Clube FiLateli:::o de Portugal 
para a existencia, nos seus quadros, dum 
s6:io rujos actos ~iio contrarios aos objec
tivos desta Fcderaciio". 

Sem modestia, na realidade, os mens 
actos siio contrarios aos objectiv~s desta 
FedeTa~iio. e sao-no, pela defesa que fa!;o 
do prestigio da Filatelia Nacional e apro
xima!;BO das filatelias brasileira e por
tuguesa, que muito desejamos, com a qual 
procuramos contribuir para uma mais efu
siva Comunidade Luso-Brasileira. 

Nao fora melhor a quietude e silencio 
da Direc!;ao da F. P. F., como dissemos? 

Senhor Director do Boletim do C. F. P.: 
as minhas des culpas e agradecimenta an
tecipado pel a publica!;ao destas linhas, ('om 
as quais ponho ponto final sobre a caso 
LUBRAPEX-70. 

Com toda a estima e considera!;ao, cum
primenta-o. 

M. R. MARQUES GOME;S. 

Lisboa, 28 de Julho de 1971. 
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o Clube Filafelico do Brasil 
e a « Lubrapex 70» 

1) A Federa!;ao Portuguesa de Filatelia 
(F. P . F.) emitiu uma publica!;i1o intitulada 
"Processo Lubrapex», aa qual pretende 
contestar as :afirma!;oes que fizemos na 
declara!;ao que dirigimos cAos Filatelistas 
de Portugab, em Novembro 40 anD fin do, 
sabre os desagradalJeis acontecimentos que 
oolocaram em perigo a representa!;ao da 
pujante filatelia portuguesa naquele acon
tecimento. 

Tendo sido dado a citada puhlica!;Ao 0 

pomposo titulo de cProcesso Lubrapex», 
e estranhavel que se pretenda dele supri
mil" a correspondencia assinada pel 0 

Sr. Cap. F. Lemos da Silveira, pois foi 
ela a origem da intromissao da Federa!;i1o 
Portuguesa de Filatelia em ass unto sobre 
o qual nao havia sido consultada. Mas 
urna vez qUi! essa correspo<ldencia e re
pudiada, e onde se encontra originaria
mente 0 veto dos nomes dos eminentes 
filatelistas Col. Alexandre Guedes Maga
lhaes e Eng." Manuel Marques Gomes, 
vamos por de parte essas cartas, e utili
zaremos, como desejam, apenas os oficlos 
em papel timbrado da Federa!;!to Portu
guesa de Filateha, onde nos parece que 
tern valor a assinatura do Sr. Cap. Lemos 
da Silveira. 

2) Em nosso oficio ,de 23 de Mar!;o, 0 
1." dirigido a Federa!;ao Portuguesa de 
Filatelia, apenas solicitamos 0 seu apoi J 
para a difusdo da noticia da realiza~iio da 
3.8 Lubrapex, e que 'lOS indicasse urn 
nome para ser 0 nosso delegado em Por
tugal. 

Respondendo aquele pelo ofici0 n.D 212, 
de 28 de iVIaio, i:ldicou-nos nomes de 
agremia!;oes filatelicas nas Ilhas e Ultra
mar para delegados, reservando para si 0 

de delegado no Continente; desde esse 
momento, pass amos a conslderar a Fede
ra!;ao Portuguesa de Filatelia cornu nosso 
delegado, e nossa qualidade pass amos a 
ter com a mesma entendimentos, fazendo
-lhe as comunica!;oes que julgamos neces
sarias ao born andamenta da realiza!;ao, e 
enviando-Ihe 0 material necessario para 
que, como delegado, bern pudesse desem
penhar-se do c0mpromisso assumido. 

Posteriormente, recebemos da Federa!;i1o 
Portuguesa de Filatelia os oficlos 237 e 238, 
da mesma data, que tlveram resposta pelo 
nosso oficia 7U2. 0 primeiro mereceu Ii 
nossa aten!;BO, pois 0 aceitamos como 
colaoora!;ao, no entanto 0 illtimo foi COD
siderado uma intromissiio descabida. 

3) Afirmamos: aJ que a Fed2ra~iio Por
tuguesa de FilateUa vetou 0 nome dos fi
latelistas por nos escolhidos, dos quais nos 
valeremos das SUBS credenciais indiscuti
veis; b) que a Federacii.o Portuguesa de 
Filatelia nada havia feito para que a 
cLubrapex-70 .. tivesse exito. 

4) 0 que significa em born vernaculo 
a remessa de urna lista com nomes para 
que deles escolhessemos, acompanhada cia 
intima!;ao de revermos a nossa escolha 
de jurados, e a reajustassemos it disposi
!;ao de urn Estatuto que nao eslilvamos -.. ~-----,.",..,,-~-----~ ......... 
I TODD 0 COLECCIONAOOR PORTUGU~S DE I I SELOS E DOCUMENTOS DE CORREIO 
I AEREO DEYE FILlAR·IE NO 

I 
Clul,e Fi latelico I 

I 
de Portugal I 

I 
I REPRESENTANTE NO NOSIO PAis DA 

I I I 
I 
I Federation Internationale I 
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ENTIDADE MAXIMA DA AEROFILATELIA I 

I MUNDIAL, DEFENSOIA DOl I I INTERESSEI 
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--obngados a seguir em virtude de qual-
quer dispositivo? 

Como 0 Sr. Presidente da Federa!;ao 
Portuguesa de Filatelia ja tiuha conheci
mento dos convites que haviamos feito, 
oonvltes ja aceltes por trtls dos convidados, 
menos 0 seu proprio, custa-nos acreditar 
que exigindo de nos tal procedimento, nao 
chegasse a perceber qual a indignidade 
que praticariamos, se os referidos convites 
fossem cancelados. 

Sera que seriam capazes de proced=r 
difi!rentemente de nos, em idtlnticas con
di!;oes? 
~ :m curiosa notar que a Federa!;ao Por

tuguesa de Filatelia tao ciosa das suas 
fTonteiras, nao se aperceba da incongrutln
cia de sua atitude, quando salta sobre a 
nossa para querer impor solu!;oes de Es
tatutos aos quais nao estamos sujeitos. 

Onde, para urn aconteclmento organi
zado por autoridades Portuguesas ou Bra
sileiras. estao os de 1a obrigados a seguIT 
DS de ca, au os de ca a seguir os 'de la? 

Assim nao entendeu a Federa!;ao Por
tuguesa de Filatelia, que nao so quis im
per-nos 0 seu Estatuto, como ainda foi 

mais alem, no terreno do absurdo, com 
a imposi!;ao do Regulamento da F. I. P. 

Quando e que as exposi!;oes sao obri
gadas a segui-lo? So quando sao por 
ela patrocinadas. Nao incorre em ne
nhuma San!;aO uma entidade filiada na 
F. I. P., qua."1do nao obedece ao seu Re
gulamento, nao estando sob 0 patrocinio 
da mesma. 

A Lubrapex e uma exposi!;iio que de
pende exclusivamente da vontade dos fi
latelistas de Portugal e Brasil, sao livres 
em suas conven!;oes. 

E preciso que fique bern claro que a 
Comissiio Executiva da «Lubrapex-70» or
ganizou 0 respectivo acontecimento, den
tro de regras previame'lte estabelecidas 
no simposio realizado na nha da Ma
deira (Funchal). 

Este simposio fol realizado sob 0 patro
cinio da F·edera!;iio Portuguesa de Filatelia, 
enos aceitamos 0 que 1a foi aprovado. 
Se a Federa<;ao Portuguesa de Filatelia 
quer outras regras, procure pelos meios 
r·egulares modificar 0 que foi aprovado. 

E for!;oso lembrar Que, naque1e simp6-
sio, foram aprovados «principios», e 0 
1.. dizia: caberd ds respectl'lJas comis---...... --- ,-----,----------------...".".-,."",.,.------1. 

I 

Casa Filatelica l. ELL 
IFUNDADA EM 1940 

I 
I 

I 
I 

pre~os « Novidades sempre aos melhores 
----------------------~----~------

I 
Material filatellco HAWID, LEUCHTTURM e SAFE 

Em stock ",air de 7.000 series diferentes de todo 0 Mundo 

Series completas novas de Portugal e Ultramar I 
I 

Rua do Prato, 184-2.o-Esq. I 

... 1 _______ ~~~:~~~-~5~: _________ 1 

I 
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ta!;ao da Filatelia Nacio:J.al na LUBRA
PEX-70. 

b) da Circular AOS FILATELISTAS DE 
PORTUGAL, da Comissiio Executiva da 
LUBRAPEX-70 (Novembro de 1970), trans
crita nas nossas revistas da especiali
dade e na imprensa diatia? 

c) do PROCESSO LUBRAPEX, orga
nizado pela propria Direc!;ao da F. P. F.? 

d) de auttlnticos documentos enviados 
para 0 Brasil, subscritos pelo Presidente 
d.a Direc!,!ao aa F. P. F., que nao cOlns

·tam do dito PROCESSO LUBRAPEX, e 
sAo da maior importa'lcia para 0 esclareci
mento dos filatelistas portugueses (veja-se 
o 2.· paragrafo do ponto 1 da Circular 
referida na alinea g seguinte)? 

e) da «Editorial» de SELOS E MOE
DAS, n.· 32, paginas 776/7 (Mar!;o de 1971)? 

f) da falta de resposta ao «Comuni
cado» A PROPOSITO DA LUBRAPEX-70, 
publicado no Boletim do C. F. P., n." 236, 
a paginas 7, e em SELOS E lVIOEDAS, 
n." 33, a paginas 19 e 20, subscrito 'pela 
Eminente filatelista Cor. Eng. A. Guedes 
de Magalhaes e pe10 autor destas linhas 
(Mar!;o de 1971)? 

g) da Circular A «LUBRAPEX-70», do 
Clube Filatelico do Brasil (Maio de 1971), .. ... ~......-tIIIIW_ •• 
I PROGRAMA 
I 
I do 
I 

Clube Filatelico de I 
I 
I Portugal I 
I 
i PARA 1971 
I 
I SaHlo de Aerofila'elia I 
I • I I • l.a Mostra de In'el-

I I ros Postais I 
I 

l.a Mostra de Marco-
I 

I • I 
flUa CIAssica 

I I • Dia do Selo 

:\-w- I 
_~ ____ t/fIfII/IIW ..... ".. .....,== 

transcrita nas nossas revistas da especia
lidade e na imprensa diaria? 

h) e da revista BRASIL FILATELICO, 
n.· 162 (Jul./Dez. de 1970), do Clube Fila
telico do Brasil? 

Que dizer mais? 

3." - Danos a pessoas e institulcoes 

Quanto a este ponto, para nao irm06 
mais longe, apenas urn comentario sobre a 
expressao obuso de poder que, tambem, 
muito preocupa os subscritores de tal Co
municado. 

Caras leitores: fa!;am 0 favor de abrir 
on." 237 deste ;Soletim, a paginas 11, 
ou SELOS E lVIOEDAS, n." 33, a pa
ginas 13. 

Leia - se 0 exarado pela Direc!;ao da 
F. P. F. no sen Oficio n." 238/70JLS, de 
12 de Junho de 1970, dirigido a Comissao 
E~ecutiva da LUBRAPEX-70: 

« •.. do 1108S0 ESTATUTO - conjunto de 
regros, com for~o de Lei ... " 

« ..• , tral1screvemos a alinea a) e 0 
§ I." do Artigo 21.0 do ESTATUTO, em 
vigor des de 1954: 

a) «Compete d Direcc40 repre8en
tar a Federa!,!ao em Juris ..... 

§ 1." «Quando se tratar de exposi
coes no estrangeiro .•. " 

e, mais adiante: 

«Assim, face ds premissas estatud
rias que lhe sao presentes, ... " 

Confronte-se, agora, 0 referido, com 0 
texto oficial do ESTATUTO, em vigor 
desde 1954, do qual esta D ire c C i! 0 

(da F. P. F.) nao se pode deslJi.lr, seja a 
que titulo for (como se salienta no Co
municado). - Ver Didrio do GOlJerno antes --·,.--------------1 
I A filatelica 
I Se/os para co/ecc:oes 

COMPRA E VENDE 

Apartado 13 - Telefone 866 - ELVAS 
1 ",,.,,,.--------------. 
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formativos, de interesse geraL, cia F. P. F .. 
enqu4'nto esta ndo tiller uma pubLica~do 
pr6pria. E, a prop6s1tO: 

Que e feito do Boletim cia F. P. F.? 
Nao cremos que fosse suspenso por faIta 
de verba, mas por um objectiv~ . 

Logo, a intioca~do e apLica~iio do 
Art. 35.·, alem de nulas. siio imperti'nentes. 

Tambem, na primeira e segunda Hnhas 
do quarto paragrafo do mesmo Comuni
cado, a Direc!;ao da F. P . F. chama a aten
C1kl do C. F. P. para detel'minada obser
vAn cia, com base ·'l.a atinea a) do Art. 21,· 
do ESTATUTO!!! 

Que reta~iio existira entre est? articul.ado 
e 0 assunto em causa? (Veja-se 0 texto 
do ESTATUTO aprovado por Despacho 
de Sua Ex.n 0 Senhor Ministro da Edu
ca!;aO Nacional, a 18 de Junho de 1954, 
e pub 1 i cad 0 no DiaTio do Governo, 
n.· 148, ill Serie, de 25 do mesmo mes 
e ana). 

De iguaL modo, sua invoca~iio e apLi
ca,do silo nulas e impertine'ltes. 

Que dizer em face do exposto? NAG se 
tratara de uma tecnica de impressionismo, 
para fazer valer, como Lei, seus pont08 
de vista? 

2.· - Insinua,oes 

Faita de COTtesia, Dignidade, Civiticiade. 
J'USti~a e Patriotismo, nAD serAo definilloea 
das atitudes tomadas pela DirecC;ao da 
F. P . F ., perante: 

- a Comissao Executiva da LUBRA
PEX-70? 

- 0 Clube Filatelico do Brasil? 
- os filatelistas brasileiros e portu-

gueses? 
- e, agora, 0 Clube Filatelico de 

Portugal? 

Tais definilloes nao ressaltam: 

a) da «sonega!;Ao» e impedimento de 
envio de colec!;oes ao Brasil, para que 
fosse urn verdadeiro malogro !l represen---

-------------------~--------------i 

nn Bnnnt' 
Catalogos, Material filatelico, Pacotes, Selos avulso, Series com
pletas de Portugal, Ultramar e Estrangeiro. Listas de preQos gratis I 

I .... UlbgYII" I 
I CASA FUNDADA EM 1922 I 

ELADIO DE SANTOS I 
I 
I 

Rua Bernardo Lima, 27 - Telefone ... 97 :zs 

LI510A-' 

,----~.--------~~-------------------,--------.-------~ 
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os seus pr6prios reguLamentos .. , 

o argumento que predominou para apro
var este pri:lcipio foi justamente 0 de 
evitar ,interferencias que pudessoem pre
judicar a ac!;ao das C. E., pois s6 elas 
teriam conhecimento das factlidades au 
6bices que encontrariam junto aos seus 
'Patrocinadores, aos quais, e s6 a elei, as 
respectivas comissoes tinham que subor
dinar as ,mas ac!;oes. 

Do ·exposto, verifica-se que a Federa
CAo Portuguesa de Filatelia procurou in
ter.ferir em assu"ltos que nao eram da 
sua competencia, e que ciaramente, no 
oficio 238 acima citado, se encontram im
pugnados os jufzes por n6s livremente es
colhidos como sempre 0 foram. 

Esqueceu-se a Feaera!;aO Portuguesa de 
Filatelia que 0 seu Regulamento s6 e 
valido para os seus flliados . 

7) Nunca pedimos 0 seu patrocinio, pe
dimos-lhe, apenas, que difundisse notfcias 
enos indicasse urn delegado; este fol 
babilitado a actual', e como veremos, alem 
da publica!;ao das circulares nlimeros 23 
e 27, nada fez como delegado. E pOl' 
lsso reafirmamos 0 que dissemos anterior
mente: a Federa~do Portuguesa de Fila
teZia nada fez para que a «Lubrapex-70,. 
tivesse ~xito, pais quando faltavam apenas 
oito dias para 0 encerramento das inscri
!;oes (ja prorrogadas), recebemos 0 oficio 
n.· 316, de 4 de Agosto, postado nos cor
reios a 18 do mesmo mes, e que nos 
chegou as maos a 23, no quaL a Federo!;lio 
Portuguesa de FiLateLia fugia lamentdvel
mente ao compromisso assumido como 
nosso delegado, isto quando nao tinha
mos mats tempo para providenciar a sua 
Bubstitui!;ao. E que nacia havLa feito, 
atesta-o 0 facto de nunca ter enviado 
a alguem urn aos 300 bole tins que envia
mos pela T. A. P., e, ainda mats, nunca 
termos recebido ate a data do ofielo 316 
(nem depois disso), qualquer inscri!;ao de 
filatelista do continente que fosse da ini
ciativa da Federa!;ao Portuguesa de Fila
telia. 

Tivemos nessa altura a impressao ni
tida de que a quantidade de oficios que 
nos foi enviada, visou apenas ganhar 
tempo para impedir qualquer substitui!;ao, 
e dessa forma teriam sabotado a cLu
brapex-70". 

Felizmente, os numerosos amigos filate
Ustas portugueses que temos no conti
nente, e nao cabe aqui destacar nomes, 

tiveram a presciencia do que estava ocor
rendo, e tomaram em tempo todas as 
providencias acauteladoras que permitiram 
o brilhante sucesso de mais uma Lubrapex, 
na realidade uma autentica festa de cor
dialidade Luso-Brasileira. 

8) IS: lamentavel que quandO as leis Por
tuguesa e Brasileira que sancionaram a 
criaciio da Comunidade Luso - Brasileira, 
onde, em todos os sectores da inteligen
cia, as barreiras vAo desaparecendo, para 
no futuro consagrar 'Um grande mundo: 
2 Bandeiras, 2 Patrias, mas um masmo 
senti mento, onde uma mesma lingua ~ 
falada por centenas de milhOes de seres 
que se entendem, se estimam e vibram 
pOl' urn mesmo ideal, e lamentavel, repe
timos, que ainda tenhamos que ouvir fra
ses vasias de ~ pseudo patriotismo que 
nada significam e nada constroem. 

9) Filatelistas .l:"ortugueses, sempre esti
vemos convosco, e sempre 0 estaremos, 
(Krque acreditamos que voces e n6s jun
tos, e irmanados tambem, muito pode
mos fazer pelo progresso, pela amizade 
e pela paz, continuando 0 grande mundo 
sonhado pelos nossos ancestrais da uni
dade Luso-Brasileira. 

C/ube Filofelico do 8rosil 
OBS: - Esta publica!;Ao fol enviada as 

Associa!;oes Filatelicas Portuguesas do con:
tinente, Ilhas e IDtramar, e a Filatelistas 
Portugueses nossos amigos. 

C. F. B. 

«]uvenorpex 
Continuam os trabalhos da ComissAo 

Executiva, composta pOl' Jose Ant6n1o 
Campos Pereira, Mario Jorge Beleza Bas
tos, Luis Eugenio de Freitas Barbosa, 
Susana J.\I1:argarida Relvas Ferreira Bote
Lho, Jorge Filipe Relvas Ferreira Botelho, 
Jose Alberto Ferreira de Matos e JoAo 
Pedro Relvas Ferreira Botelho, para a 
realizacao da La Exposicao Filatelica Ju
venil do Norte de Portugal, eJUVENOR
PEX-7b. 

As inscri!;oes continuam abertas ate ao 
dia 30 de Setembro, podendo os regula
mentos e boletins de inscriCAo serem soh
citados a ComissAQ Executiva, Rua do 
Godinho, 445, Matosinhos. 
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Carimbos do Rede de Ambulancias 
Postais (RAP) 

Palo 
CORONEL ALEXANDRE GUEDES DE MAGALI-IAES 

(Conc~usiio) 

2. Legenda 

Muito embora consideremos a denomi
na!;lio 0 elemento fundamental do ca
rlmbo, vamos, pelas razoes ja apontadas, 
passar os olhos pelas legendas adoptadas, 
e que se relacionam de acordo com 0 seu 
primeiro aparecimento. 

Servi!;o ferroviario: 

1866-E. A. 
1878 -R. A. 
1882 - AMB., A. 
1893 - R. P. A. 
1894-A. P. 
1903 - AMBULANCIA 
1923 - AMBULANCIAS POSTAES 
1925 - AMBULAN crAS 
1932 - CONDUCAO 
1933 - CORR.· E TEL.D / AMBU-

LAl\lCIA 
1934 - AMBULAl.'. CIAS POSTAIS 
1935 - CONDUCAO DE MALAS 
1937 - AMBULANCIAS POSTAIS 
1939 - AMBULANCIA 
1941 - C. T. T. 1 AMBULANCIA 
1941 - C. T. T. 
1943 - ·C. T. T. 1 AMB. 
1946 - AMBULANCIAS 
1952- CTT 
1963-CRP 

Servi!;o rodoviario: 

1951 - AMBULANCIA 
1952 - AUTOAMB. 
1953 ·- AUTO AMB 
1954 - AUTO-AMBULANCIA 
1954 - AUTO AMB. 
1956 - AUTO-AMBULANCIAS 
1956 - AUTO-AMB. 
1962 - AUTO-AMBULANCIA 
1965 - AUTO-AMB. 

Indica-se 0 ano do primeiro apareci
mento, por nos registado, e respeitou-se, 
em absoluto, a ortografia usada nos ca
rimbos. 

Duma primeira analise ao conjunto po
dera destacar-se: 

- 0 plural de postal era correctamente 
escrito «POSTAES» em 1923, mas passou 
a ser, correctamente tambem, «POSTAIS,. 
em 1934; 

- A negligencia do portugues, mesmo 
com cultura acima da media, na pratica 
das regras de acentua!;aO, vendo-se AM
BULAN CIA alternar com a forma correcta 
AMBULANCIA; 

- A adop!;ao da moda, cada vez maia 
generalizada, tanto na linguagem escrita 
como oral, do emprego de agrupamentos 
de iniciais s em serem seguidas de pontos 
finais ; 

- A tendencia para a elimina!;ao dos 
pontos finais apos as abreviaturas; 

- A indecisao, muitas vezes sentida por 
qualquer de nos, no emprego do hffen 
nos vocabulos compostos. E quando surge 
a duvida oem sempre ha Ii mao urn 
bom dirionario e, se hauver, talvez que 
nao . esteja a ctualizado au nao inclua a 
palavra procurada. A evolu!;ao da ex
pressao ambuUlncia automoveL e um exem
plo vivo do que deixamos dito; 

- A legenda CONDUCAO aparece-nos, 
pela primelra vez, em 1932, em esque
leto A8. Mas, fora de toda a duvida; 
ja des de alguns anos atras que operavam 
varias condu!;oes utilizando carimbos com 
legenda AMBULANCIAS ou AMBULAN
CIA. Mesmo posteriormente, em algumas 
condu!,!oes, os respectivos condutores s6 
dispunham de carimbos com legenda AM
BULAN CIA, AMBULANCIAS POSTAIS oU 
AMBULANCIA. -

o 

i 
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~esposta a ~edera~dD 
1Jortuguesa de 'Filatelia 

Palo I ENG. MANUR MAROUES GOMES I 
Senhor 
Director do Bo~etim do Ctube Fitatetico de 

Portugal 
e Dig ... • Presidente do C. F. P. 

Apartado - 2869 - LISBOA 

Os meus respeitos. 
E de lamentar, sinceramente, ver os pres

tigiosos Clube Filatelico de Portugal e 
o seu Boletim, organismo e orgao que 
V. superiormente d i rig e , envolvidos 
numa questao para a qual em nada con
tribulram, e pela qual, e primeira vez, 
foram alvo de advertl)ncia publica, pels Di
rec!;ao da Federac;ao Portuguesa dz Fila
telia, pelo seu Comu:Jicado de 10 de 
Mar!,!o pp. (Ref.a 143/71/AF), incerto no 
Boletim do C. F. P., n.· 238, a paginas 18, 
e subscrito pelos seus Preside;}te e Secre
tario, Srs. Cap. F. Lemos da Silveira 
e Dr. A. Silva Gama. 

No mesmo Comunicado, pretende - se 
ainda apontar ao C. F. P., ao que pa
rece, a minha irradia"iio do seu quadro de 
associados!!! 

o respeito e considera!;ao que me me
recem, nao so V., como os s 6 c i 0 s 
do C. F. P., os leitores deste Boletim e 
todos os filatelistas, portuguesE's e brasilei
ros, levam-me a solicitar a publica!;ao 
destas linhas. 

Se e de lamentar que a Direc!;ao da 
F. P. F., ate hoje, nao tenha tido uma 
unlea palavra sobre os exitos da LU
BRAPEX-70 e da representa!;ao portu
guesa neste certame, 0 que seria, nao 
para desejar, mas obriga!;ao, nao a e 
menos, ainda, quanto ao sell comporta
mento e preocupa!,!a-o em levantar ques
tOes, Ii volta desta exposi!;ao, em que 
envolve nlio s6 pessoas, como, tambem, 
organism os, mesmo de fora do pais, que 
merecem to do 0 respeito, aos quais im
pugna as responsabilidades que the sao 
inerentes. 

As questoes postas no referido Comunl
cado, que multo preocupam as seus signa
tarios, perante 0 meu artigo «A LUBRA
PEX-70. DIVISAO TEMATICA» (Boletim 
do C. F. P., n.· 232/3, da pagina 27 a 31), 
determinantes dos objectiv~s indicados nos 
dois primeiros paragrafos presentes, sAo 
condensaveis nos tres itens a que nos 
vamos reportar, ja que a isso nos obrigam. 

Melhor fora a quietude e silencio da 
Direc!;aQ da F. P. F., que a situa!;lio 
ridfcula em que se coloca, como 51'! vera: 

1.. - A observiin : ia do ESTATUTO 

Mais uma vez se evidencia 0 empenho 
da Direc!;ao da F. P. F. em chamar a 
aten!;ao dos filatelista5 e, neste caso, a 
dos l eitores do Boli!tim do C. F. P. para a 
observfmcid de articuladCJs do ESTATUTO, 
com as quais se escuda, para fazer valer 
os se'Js p c.atos de vista. 

Assim, a Direc!;ao da F. P. F. pre ten
dendo impor-se, inicia 0 seu Comunicado 
(primeiro paragrafo) com mais uma pura 
demonstl'a!;iio de poder, aD tnvocar 0 
A-rt. 35.· do ESTATUTO, como base da re
primenda dirigida ao C. F~ P., pOl' t 2r 
puhticadu 0 mi?U artigo. 

Pe!,!o desclilpa, Se·1hor Director do Bo
l~tim e Presidente do C. F . P., de abordar 
este ponto. que mais respeito diz ao 
Clube, que a mim propriame'lte, mas ... Ii 
que ele tem a seu que, ao qual nao 
resisto de fazer um breve comentario. 

Acaso c «espirito» daque~e articu~ado 
tem a apticabHidade que se lhe pre
tende fazer vincutar!? Nem pouco mais 
ou mellOS. 

o Botetim do C. F. P., como qualquer 
argiio de iJutra orgllniza!;iio filnteti:a, nao 
deixa de ser privativo deste Clube pew 
simp~es facto de se encontrar federado. 
o «espirito» di? ta~ Artigo traduz-se, ape
nas, em uma obriga!;iio dos Clubes, ou 
organiza!;oes, de pubUcar OB ComunicadoB, -
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n-~--....... --------~-------------....... -,........-,----.. --...... := 

SOBRESCRITOS DE 1.° DIA - F. D. C. 

Ano 

1953 

1960 

1964 

1965 

Ultramar Portugue. 
D;scr;m;no~ao Escudos 

CENTENARIO DO SELO POSTAL PORTUGUl1:S 
- Col. de 8 Sobrescritos (1 para cada provincia) 
V CENT.o DA MORTE DO INFANTE D. HENRIQUE 
- Col. de 8 Sobrescritos (1 para cada p'rovincia) . 
1.0 CENT.o DO BANCO NACIONAL ULTRAMARINO 
-Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia) 

CENT.o DA UNIAO INTERNACIONAL 
DE TELECO~CACOES 

- Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia) 

UNIFORMES DO EXERCITO PORTUGUl1:S 

400$00 

160$00 

250$00 

250$00 

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

150$00 
85$00 

50.° DAS APARICOES DE FATIMA 
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 provincia). 200$00 

1.0 CENT.o DO NASCIMENTO DE GAGO COUTINHO 
1969 

1969 
1.0 

1969 

- Col. de 7 Sobrescritos (1 para cad a 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 cad a provincia). 160$00 

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

CENTENARIO DO NASCIMENTO DO MARECHAL CARMONA 
1969 - Col. de 4 Sobrescritos (Angola - Mo~ambique -

Macau - G uine) . . . . . . . . . . . . . 50$00 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 
I 

I 
t 

I 
I 

I 
I 
I 

Pedldos a: I BARATA DAS NE'{ES - Rua da Trindade, 5- 1 .°-0.° I 
Apartado 2~O - Tel. 3671 33 - LlSBOA - 2 I 

, I =_...,.",.,."."", .................. _-'W' _____ ........ ___ ."."".",_~#1111 ____________ ~:: 
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-Durante 0 periodo c1assico foram usa-
das, apenas, as legendas E. A. (Esta!;a{) 
ambulante) e R. A. (Reparti!;ao ambu
lante); a primeira com esqueleto AI, e 
a segunda com AI, A2, A3 e A4. 0 curioso 
do caso e que a legenda R. A. tenha 
aparecido em Janeiro com 0 esqueleto A2, 
para em Mar!;o guarnecer Al. Algumas 
hip6teses poderiamos formular para ten
tal encontrar uma explica!;ao, mas pre
ferimos esperar que 0 tempo nos venha 
a dar a explica!;ao cabal. 

Ao terminar 0 periodo c1assico (1880), 
circulavam as ambuHincias da Linha d{) 
Minh{) que usavam car i m b 0 s A3; 
LESTE I e II, LESTE ill e IV, NORTE I 
e II, NORTE III e IV e SUL I e II 
usando carimbos A4, todos com Ie
genda R. A. 

Se, na l.VIarcofilia geral, a epoca mo
derna come!;a por urn periodo transit6rio, 
tambem nos carimbos da RPA 0 pode
rem{)s encontrar. Aqui, porem, nao atra
yeS do esqueleto, mas sim pela variedade 
de legendas ate se chegar, em 1903, a 
definitiva. Assim, de 1882 a 1896, vaG 
apal'ecendo sucessivamente AMB., A., R. A., 
R. P. A., A P., A. e A. P Quere dizer, 
.a medida que se iam estabelecendo novas 
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linhas postais, ou se tornava necessaria 
a 'c{)nfec!;ao de novos carimbos para as 
ja existentes, eram empregadas diferentes 
expressoes da legenda. Em 1903, como 
resultante da organiza!;ao dada ao Servi!;o 
em 1901, surge a Jegenda AMBULANCIA, 
e que tern subsistido ate hoje na sua 
expressao moderna AMBULANCIA. 

Em 1915, reaparecem as legendas A., 
AMB. e A. P., precisamente nos mesmos 
servi!;os que ja as tinham usado. Com 0 

mesmo esqueleto A4, estes novos especi
mes distinguem-se dos seus hom6logos 
anteriores pelas dimensoes dos oct6gonos 
datados e pelos algarismos romanos dos 
indicativos de sentido de marcha. 
~ muito que poderia dizer-se sobre a 

legenda encontrara 0 lei tor urn resumo 
no quadro com que come!;amos este pa
riigrafo, e maior detalhe no p6prio cats.
logo. Desejamos, contudo, chamar a aten
!;ao para dois casos de ausencia de Ie
genda, e que ocorrem nos carimbos, com 
suporte A8, das ambulancias F AFE/pORTO 
e MOGADOURO/POCINHO. 

Merece urn mais detido estudo 0 con
junto dos carimbos com 0 suporte +AlO, 
utilizado no servi!;o ferroviario. Os pro
t6tipos 1944 (Boletim Oficial de Jul. 44) 
apresentam-se com ,as legendas CONDU
~AO ou AMBULANCIA na parte supe
rior da coroa, e CTT no segmento circular 
inferior. . 

A segunda expressao vai alternando com 
AMBULANCIAS ou AMBULANCIA, e ate 
a vern os substituida por CTT e CRP; 
a terceira, depois dc se haver enfeitado 
com pontos finais (C. T. T.-AVEIRO-SER
NADA), vai-se mostrando cada vez mais 
pequeTlina, ate que deixa de ser vista 
nos ultimos especimes em servi!;o nas 
CORGO, DOURO, DOURO-IVIISTO 'e MI
NHO, bern como em algu.:ls dos carimbos 
dos Centros Repartidores. 

o tamanho das letras CTT e a sua 
localiza!;ao em rela!;ao as letras das de
nomina!;oes, levaram-nos ao descobrimento -
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nos passa,riam despercebidas. 

Muito embora a presen!;a de CTT nos 
lenha permitido enriquecer, de modo 
muito notavel, a nossa colec!;ao, fazemos 
votos para que continue ausente, por nos 
parecer desnecessdria. 

Os pormenores focados, em combina!;ao 
com as varia!;oes conhecidas dos outros 
elementos, concederam aos prot6tipos 1944 
urna grande fecundidade. 

Encerramos este paragrafo expressando 
urn desejo, formulando urn pedido: que 
os carimbos das auto-ambulancias sejam 
grandemente aliviados nas suas multiplas 
inscri!;oes, tornanda-os mais simples e 
mais atraentes. 0 emprego das consa
gradas abreviaturas e, tambem, dos indi
cativos por iniciais - de uso corrente nos 
CTI' - substituiriam va:ltajosamente as pe
sadas inscri!;oes e os coleccionadores, mais 
correntemente, encontrariam reprodu!;oes 
de mais facil leitura. 

3. A data 

Em todos os carimbos com suporte AI, 
o dia e 0 mes sao representados em 
forma de frac!;ao, no interior do oct6gono 
m.enor, 0 numerador representando 0 dia. 
o ano, expresso pelos seus quatro alga
rumos, figura na parte inferior. Como 
os algarismos eram amoviveis e diaria
mente ajustados, os operadores praticaram 
alguns erros lDvoluntArios como, por 
exemplo, a curiosa i':lversAo da frac-

6 I 
~Ao - em vez de -. 

I 9 
Com 0 esqueleto A2, e introduzido 0 da

tador m6vel com os tres elementos da 
data Duma s6 linha. 0 mes, sempre re
presentado pelas suas tres primeiras le
tras, s,epara os algarismos do dia e do 
ano, este sempre expresso por as dezenas 
e unidades (10 JAN. 85). E esta repre
senta!;ao manteve - se como unica ate ao 
aparecimento do esqueleto + AIO. 

Rompendo com uma tradi!;ao de mais de 
seis decadas, nos prot6tipos 1944 0 mes 
esta figurado pelo seu !nlmero de ordem 
em algarismos arabes. Mas, por for!;a da 
tradi!;ao, esta represc:lta!;a.:> s6 comeca a 
aparecer nos especimes lan!;ados em 1947. 
Po rem, as duas representa!;oes tern vindo 
a ser indistintameOlte empregadas, (j que 
torna os carimbos +A10 extremamente 
variados. 

o correio da ultima hora (UH) e pra
cessado nas Depenpencias, e e atraves 
destas que se estabelece a liga!;ao do 
servi!;o geral com as ambulancias. Estes 
esta!;oes postais sao tao ambulantes, que 
nao , podem atender publico enqua:nto se 
mantem estacionadas nos terminais. 

Por tal motivo, compreende-se que nos 
carimbos das Dependencias apare!;a a indi
ca!;Ao da hora como complE'mento da data, 
multo embora os carimbos da PORTO
-GARE constituam excep!;ao. Compreen
de-se que nos carimbos das ambulancias 
seja dispensavel aquela indica!;80, podendo 
registar - Se como excep!;ao unica certa 
marca que foi usada pela NORTE III. 

A tenninar este paragafo, pareCe-fl05 in
teressante chamar a aten!;!lo para a exis
ten cia de duas especies do carimbo A2 da 
ambulancia «LISBOA-PORTO/C. C.», que 
sedistinguem pela presen!;a GU ause."lcia 
do ponto final no seguimento das tres le
tras do indicativo do m&s. Na especie 
em que falta 0 ponto final, as tres letras 
tern maior espa!;amento. 

4. I ndiootivo do sentido de marcha 

Nos primeir{)S carimbos adoptados 0 sen
tido de marcha era definido pela pr6pria 
denomina!;ao, figurando em prim,nro lugar 
o nome da localidade onde 0 servi!;o tinha 
inicio (LISBOA - PORTO e PORTO - LIS
BOA). 

Mas, em 1880, as linhas postais passam 
a ser conhecidas pelos nomes das vias 
ferreas que percorrem, e, entao, 0 sentido 
de marcha e indicado por caracteres ro
manos seguidos de ponto final (II). Os 
nUmeros impares respeitavam aos servi!;os 
com inicio em Lisboa. 

Desde entao, salvo poucas excep!;oes, 
tem-se mantido esta Ultima norma, mas 
os nUmeros romanos deixaram de ser 
seguidos de ponto final. 

Em algumas especies, usadas entre 1942 
e 1951, observa-se a duplica!;ao da indica
!;ao, expressa em caracteres romanos, uma 
delas como que integrada .no desenho do 
carimbo, a outra ,em seguil'nento a dena
mina!;ao. A duplica!;ao nota-se, ainda,em 
alguns especimes dos carimbos em ser
vi!;o nas auto - ambulancias PBF II e 
PVB II. 

Nos prot6tipos 1944, 0 indicativo do sen
tide de marcha esta expresS{) em ca
racteres de tipo normando (II), mas esta 
representa!;ao s6 a vemos a partir de -
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rada vinda a Lisboa. 

Cj),. r;],anciaco .9!lluea ':Pinr.ei,o 

Esteve em Lisboa, onde foi recebido pelos 
Senhores Presidente da Republica e Presldenfe 
do Conselho, 0 grande jornalista brasllelro 
Dr. Francisco Alves Pinheiro, de 0 Globo e 
de 0 Mundo Portugu~s, do Rio de Janeiro, 
que depois seguiu viagem atravas de varios 
parses da Europa. 

No seu regresso a Lisboa, e antes de em
barcar para 0 Rio de Janeiro, 0 nosso direc
tor, Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, e 
esposa, ofereceram, aos seus grandes ami
gos Dr. Alves Pinheiro e esposa, um jantar no 
salao Lurs XV do «Gremio Literarioll, ao qual 
tambem asslstiram os Srs. Ministro Dr. Cor
reia Guedes, medicos Dr. Mario Damas Mora 
e Dr. Mario Marques da Gama, Jornallsta 
Carlos Barros Queir6s, redactor-delegado de 
o Globe e de 0 Mundo Portugues, e presi
dente da Associac;ao dos Jornalisfas Estran
geiros em Portugal, escritor Maurrcio de Oli
veira, ex-director de A Capital, 0 deputado 
Dr. Manuel Martins da Cruz, presidente da 
Direcc;ao do _Elos Clube de Lisboall, todos 
acompanhados das esposas, e ainda pa
dre Amerlco Bras da Costa, presidente do 
Conselho de Administrac;ao de Radio Renas
cenc;a, e5crltor e jornalista Armando Borges 
de Aguiar, redactor do Diarie de Notrcias, 
e Marlo do Rosario Castanhelra Nunes, pre
sldente da Direcc;ao da «Casa do Concelho de 
Arganil» e redactor desta revista. 

No final, 0 Dr. Vasconcelos Carvalho, de
pois de fazer referimcia, um a um, a todos 
os seus convidados, trac;ou largo e entuslas
tico eloglo do Dr. Francisco Alves Pinheiro, 
como escrltor e jornalista, como brasilelro de 
forte personalidade, e como grande amigo 
de Portugal e dos portugueses. 

Selos de Portugal, Ultramar e Es
trangeiro. No~idades. Tematico8. 
Sobrescrito8 de 1.0 dia. Todo 0 

material filatelico = 

I BASTOS & CAMPOS, L.DA I R. MARl A ANDRADE, 55-Te/ef. 834108 I LlSBOA -1 (PORTUGAL) 

~:~---""""'-------P~""""---""" 

Na sua ultima crtS-nica de Lisboa para 
o grande joroot diano 0 Globo, do Rio de 
Janeiro, e dediooda, em grande parte, aD 
seu encontro com 0 Ministro Portugu~! 

dos Neg6cios Estrangeiros, Dr. Rut Patri-

cio, escr2ueu, sobre 0 ;anwr que the ofe
receu 0 Dr. A. J. de Vasconcelos Car
vaLho, 0 grande jornatista Dr. ALves Pi
nheiro: 

cUma das mais expressivas e senai
bilizadoras homenagens que recebi aqui, 
ja quando me preparo para regressar 
ao Brasil, devo a Vasconcelos Carvalho. 
Esse meu dilecto amigo, velho jor
nalista e um dos mais conhecid{)S e 
ilustres advogados de Lisboa, reuniu 
num jantar em minha honra, no pres
tigioso Gremio Literario, destacadas 
personalidades. 0 acontecimento teve 
uma marca de intensa luso-brasUidade. 
Estavam presentes Mauricio de Oli
veira, que rece.1temente deixou a di
rec!;B.o de A Capital e, em breve, es
tara no Diario Popu14r, Padre Americo 
Bras da Costa, Director da Radio Re
nascen!;a, 0 Ministro Correia Guedes, 
Mario Damas Mora, autoridade mundial 
em alergia, Mario Marques da Gama, 
tambem renomada figura da medicina 
portuguesa, Martins da Cruz, 0 De
putado da comunidade luso-brasileira, 
Mario Rosario Castanheira Nunes, Ar
mando Aguiar, redactor do Diario de 
NoticLas, escritore 0 mais viajado jor
nalista luso, Barros Queir6s, delegado 
de 0 GLOBO, todos acompanhados das 
senhoras». 

jCASA-;'-;;;oLoEili 
! TUDO PARA Frr.ATELIA I 
ICOMPRA-YENDEI 
I Raa I.o de Dezembro, IOI-3·o II 
I Telef·32I5I 4 LISBOA-2 
I!:I ............... _._. ..................... ,.... ____ ......... IiIIIIJIIIIIII"."",.",.",.,.. If' 
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tivamente, os Srs. Cap. F. Lemos da Silveira 
e Dr. A. Silva Gama, tendo 0 cargo de editor 
passado a ser ocupado pelo Sr. Jose Rodrigo 
Dias Ferreira, que 0 acumula com 0 de admi
nistrador, que ja exercia. 

Para redactor principal desta revista, foi 
designado 0 Sr. Mario do Rosario Castanheira 
Nunes, antigo membro da Direc!jao, e actual 
secreta rio da Assembleia Geral do nosso 
Clube Filatelico de Portugal. 

SimultAneamente, asseguramos a colabora
!jio de valiosos escritores das diversas espe
cialidades filatelicas, que notavelmente valo
rlzarao esta nossa revista. 

08 faomenlJ e 08 jouen8 
do '1larreiro 

De ha poucos anos a esta parte, urn escasso 
grupo de filatelistas do Barreiro vern reali
zando uma extraordinaria, uma obra unica de 
fomento da Filatelia entre a Juventude local, . 
com resultados verdadeiramente espectacula
res, que cumpre salientar, elogiar e agra
decer. 

Tais resultados tiveram a sua grande ex
pressao na ultima Exposi!jao Nacional de 
Luanda, e, maior ainda, na reeente Exposi
!jio de Setubal, da qual, por absoluta falta 
de espa!jo, somente no proximo numero desta 
revista poderemos publicar completa repor
tagem. 

Mas nao queremos deixar de, desde ja, 
destacar 0 grandioso e proffcuo surto filate
lico do Barreiro. E de destaear os nomes de 
Florentino Rodrigues, Abrtio Sousa e oulros, 
como valorosos e entusiastieos obreiros de 
tao notavel actividade, que a este Clube Fila
telico de Portugal e a esta revista, desde sem
pre mereeeram e mereeem vivo aplauso e 
Inteira colabora!jao, moral e material. 

=r-~~;IJ~;-;;~~-;;-;;-:i 
I Boskoviceva, 24 I 
14'000 - Z ...... - JUGOSLAVIA I 

0ff,r Ixchang, of mint compl,tl th,- I 
I matics to all 'World countr;lS. Pr'l,r , 
I quantity ,xchangl f-fo ol,achl sp,cial I I offer of East countri,s I 
= ...... ....----............................ .".., ............................ ."".. ...... -:: 

CJ)r. dlntonio ;FragolJo 

Nosso antigo e muito ilustre colaborador, 
o eminente filatelista Dr. Ant6nio Fra
goso, que Ultimameilte nos obsequiou com 
ligueiro mas valioso apontamento sobre 
carimbo muito raro, voltou, no nfunero 
anterior, a honrar-nos com notavel estudo, 
que muito oportunamente dedicou ao emi
nente Jose Gonzalez Garcia. 

Estudioso e escrltor com enorme e va
liosissima tabua bibliografica, de longe 
a maior no ramo da marcofilla, esperam05 
e antecipadamente agradecemos ao Dr. AIl
t6nio Fragoso, em nome de todos os 
nossos infuneros leitores, que de futuro 
a sua colabora~ao seja 0 mais assidua 
possive!. 

CJ)r. C'fIlanuel c;}oaquim CRodrigu •• 

Esteve aLguns dias em Lisboa 0 iLustre 
advogado Dr. Manuel Joaquim Rodriguea, 
radicado no Rio de Janeiro, onde e admi
nistrador de grll'ndzs empresas, entre ela& 
a CopeL 

Depois de ·uns «aperitivos» nos seus es
crit6rios, ele ofer eceu, no Terr{[~o do Ho
teL Tivoli, um almo~o a uma dezena de 
seus amigos, entre os quais, aLem do 
nosso director, Dr. A. J. de Vasconcelos 
CarvaLho, 0 adido culturaL da Embaixada 
do BrasH, 0 Dr. Francisco Alves Pinheiro, 
grande jorlUlUsta brasiLeiro, Carlos Barros 
QUE:ir6s, r epresentante em PortugaL de 
o Globo e 0 Mundo Portugu~s, do Rio 
de Jan eiro, 0 consul do Chile em Lisboa, 
e outros szus amigos e do Brasil. 

Breve, 0 Dr. ManueL Joaquim Rodrigue. 
regresso-u ao Rio de Janeiro, mas com a -IS -I R Com pro do Portugal 0 Iroco da ~ 
I e OS 

RUSSia. I'oloola, Checoslovaqala I, 
e Hungrl., em scrles cnmpletes 'I noval e usadal!l. 

I Combinar primeiro. I 
I A. SILVA I 
, R. Polall S Bento, 89-4 • LIS BOA - 2 I 
~~~~~~---=~~==~~~ 
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-1951, e des de enUio as duas tern sido in-
difer~ntemente empregadas. 

Os nfuneros impares identificam 0 ser
vi!;o (Ambulancia ou Condu!;ao) com in1-
cio na localidade indicada ·em primeiro 
lugar na «Posi~do ActuaL da RAP», que 
publkfunos no n.· 231 do BoLetim do C. F. 
de Portugal. 

Salvo tr~s excep!;oes, este elemento do 
carimbo esta sempre colocado na parte 
inferior da coroa circular, nas ambulancias 
ou condu!;Oes ferroviarias; nas auto-am
bulancias a indica!;ao mostra-se, geral
mente, no ~egmento circular superior. As 
tr~s excep!;oes apontadas ocorrem na SA
BOR, CASCAIS e TOMAR. 

Depois de 1882, em alguns casos, par
ticularmente no das condu!;oes, 0 sentido 
de marcha e definido pela pr6pria deno
mina!;ao, e da mesma forma que 0 era 
nos primeiros carimbos. 

Nac finalizaremos este paragrafo sem 
uma refer~ncia especial as marcas das 
dUas primeiras auto-ambulancias, LISBOA
-BARREIRO-ALCOCHETE e LISBOA-SIN
TRA-CASCAIS, pela aus~ncia absoluta do 
indicativo do sentido de marcha, pois que 
ambas elas utilizam urn s6 carimbo para 

~~~------------~ I DUAl OBRlS PRESTlMDSAS: I 
I Bilh,tes-postais d, Portugal I 
I I 11has Adjac,ntlS I I 19M1 - Pre,.o 4f>_00 I 
I 1nt,iros Postais d, Portugal I 
I ' , I Ilhas Adjacent,s I 
i 1969 - Pre,.o 1011_00 I 
I PELO , 

I Brigadeiro Jose do Cunha Lamas 'I 
t Edl.;iia. do. Sarvioo. Culturai. dOl err 
I I I Pedidos a I 
l Sarv100 da PublicaODaI a Publlcldada I 
I dOl en I I Avenlda Praia da YJt6rla, 48-1.· Esq. I 
I LIS BOA relefonaa &40&2 &4058 I 
.~ ......... - ......... ------------.. ~. 

os dais percursos, de ida e de volta; igwii 
anomalia se verifica em certo cariInbo 
da condu!;ao OESTE-MIX'l:O. 

5. Indic{[~do de servico 

Nas esta!;oes sedentarias de malor 1m
portAncia, alguns dos carimbos sao dl
ferenciados por letra, ou letras, colocadas 
no segmento circular superior, que indica 
o servi!;o a que Be acham particularmente 
afectos. Asslm, 0 carimbo da sec!;B.o d~ 
encomendas postais contera a letra cE». 
os carimbos da seC!;l!,o de registos a Ie
tra cR», etc. 

Na sua quase wtalidade, os carimbos 
ambulanciais nao cQnt~m qualquer indl
Ca!;aO de servi!;o. Contudo, certa vez, pOl' 
volta de 1950, admitiu-se ser vantajoso que 
a manipula!;lI.o e transporte das enco
mendas fosse separada da dos restantes 
obj-ectos postais. Pensou-se, ·enUio, em 
atre1ar as ambulancias NORTE leD 
urna carruagem para 0 servi!;o das eoco
mendas, tendo sido confeccionadas as res
pectivas marcas de dia, contendo a le
tra cE,.. 

Tais desdobramentos nao chegaram II 
funcionar, mas am marcas de dia serviram 
nas ambulancias, embora sem significacm 
especial. 

Urna outra indica!;1io de servi!;o e rep~ 
sentada pelas letras «UB,., a que ja fj,. 
zemos refer~ncia no nl1mero 3. 

6. Denomina~do 

No nl1mero 231, de Out. 70, deste Botetim 
do CLube FiLatelico de PortugaL, indicamos 
a rela!;ao completa das linhas postais exis
tentes, dando nota das denomina!;oes de 
que temos conhecimento, e que foram 
colhidas na observa!;aQ atenta dos carim
born por n6s coleccionados. 

:: _____________ ...,111 

I E ~!~i~e~ !! ~oc~s ~Od~S ~S~~b~d~S~ S I 
I das 17 As 19 horas, na nossa sedo . 

Av. Almlrant. Ral., 70-5.0 _Dt.o 
, LISBOA-1 ::-------------...,:8 
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Mlnlst6rlo dis Comunlclolas 

Correios e Teleoornunicac;oes de Portugal 

Direc!;iio dos Servi!;os Industriais 

PORTARIA N .o 67/71 

de 9 de Fevereiro de 1971 

Manda 0 Governo da Republica Portu
guesa, pelo Secretario de Estado das Co
municac;oes e Transportes, que, ao abdgo 
das disposic;oes do artigo 27.0 do Decreto
-Lei n.O 42 417, de 27 de Julho de 1959, 
seja lanc;ada -em circulaC;ilo, cumulativa
mente com as que estilo em vigor, urna 
-emissilo extraordiniiria alusiva aos moi
MaS portugueses, com as dimensoes de 
34,5mm X 25,5mm, denteado 13,5, nas taxas, 
motivos -e quantidades seguintes: 

$20 - Momho serrano 
$50 - Moinho do litoral beirao 

1$00 - Molnho Saloio . . . . . 
2$00 - Moinho ac;oriano - tipico 

da ilha de S. Miguel. . 
3$30 - MGinho madeirense - tf

da ilha de Porto Santo 
5$00 - Moinho aC;oriano - tfpico 

da ilha do Pico . . . . 

10000 000 
10 000 000 
10 000 000 

3000 000 

1000 000 

1000000 

o Secretario de Es tado das ComWlica
c;oes -e Transportes , JOo.o Maria Leltdo de 
OUveira Martins. 

CDrralos a Taiacomunlciolias 
de Portugal 

PORTARIA N.o 266/71 

de 20 de Maio 

Manda 0 Governo da Republica Portu
guesa, pelo Secretario de Estado das Co
municac;oes -e Transportes, que, ao abrigo 
das disposic;5es do artigo 27.0 do Decr-eto
-Lei n .O 42417, de 27 de Julho de 1950, 
seja lanc;ada em circulac;ao, curnulativa
mente com as que estao em vigor, urna 
nova serie ordinaria de selos, de tiragem 
ilirnitada, destinada a substituir a actual
mente em circulac;ao criada pela Portaria 
n.O 14210, de 31 de Dezembro de 1952, 
nas condic;5es seguintes: 

1) A nova serie sera constitufda por 
paisagens e monurnentos nacionais ; 

2) A substituic;ao da serie em vigor sera 
feita escalonadarnente por grupos de 
valores ; -

) 

• 
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I 
Por ~ 

UNS & OUTROS I 

Euill eiindido 7:aueira 

Passou ultimamente a designar-se por Con
sultor Tecnico-Artrstico dos Selos Postais do 
Ultramar 0 cargo muito proficientemente exer
cido por Lurs CAndido Taveira, na Direc~io 
Geral de Obras Publicas e Comunica~oes, do 
Minish!rio do Ultramar. 

Como e do domrnio publico, e aqui tan
tas vezes temos salientado, e verdadeiramente 
nota vel a obra realizada por Lurs CAndido 
Taveira, no campo da cria~ao dos selos do 
Ultramar, durante as ultimas dezenas de anos, 
com saber, entusiasmo e persistAncia extraor
dinarios, e, ate ha pouco, com escassrssimos 
meios humanos e outros. 

Assim mesmo, os selos do Ultramar obtive
ram e tem, nacional e internacionalmenle, 
uma cota~ao enorme, como frequentemente 
temos tido ocasiao de, com grande orgulho, 
verificar. 

E, a confirma-Io, todos os dlrectores do 
Clube Filatelico de Portugal, quando, ha se
manas, foram recebidos pelo Sr. Presidente 
do Conselho, tiveram ocasiao de ouvir do 
emi'nente Prof. Doutor Marcello Caetano, es
pontaneamente, palavras de elogio para lurs 
Candido Taveira, 0 que com m~ito prazer 
aqui registamos, com um abra~o Pilra 0 tlus
tre e querido Amigo, nosso e deste Clube 
Filatelico de Portugal. 

c d.toll & cmoedall» 

Recebemos os do is iiLtimos niimeros, os 
32 e 33, da rev ista Selcs & Moedas, revista 
trimzstrat da «Se::c;ao FHat ~Hica e Numis
mdtica do Ctube dos GaUtos" , de Aveiro. 

Ese, ao Ctube dos Gatitos, aqui fize
mos, re centemente, etogiosa e justa refe
r~ncia, a mesma, com iguat, prazer, 'noli 
cumpre !azer aqueta magnifica revista. 
agora com notla capa, e tndicando, como 
fundador, Morais Catado; como director, 
Vitor Fatcao; como director adjunto, An
t6nio Frias Gathardo; como administrador, 
Jose Henriques dos Santos; como editor. 
Jose Gametas Matias ; e como redactor, 
Jose Torres Gametas. 

Saudando os dirigentes aa Tevista, .ebem 
assirn os di rigentes daqueta Sec!;ao Fila
telica e Numismdtica, muito grato nos e 
venficar qu !:! Selos & Moedas se mostra 
excetentemente coLaborada e apresentada, 
e que contamos, 'Ilum dos pr6ximos nu
meros da nossa, transcrever, p eto menos, 
um dos seus artigos, nao assinado, mas 
que tudo nos diz ser da autoTia do 'nosso 
querido Amigo Eng. PauLo Seabra Fer
reira, a qu,; m, desde jd, aqui deixamos 
os nossos me tho res parabens. 

CJJirigentell da nona rpuisia 

Deixaram de ocupar os cargos de membro 
do Conselho Dlrectivo e de editor do cBole
tim do Clube Filatelico de Portugal», respec-
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dois filatelistas que nao figuram na 
nossa LISTA DE JURADOS FEDE
RAlS PARA EXPOSICOES NO ES
TRANGEIRO. De certo, por inadver
tI!!ncia ou des conhecimento do oosso 
Estatuto - conjunto de regras que, 
com for!;a de L:i, orientam a vida 
da Federa!;ao e I'egem a Filatelia 
Portuguesa». 

Para que 0 assunto possa ser imedia
tamente ponderado, transcrevemos a alf
nea a) e 0 § 1.° do Artigo 21.0 do E8-
TATUTO, em vigor desde 1954: 

a) «Compete a Direc!;ao represen
tar a Federa!;Ao em Juris e 
outras manifesta!;oes ftlatHi
cas». 

§ 1.· «Quando se tratar de exposl
!;oes no estrangeiro, a Direc!;ao 
elaborara uma lista de pessoas 
de reconhecida competencia de 
entre as quais a comissao exe
cutiva do certame escolhera as 
que necessitar para a coosti
tui!;ao do jUri». 

Leram com aten!;ao??? 
Pois bern, tudo esta certo... somente 

faltou a continua!;Ao deste § 1.., que e 
o mais importante, pOis e 0 seguinte: 

«Quando se tratar de exposi!;oes 
no estrangeiro, a Direc!;ao elaborara, 
SE ISSO THE FOR SOLICITADO, 
urna lista de pessoas de reconhecida 
competencia, de entre os quais a 
comissAo organizadora do certame es
colhera as que necessitar para a 
constitui!;ao do juri,. . 

(Do Artigo 21.· do ES
TATUTO DA F. P. F.) 

Este trecho faz parte integrante do § 1.., 
e DaO foi incluido e mencionudo. 

·,I':-S-E-L-O'--S--;;-~;;;:'-;':-=· 
TRAMAR E KSTRAN
GJURO, CLASSICOS, 
stRUts, ETC, 

I para COMPRA OU VENDA 
I Consult. a cas a 

1,1 R, I,. !·:~~?~5~~~.~.!,S 
T.I.lon. 35852 - LlSBOA-2 I 1!= .................. , ____ ..... __________ .... =~ 

-------
Como se ve, a frase SE ISSO LHE 

FOR SOLICITADO e justamente a busilis 
de toda a questao, e foi propositadamei.te 
sonegada e escondida. 

E ou nao rna fe??? 
Eis irrespondivel comprovante de que 

a ComissAo Organizadora da LUBRA
"PEX-70 tinha toda razao, e a falta da 
transcri!;ao do resta do § 1.° foi para 
dar a impressao de que a Federa!;ao 
foi quem agiu correctamente, quando, oa 
r,ealidade, se comprova exuberaotemente 
que a sua ac!;ao foi INCORRECTA. 

Poderia allnhar numerosas outas incor
rec!;oes ... 

Em carta que e.wiaram ao Clube, ha 
a declara!;ao do envlo de urn exemplar 
do seu PROCESSO "LUBRAPEX - 70». 
Este exemplar nao chegou ao seu des
tino ate boje. Quem 0 recebeu foi urn 
particular que, de imediato, 0 ofereceu 
ao Clube. Se nao fosse iS50, ate hoje 
o Clube estaria na ignoriincia do que 
constaria do tal PROCESSO, e, notem 
bern, se 0 CI:lbe nae, tivesse recebido 
urn exemplar, naturalmente nao poderia 
fazer e divulgar a sua acacnapa.lte res
posta, res posta esta que obrigou a Fede
ra!;ao a publicar 0 tal Processo no Bo
Letim do C. F. P. 

Bern, vamos parar. Te"lham a certeza 
de que teoho ainda grossa lenha para 
esta fogueira, mas vou atender a obser
va!;ao incluida no iaicia desta. Vau de
finitivamente fazer urn PONTO FINAL. 
Aqui, no BRASIL, .1inguem qlais vai tra
tar deste maUadado assu"lto. 

A direc!;ao da Federa!;a0 Portuguesa de 
Filatelia que trate de resolver e solucio
nar 0 seu maior e malS importante pro
blema, qual seja a reuoiao e uniao da 
Filatelia de PORTUGAL. 

PORTUGAL-ULTRAMAR 
REMESSAS A. ESCOLHA 

com selos novos e usados 
Em pagamento, aoeito ael08 em 

quanti dade 
Pedlr tabela de valorlzaoio e oondl

ooee de troca 

Saftch. Oubi. 
Apartado 1312 LISBOA-I 
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3) 0 lan!;amento de cada urn destes gru
pos sera precedido de publica!;ao de 
portaria, em que se estabelecerao as 
caracterfsticas de cada valor a emi
tir e a data limite de validade dos 
valores correspondentes da anterior 
serie; 

4) Atingida esta data, serao os selos 
existentes nos servi!;os, tesourarias da 
Fazenda Publica e em poder de en
tidades particulares enviados, para 
troca ao 3.° dep6sito central dos 
CTT, no prazo de noventa dias; 

5) Findo este prazo e constituida a re
serva determinada no artigo 42.0 do 
Estatuto do Selo Postal dos CTT, 
proceder-se-a a destrui!;ao dos selos 
sobrantes. 

o Secretario de Estado das Comunica
!;oes e Transportes, Jodo Maria Leitdo de 
OLi'lleira Martins. 

Laglslaolo Prlvatlv. dos C. T. T. 

Circular n.O 7102,1/1 
Transferencia dos Servi!;os de Filatelia 

Para conhecimento dos servi!;os se co
munica que, em execu!;ao da OS n.O 26,70, 
os Servi!;os de Ftlatelia que funcionavam 
na Rua de S. Jose, n .O 20, for am insta
lados no edificio da Rua General Sinel 
de Cordes, n.O 9-1.0-Esq. 

Toda a correspondencia devera ser en
dere!;ada para aquela morada e dirigida 
a Reparti!;ao de Filatelia. 

9 de Fevereiro de 1971 - 0 Director dos 
Servi!;os Industriais, ManueL G . Graea. 

Impastos da TraRlacoaal 
Antlquirlol, flllt.nlti. I 1.ltor •• 

CIRCULAR N.o 4/71, da D.-G. C. I. 

Tendo-se verificado, atraves da expe
riencia colhida, a necessidade de solu!;ao 
do problema suscitado pel a dificuldade de 

discrimlnaedo nas facturas dO imposto de 
tr-ansaceoes debltado pelos «antiqufuioslt, 
cfilatelistas» e «leiloeiros», Sua Ex.- 0 

Secretario de Estado do Or!;amento, par 
despacho de 28 de Janeiro UltimO, di
gnou-se sancionar 0 entendimento se
guinte: 

Sabido, por urn lado, que nas actividades 
referidas se transacciona normalmente com 
consurnidores finals e, por outro, que fun
cicnam como grossistas, por for!;a do Il8:' 
ragrafo 3.° do artigo 3.0 do C6digo, com 
a redac!;ao dada pelo Decreto-Lei n.O 237(10, 
de 25 de Maio de 1970, pod era adoptar-se 
urna solu!;ao intermedia, nlio perdendo de 
vista nem a legalidade nem tao-pouco (} 
interesse respeitavel do ramo t:omercial 
em apre!;o, permitindo que 0 imposto de 

transac!;oes nao seja discriminado na 
factura destinada ao adquirente, devendO 
sll-lo, porem, no duplicado ou talao de 
factura que ficara em poder do vendeoor, 
respeitando-se, assim, tanto 0 artigo 134.0 
como 0 n .O 7.0 do ~rtigo 70.0 do mesmo 
C6digo. 

Ficam, deste modo, revogadas a ali~ 

nea d) da circular n.O 21/70, de 12 de 
AgostOl, e a alinea e) da circular n.O 25(10, 
de 26 de Outubro, ambas do ana findo. 

Entrl.1 mln.11 d. Impolto 

De harmonia com 0 disposto no art. 41.0, 
alinea a) do C6digo do Imposto das Tran
sac!;oes, 0 imposto deve ser entregue, 
pelos produtores ou grossistas registados 
ou sujeitos a registo, que 0 tenham li
quidado nas facturas ou documentas equi
valentes no acto do processamento, como 
o impoe 0 art. 26.·, alinea a) do C6digo, 
nos dois meses seguintes aquele em que 
as transac!;oes se tenham efectuado, por 
meio de guia em triplicado, processada 
pelos contribuintes, em impresso do mo
delo n.O 3. 
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Cartas Pre-filatelicas 
- T erna do conferencia do Coronel 

Cardoso Salgado 
Jd no peniLUimo niLm2ro desta revista 

nos rejerimos, com 0 de vi do destaque, d 
ftotdvet conjeri?ncia jeita neste Ctube peto 
Coronet Fra-ncisco Roma Machad) Car
doso Satgado, itustre vice-presidente da 
Direc!;do do CLube FiLatlmco de PortugaL, 
sobre "Carres pre-jitateticas». 

Mas porque recebemos agora um recorte 
da 'notlcia que, sobre taL conjerencia, joi 
pubUcada no Primeiro de Janeiro, do 
Porto, e porque eta Ins ere dados que 
importa jlxar, com a devlda venia a t71lllns
crevemos: 

cConsiderado 0 ramo mais raro, requin
taOO, da Filatelia, as "Cartas pre-filateli
cas» ou "Cartas pre-adesivas», constituem 
motiv~ de interesse para os que se de
dicam aquela mOdalidade. Sobre este tema 
f.alou, ontem, 0 Coronel Cardoso Salgado, 
no Clube Filatelico de Portugal. 

No decorrer da sua alocu!;ao, assinalou 
que, em Portugal, as "Cartas» estao a ser 
alvo de profundo estudo, e exemplares 
raros pacientemente seleccionados, tomam 
lugar de evidencia nas colec!;oes. 

o primeiro selo portugues, que surgiu 
DO ana de 1853 - 0 famoso selo de D. Ma
ria - segundv referiu 0 Coronel CardoS() 
Salgado, marcou 0 inicio de urna nova 
era dos correios em Portugal. Ate entao, 
o sistema usado era 0 das cartas cujo 
porte era pago pelo destinatario, salvo 
as de «porte pago», que, por gentileza 
do remetente, eram por eles pagas. Ate 
1853, a bist6ria dos correios estava divi
dida em tres epocas: 1520-1606, 1607-1797 
e 1798-1852, ana que marcou 0 termo do 
Correia-Mor. 

Este ultimo periodo, tambem docurnen
taOO na exposi!;ao agora patente no Clube 
Filatelico de Portugal, e ja anteriormente 
exposto em Luanda, mereceu ao Coronel 
Cardoso Salgado divers as considera!;oes 
alusivas, e que se relacionavam com cerca 
de 200 «cartas» ali patentes, todas do re
ferldo periodo, e procedentes dos mais 
variados pont os do antigo reino de Por
tugal. 

Segundo 0 Coronel Cardoso Salgado afir
mou, baseado em estudos efectuados em 
documentos oficiais, a classifica!;ao das 
cartas deve obedecer as razoes de or
dem geografica, na medida em que, na 
epoca, uma carta para todo 0 reino, cujo 
peso nao excedesse quatro oitavas, pagava 
de porte 20 reis, enquanto que para 0 
reino do Algarve custava 40 reis. 

o orador evidenciou, ainda, 0 facto da 
existencia do primeiro Servi!;o Postal Mi
litar, que funcionou durante a Guerra Pe
ninsular, inclusivamente ao servi!;o das 
tropas inglesas, que combatiam ao lado 
dos portugueses. 

No final da palestra, houve animaOO 
dialogo entre os numerosos filatelistas pre
sentes. 0 orador foi apresentado pelo 
Dr. Vasconcelos Carvalho, que fez 0 ela
gio do Coronel CardoS() Salgado, assina
lando a sua actividade no dominio da 
Filatelia». 

l.a MOltr. da Marcolill. Classic. 
o Clube Filatelico de Portugal realiza 

em Janeiro de 1972, na sua sede, Av. Al
mirante Reis, 70-5.D-Drt,o, em Lisboa, a 
La MOSTRA DE MARCO FILlA CLAS
SICA, com 0 patrocinio da Federa!;ao 
Portuguesa de Filatelia e da Administra
!;Ao-Geral dos CTT. 

A esta Mostra, de pura Divulga!;ao, po
derAo concorrer todos os filatelistas. 

Os participantes poderao expor, de mar
cofilia, tanto especies pre-adesivas como 
oblitera!;oes postais. 

A inscri!;ao provis6ria, gratuita, devera 
ser feita ate 1 de Novembro de 1971, 
directamente ou por carta registada ao 
Clube Filatelico de Portugal, Av. Almi
rante Reis, 70-5.D-Drt.o - Lisboa. 

Oportunamente, serAo dados mais por
menores sobre esta 1.n MOSTRA DE 
MARCO FILlA CLASSlCA, no que diz res
peito a data definitiva e respectiv~ Re
gulamento. 

• 
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CRONICA DO 

Para 0 processo da Lubrapex 
PONTO FINAL 

Tern toda a razao 0 director do BoLetim 
do CLube FHateLico de Portugal, Dr. Vas
concelos Carvalho, quando, no seu Bo
letim n.D 236, publica sob 0 titulo «A FO
GUEIRA DA LUBRAPEX-70», oa sua parte 
final, a seguinte frase: 

cFOGUEIRA GRANDE E GRAVE, 
QUE NAO VEMOS QUE POSSA 
APROVEITAR - A NADA E A 
NINGUEMlt. 

Assim, resolvi fazer urn PONTO FI
NAL, e jogar a ultima "PA DE CAL», 
neste malfadado assunto. 

A publica!;ao feita ha tempos, pela Co
missAo Organizadora da "LUBRAPEX-70", 
e depois a circular, distribufda pelo Clube 
Filatelico do Brasil (1), em res posta ao tal 
PROCESSO LUBRAPEX, emitido pela 
Federa!;ao Portuguesa de Filatelia, respO"l-

(1) Ver adiante, a fls. 17. 

Por 

HUGO I=RACCAROLI 
Vice- PreSident, do Clube Fllat611cD 

do Bra.1I 

deu e esclareceu cabalmente 0 assunto. 
Em nenhum ponto recebeu urn desmentido 
documentado, e por isso 0 Clube Filatelico 
do Brasil ja fechou definitivamente a 
questao, mesmo porque verificou documen
tadamente, e de maneira cabal, a .rna fe 
que se verifica nas alega!;oes, declara
!;oes c escritos, da actual direc!;ao da 
Federa!;ao Portuguesa de Filatelia. 

Nao??? Querem vcr urna prova gra
vfssima??? 

No offcio da F. P. F., -1.· 238/70/L. S., 
de 17 de Junho de 1970, e que devera 
ser transcrito no Botetim do C. F_ P., em 
continua!;ao ao que iniclaram 00 n.D 235, 
com 0 titulo «0 PROCESSO LUBRA
PEX-70", consta 0 seguinte trecho: 

,,0 primeiro facto, importantissimo, 
de ' que se da. cO:J.ta e merece re
paro, e que planeia essa ComissAo 
Executiva convidar como membros --
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-para a publicarmos, pelo que, em se-
-guida, aqui deixamos as suas partes 
-essenciais: 

«Com que tristeza tomei conheci
mento... da lamentcivel atitude que 0 

Cap. Lemos da Silveira teve durante 
a homenagem prestada aD grande Gon
zalez Garcia! 

Cada vez mais ele confirma que nao 
tem categoria necessaria para exer
cer 0 cargo de presidente do que quer 
que seja. Ele coloca a sua pessoa 
muito acima do seu cargo, par ma-is 
alto e de maior responsabiZidade que 
seja, 0 que e condenado por todos que 
tem a exact a no~ao das obriga~oes 
que um cargo impoe a quem 0 exerce. 

Com a maior leviandade, ele esquece 
o que deve ao Dr. Vasconcelos Carva
lho, que ha anos conseguiu qu.e um 
grande Premio, ja prclticamente dado 
a outro expositor, fosse atribuido ao 
Cap. Lemos da Silveira! (1). 

Com a maior leviandade, ele esquece 
quanto deve ao Dr. Vasconcelos Ca.r
valho, na sua actual situa~ao na Fila
telia de Portugal. Foi Vasconcelos Car
valho quem, com 0 seu apoio e presti
gio, evitou que ele desaparecesse da 
Filatelia portuguesa. Foi Vasconcelos 
Carvalho quem, com 0 seu Clube, os 
seus votos e a sua revista, fez que 0 

Cap. Lemos da Silveira tivesse cena 
evidencia na Filatelia! (2). 

Qual foi 0 reconhecimento dele? Tao 
logo que tais influencias 0 colocaram 
na Federa~OO Portuguesa de Filatelia, 
lan~ou mao de recursos pouco reeo
mendaveis para ser eleito para 0 cargo 
de presidente. Sera que ele ignora que 
todos os filateliStas de Portugal e mui
tos do Brasil, tem pleno e completo 
conhecimento da sua ac~ao e do seu 
plano, executado para obter a maioria 
de votos na Federa~ao?! Entao ele 
pensa que nOO sabemos da sua funda-

~ao de pequenos agrupamentos filate
licos, em agremia~oes desportivas, 
associa~oes recreativas, grupos tea
trais, comerciais, estudantis, artisti
cos, etc., ete.?! 

Sabe quantas agremia~oes em geral 
fundaram pequenas ou pequenissimas 
sec~oes filateZicas, e se filiaram na Fe
dera~ao, para terem um voto cada? 
Desportivas ................................. 9 
Recreativas ................................. 4 
Circulos culturais e artistic os ...... 3 
Empresas comerciais e industriais 2 
Grupos estudantis ........................ 1 
Grupos teatrais ........................... 1 
No exterior .......... ................. ...... 3 
FilateZicos (sendo 6 no Ultramar) 14 

TOTAL ................................. 37 
Nao e fomento da Filatelia, nao, mas 

pequenos grupos ou nucleos, com es
cassos numeros de socios, com um voto 
cada, para assim conseguir a maioria 
necessaria para se fazer eleger presi
dente da Federa~ao PDrtuguesa de Fi
latelia. 

Francamente, 0 meu grande desejo 
e vontade e publicar, no Boletim do 
Clube Filatelico de Portugal, tudo 0 

que acima mencionei. Nao sera u-rna 
boa ideia?». 

Claro que e boa ideia. Fazendo-o, 
satisfazemos a vontade do nosso ilus
tre colaborador. E, principal mente, . 
prevenimos todos os nossos socios em 
especial, e todos os interessados em 
geral. 

E porque este artigo leva 0 n.O 1, no 
proximo numero publicaremos 0 n.O 2. 
Nos nao costumamos ficar em meio ... 

(1) Aqui nasceu 0 fossa inultrapasscivel, 
quase de 6dio, entre 0 Sr. Cap. F. Lemos da 
Silveira e oitenta ou noventa por eento dos 
tematicos portugueses. 

(3) 0 nosso querido eolaborador esta longe 
de conheeer tudo, que n6s, em easo de neees
sidade, poderemos acreseentar. 

) 
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PORTUGAL 

1263 - Eng.' A. Furtado - Apartado, 2263-
Lisboa. 

2059 - Dr. Falentim Maximiano Dlas de 
Sousa Lemos-Av. Sido:lio Pais, 2-3.' 
- Lisboa - (P) T. C. V. N. U. 60. 
1. 2. 10. 16. 21. 24. 30 90. 94. 

1m selos , 
I n d i a Partuguesa 

2.a Parte 
Por JoGo Augusto Marinho 

o aparecimento da segunda parte de 
ALGUNS «DISPARATES» EM SELOS DA 
INDIA PORTUGUESA, aliciante estudo da 
autoria do distinto filatelista e consa
grado escritor filatelico Joao Augusto Ma
rinho, de Luanda, merece que se lhe 
dedique caloroso acolhimento. 

A obra continua a trazer-nos algo de 
pc uco conhecido, pelo que a sua consulta 
se torna praticamente obrigatoria para 
todos os que se dedicam ao Classico, no
meadamente do nosso Estado da India. 

Esta 2.B parte foi publicada como sepa
rata do conceituado BOLETIM DO INS
TITUTO DE ANGOLA (N.o 36/37 - Janeiro/ 
{Junho 1970), 0 que the assegura merecida 
audiencia. 

Felicitamos 0 autor, e ficamos aguar
dando com interesse a continuaf;ao deste 
belo trabalho. Tan to mais importante 
quanto e certo ser escassa, verdadeira
mente escassa, a bibliografia filatelica so
bre esta materia tao atraente. 

3670 - Fernando Nuno Ramos Veludo
Rua Joao da Cruz Viegas, Bloco G
-l.·-Porta 1- Outeiro da Vela - Cas
cais - (P) T. N. U. 60. 1. 3. 

3752 - Manuel dos Reis Baptista - Gaveto 
- Av. Dias da Silva cf Rua Santa 
Teresa, 4.' - Coimbra - (P) Po. T. 
C. V. N. U. 60. 

4354 - Dr. Carlos da Silveira Ribeiro
Mertola - (M) Po. Fr. In. T. C. 
N. U. 1. 2. 94. 

4738 - Luis Fenando Fialho dos Anjos
Rua Costa Cabral, 631-rfc.-Drt.
Porto - (M) Po. Fr. In. Es. Com
preende AI. T. N. U. 60. 1. 2. 3. 
em 64. 90. 94. 

5262 - Manuel Bernardino Pires de Sousa 
Lobo - Calf;ada POf;O dos Mouras, 
19-4.·-Esq. - Lisboa - (M) Po. Fr. Es. 
T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 3. 90. 94. 96. 

5264 - Mario Rui de Barros Ribeiro
Av. Marechal Gomes da Costa, 680-
Porto - (M) Po. Fr. In. T. N. U. 

60. 1. 2. 90. 93. 

5432 - Fernando Manuel Cardoso Vieira
Largo Frei Luis de Sousa, 1252-11.'
-Drt. - Lisboa 5 - (A) Po. Fr. In. 
Es. T. C. V. N. 60. 1. 2. Fauna 
3. 90. 93. 

5445 - Dr. Fernando de Magalhaes - Rua 
da Imprensa, 5 - Alfragide - (M) Po. 
Fr. Es. In. C. N. de preferencia 93. 

5654 - Mario Miranda - Ribeiro do Baeo 
de Baixo - Portalegre - Po. T. C. V. 
N. U. 60. 1. 2. 93. 94. 

5655 - Joaquim Antonio Pires de Sousa 
Lobo - Rua Luis Simoes, 6-5.·-Drt. 
- Queluz - Po. Fr. T. C. V. N. U. 
60. 90. 
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Pra!;as, 3..,-r/c.-Esq: - Lisboa 2 - (P) 
C. N. U. 60. 

5657 - Joao Gomes d'Abreu e Lima - Rua 
Filipe Folque, 1O-4."-Drt. - Lisboa 1 
- (M) Po. Fr. Es. In. T. C. N. U. 
60. 1. A:lgola. Pre-filatelicos. 90. 
93. 94. 

5658 - Alberto Runkel Iturrizaga - Praceta 
da India, 15-r/c.-Drt. - Linda-a-Velha 
- (P) T. C. V. N. U. 60. 1. Tematica 
quadros celebres. 

5659 - Jorge Manuel Santos da Silva
Rua Martins Sarmento, 20-r/c.-Esq.· 
- Lisboa - (P) 60. U. 

5664 - Arnaldo Brandao Horta - Rua 5 de 
Outubro, 192 - Porto - (P) T. C. N. 60. 

5666 - Eduardo Joaquim Soares Veiga de 
Araujo - Largo do Conde Barlio, 
48-48-A - Lisboa - (P) Po. T. C. V. 
N. 60. 1. 2. 

5667 - Ant6nio da Costa Salgado Jr. - Rua 
Afonso Lop e s Vieira - Vivenda 
«Querido Lar" C - Cascais - (P) T. 
C. V. N. U. 60. 

5672 - Boletim de Divulga!;ao FiLumenismo 
- Rua Formosa, 253-1."-Drt. - Porto. 

ANGOLA 

5519 - Vftor Manuel B. Ferreira - C.s Mi
neira do Lobito - Divisao de Obras 
- Jamba - (M) Po. Es. Fr. In. T. 60. 
N. U. 1. 2. Romenia. 29. Pol6nia. 31. 
Fauna. Flora. 90. 94. 

CABO VERDE 

5669 - Adriano Pires Ferreira de Morais
Alto de Santo Ant6nio. 14 - Caixa 
Postal, 123 - Mindelo - S. Vicente
(P) Po. Fr. In. It. T. C. V. N. U. 
60. 1. 2. 94. 

MOCAMBIQUE 

5540 - Helio B. R. Ramalho - Caixa Pos
tal, 348 - Vila Pery - (M) Po. In. 
Compreende Fr. e Es. T. C. 60. 1. 
Mo!;ambique. Temas agricolas e pe
cuarios. 90. 93. 94. 

BRASIL 

5661 - Pedro Palma Guiterrez - R. Fradi
que Coutinho, 316-8.D-Apt. 82 - 05416 
Sao Paulo. 

5662 - Americo Martins Craveiro - Rua 
Sousa Lima, 113 ZP 4 - SAo Paulo. 

5663 - Waldemar Gebauer - Rua Dr. Blu
menau, 892 - Timb6 - Santa Cata
rina - (M) Po. AI. T. C. N. U. 
60. 10. Ocidental. Oriental e Berlim. 
15. Tematicos de flares. 90.97. 102. 

5670 - Jose M. Paoliello - Caixa P ostal, 
8546 - Sao Paulo - Po. 60. 

ESPANHA 

5665- Eng." Fernando Aranaz del Rio
C/Francisco Silvela, 47 - Madrid 6-
(M) Es. Fr. In. T. 60. 1. Fauna. 
Avia!;ao. 90. 

AFRICA DO SUL 

5198 - Manuel Agostinho Marques - P. O. 
Box 7024 - Bonaero Park - Kempton 
Park. 

5673 - Emiliano Mar que s Palmeirim-
19 Rhodes Court - Rhodesfield -
Kempton Park. 

5254 - Joaquim Ferreira de Amorim-
8 J. B. M. Hertzog. RD. - Bonaero 
Park - Kempton Park - Transvaal
Po In. 60. 

ALEMANHA 

5660 - Wilhelm Brathe - Heintmannstr 26 
- 43 Essen - (A) AI. 60. 1. Cartas 
pre-filatelicas. 

992 - Kuno Kochniss - Karl-Marx-Str. 25 
DDR-64 Sonneberg/Thur - (M) Po. 
Es. In. AI. 60 3. 61. 90. 97. Lipsia. 

IN GLA TERRA 

5671 - W. T. Horsfall- 32 Hastil'lgs RD
Southport - PR8 2 LW. 

POLONIA 

5668 - Emilia Nurkowicz - Gdansk 12-
W. Polskiego 44 - In. AI. 60. 5. 90. 97. 

• 
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A Dire[~ao da Federa~io P ortuguesa de Filatelia 
1 

fl triste figura do Sr. Cap. F. Lemos da Silveira 
perante as homenagens ao eminente fila
telista Jose Gonzalez Garcia e perante 
o Clube Filatelico de Portugal. 

Foram totalmente ideia e realizac;ao 
do nosso presidente, Dr. A. J. de Vas
concelos Carvalho, as homenagens 
prestadas ao eminente filatelista Jose 
Gonzalez Garcia, e a vinda, ao nosso 
grande Clube Filatelico de Portugal, 
do ilustre Ministro das Obras Publicas 
e das Comunica~oes, Eng.o Rui San
ches, cuja obra notavel se esta alar
gando a todo 0 Pais. 

De tudo isto publicamos noticia de
talhada no ultimo numero desta re
vista, especialmente dedicado ClO emi
nente filatelista Jose Gonzalez Garcia. 

Acontece que aquele nosso presi
dente, e director desta revista, escre
veu uma carta ao Sr. Cap. F. Lemos 
da Silveira, presidente da Federadio 
Portuguesa de Filatelia, convidand~-o 
a escrever um artigo para tal numero 
de homenagem a Jose Gonzalez Gar
cia, carta a que 0 Sr. Cap. F. Lemos 
da Silveira respondeu com outra, que 
se encontra nos arquivos do Clube, ne
gando-se a escrever tal artigo. 

o facto poderia ficar par aqui. Mas 
acresce que..o Dr. A. J. de Vasconcelos 
Carvalho, com a linha de dignidade e 
de educa~ao que 0 distingue, nao so 
enviou um dos trinta limitados convi-

r..PO':J 
~ 

tes para as cerimonlas, aquele Sr. 
Cap. F. Lemos da Silveira, como Ihe 
reservou um lugar na mesa da presi
dencia, logo a esquerda do Senhor Mi
nistro, mas ainda Ihe reservou uma 
das oito medalhas de prata, rarissimas, 
de homenagem a Jose Gonzalez Gar
cia, com 0 nome daquele gravado, 
mesmo na incerteza da sua compa
rencia ... 

o Sr. Cap. F. Lemos da Silveira, que 
dizem ainda ser presidente da Fede
ra~ao Portuguesa de Filatelia, chegou 
a sala ja depois da mesa formada, sob 
a presidencia do Senhor Ministro. Sen
tou-se no lugar que Ihe estava reser
va do, a direita do Dr. A. J. de Vascon
celos Carvalho, que nao cum prim en
tou, e sempre de costas para ele, como 
pode ver-se nas fotografias. E das 
maos deste recebeu aquela medalha, 
sem uma palavra de agradecimento ... 

o facto poderia tambem ficar por 
aqui, ate porque as ac~oes ficam com 
quem as pratica. 

Mas acontece ainda que 0 Dr. Vas
concelos Carvalho contou is to a um 
dos mais ilustres colaboradores desta 
revista. E este, efectivamente ilustre, 
enviou-nos uma carta, com autorizac;ao -



4 BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL -medalhista) conversar, quase de igual para igual, com todos 
os presentes, sobre selos, erros nos selos, provas e ensaios 
de selos, etc., etc. 

Interpretando 0 sentlr de todos os presentes e de todos 
os corpos directivos do Clube Fi1ateUco de Portugal, expres
samos aqui ao Prof. Doutor Marcello Caetano, ilustre Pre
sldente do Conselho e nosso querldissimo Amigo, os mals 
sinceros e profundos agradeclmentos deste Clube Filatelico 
de Portugal, que nito e nem pode ser politico, mas se nito 
esquece nunca de que e, acima de tudo, de Portugal! 

Filatalia 

Especialidade em selos cldssicos 

de Portugal 

/I 

SO/::.~:::':::I:;':::~,:U. I 
Eugenio Llach, S. L. 

FUNDADA EM 1915 

Av. del Generalissimo, 489 Barcelona, 15 

(BSPANHA) 
r =: ... ~ _______ .--... ____ .......-__________________ #w:= 

~~.~------...-------------. -------------l .. 

I !l 
2\1'. fA. ,. de 'l}ascDHcelDs Cal'oalhD : 

ADVOGADO 

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

I nense de Proprietarios, R. de D. Pedro V, n.o 82·I.°-Lisboa-2, ! 
telefs. 323121 e 322144, das I4,30 as I7 horas. I 

~- -.. -------------- ----------.. J 
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D... F.ederico Monteiro Lope. 

Ainda ha poucos meses aqui nos referimos 
ao distinto filatelista e nosso querido colega 
e Amigo Dr. Frederico Monteiro Lopes, que 
a Lisboa viera tratar-se, enos dera 0 prazer 
de nos procurar, e de connosco jantar no 
Gremio Literario. A sua doen\ia era grave, 
mas 0 seu optimismo era grande, e ele, pro
fundamente preocupado com os problemas 
filatelicos portugueses, pediu-nos, insistenfe
mente, para aceifarmos a nossa candidafura 
a presidencia da direc\iao da Federa\iao Por
tuguesa de Filatelia/ ao que respondemos tei
mosamente que nao, que nunca, e agora me
nos do que nunca tiveramos tal ideia, pelo 
que, agradecendo a sua teimosia amiga, Ihe 
explicamos os inumeros motivos da nossa 
recusa terminanfe. 

E agora, sem surpresa, conf.essamos, chega
-nos, brufal, a noffcia do falecimento do que
rido Amigo. Por ser a mais completa, trans
crevemos, com a devida venia, do Diario de 
Coimbra: 

«Foi com profunda emo~do que recebe
mos a noticia - bem triste! - do taleci
mento, numa dinica desta cidade, do nosso 
prezado amigo Dr. Frederico Monteiro Lo
pes, titho do tambem muito querido amigo 
Dr. Fernando Lopes, e da sua dedieada es
posa D. Georgina Monteiro Lopes. Sabia
mo-lo doente, mas 'ndo ao ponto de um 
desenLace tdo i'nesperado, deixando em 
todos os seus numerosos amigos profunda 
eonsternar,:do. 

Mais um duro golpe pois, aeaba de so-

frer 0 Dr. Fernando Lopes. E tantos tem 
side os que sofreu nestes llLtimos tempos, 
que s6 0 espirito forte de que e dotado, 
a ind6mita vontade de sempre veneer 
perante as vicissitudes, e uma indefectivel 
coerencia de cardcter, tem sido as s'Uas 
armas de combate em luta com as aduer
sidades a que ndo se pode furtar ne
nhum ser humano. E se a vida tem bons 
e maus momentos, 0 nosso ueLho e dedi
rodo amigo Dr. Fernando Lopes sentiu a 
alegria dos primeiros e encarou com es
toiCismo os segundos, faceta bem revela
dora da riqueza do seu esp£rito, ta'nta e 
umta vez posta ao servi~o do seu seme
lhant'e, 'Ita quaUdade de dist~nt£Ssimo advo
gada que e, e de que 0 seu inditoso filho 
arrecadou os mais vdtidos ansvnamentos. 

Na sua profunda dor 0 acompa'nhamos, 
com um largo abra~o, exprimindo a toda 
a familia as mais sentidas condoLencias. 

o funeral do Dr. Frederico Monteiro Lo
pes, que ontem, a tarde, se realizou da 
sua residencia, na Rua Dr. Ant6nio Jose 
de Almeida, 226, a/c., nesta cidade, para 
a capela do cemiterio da Conchada, onde 
foi celebrada missa de corpo presente, 
ap6s 0 que 0 corpo ficou depositado em 
jazigo de familia, constituiu uma sentida 
manifesta!;ao de pesar por este nosso des
ditoso amigo, distinto advogado e grande 
filatelista de Coimbra, donde era natural. 
Vimos no prestito flinebre as pessoas mais 
representativas desta cidade e muito puvo. -
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de muitos professores universitarios, no
meadarnente os Drs. Afonso Queir6, Ferr.er 
Correia, Rogerio Soares, Teixeifa Ribeiro, 
Pereira Coelho, da Faculdade de Dweito; 
Drs. Augusto Vaz Serra e Bruno dil Costa, 
da Faculdade de Medicjna; Dr. Barros Ne
ves, da Faculdade de Ci.~ncias, que repre
sentava a Associacao dos Antlgos Estu
dantes de Coimbra; conselheiro Fragoso 
de Almeida, desembargadores Drs. Serra 
Carvalho e Amadeu de Carvalho; Pro
curador da Republica, Dr. Ant6nio Simoes; 
juizes Drs. Ant6nio Tinoco, Morais Sar
mento e Barros Lopes; advogados Drs. Ro
que Paim, Manuel Fernandes de Oliveira, 
Jose Ferreira, Baptista Guedes, Alvaro 
Mendes, Dr. Fonseca Viegas, Dr. Ant6nio 
Abrantes e muitos outros; Dr. Viriato 
Namora, que representava 0 Professor 
Bissaya Barreto. Viam-se tambem 0 admi
nistrador do Hospital-Co16nia Agricola de 
Lorvao, Dr. Vitor Simoes, e muitos me
dicos e professores dos liceus de Coimbra, 
e muitas outras pessoas cujos nomes nao 
foi passive! reter. 

o Dr. Francisco Monteiro Lopes contava 
52 anos, deixa viuva a Sr .• Dr .• Madalena 
Redondo Lopes; era pai do Dr. Luis 
Frederico Redondo Lopes; irmao da Sr.· 
D. Beatriz Lopes Ferreira; e cunha do do 
Dr. Ant6nio Ferreira». 

A seu pai, 0 emine:nte Advogado Dr. Fer
nando Lopes, it viuva e a toda a ilustre 
familia enlutada, apresentamos os mais 
profundos e sentidos p~sames do Clube 
Filatelico de Portugal e da sua revista. 

P.of. Alf •• do Dia. 

Outra noticia brutal, no seu laconismo: 
Nos primeiros dias de Julho, faleceu em 
Lourenco Marques, Mocambique, 0 velho 
filatelista e nosso cons6cio e querido 
Amigo Alfredo Dias. 

Nascido em 25 de Setembro de 1892, 
Alfredo Dias foi professor primarto, dedi
cando-se ,desde muito 'novo, it Filatelia, 
ate montar, em Lourenco Marques, a co
nheddae muito conceituada Casa Fila
!Clica Alfredo Dias, que prestou altos ser
vicos it Filatelia mocambicana. 

S6cio n.· 125 do nosso Clube Filatelico 
de Portugal, foi urn dos s6cios fundadores 
do Clube Filatelico de Mocambique, de 

-----------------
cuja Dil'ecC8o foi prestigioso presidente, 
desenvolvendo entao, como antes e de
pois, notavel e valiosa actividade. 

Em n6s eem todos os seus amigos e 
simples conhecidos, Alfredo Dias deixa 
profundas saudades. A qui expressamos 
sentidos p~sames it familia enlutada e ao 
Clube Filatelico de Mocambique. 

D. Ma •• a.ida Gome. 
d. Almeida Rila.i.o 

FaLecetl a Sr. 8 D. M-argarida Gomes de 
ALmeida Ribeiro, de 94 anos, viuva do 
Eng.· David Ribeiro, e miie do Eng.o Car
Los Ribeiro, antigo Ministro das Comu-ni
ca~oes e actual co'rreio-mor, casado com 
D. Noemia Liberman Ribeiro; e de 
D. Alice Ribeiro de MagaLhiies, viuva do 
J-uiz de Direito Dr. HercuLano de Maga
lhiies. 

Dotada de extrema bondade, a falecida 
ern aparentada com Hustres famUias de 
Vale de Cambra, terra da sua nat-urali
dade , c do Pinheiro da Bemposta, onde 
cnsou e residia hd 70 anos. 

Descendente da Casa dos Casais, em 
CasteLiles de Cambra, era a unica sobre
vivente de nu-merosos irmiios, e sobri
nha do antigo bispo D. To-mds Gomes de 
ALmeida, que. pastoreou. a arquidlocese de 
Luandlal e a diocese da Guarda, do C6nego 
D. Jose Gomes de Almeida, e do conse
lheiro Dr. Albino Gomes de Almeida. 

Era av6 do Juiz Dr. Mdrio Ribeiro d2 
IIfagalhiies, de Daniel Ribeiro de Maga
I.hiies, do Eng. Jorge Ribeiro a de D. Ca
tarina Lieberma'n Ribeiro, e tinha nu
merosos sobrinhos, e '11. t r e os quais 0 
Dr. ManueL Gon!;aLves, presidente da Junta 
CentraL da Portos; os ])rs. AbeL Gomes 
de ALmzida, Manuel Augusto Gomes de 
ALmeida, Abel de Sousa Gomes de Almeida 
e Antonio Tavares de Almeida, e vdrias 
outras indiv!dualidades exercendo fun!;oes 
oficiais ou actividades privadas, especial
mente em Vale de Cambra. 

o funeral realizou-se da igreja da Mi
seric6rdia, em Aveiro, para jazigo no ce
miterio de Pinheiro da Bemposta. 

A Hustre famHia cmt-utada, em especial 
ao Eng. CarLos Ribeiro, i lustre Correio
-Mor, 0 Clube FitateLico de Portugal e 
esta revista expressam sentidas condoten
cias. 

BOLETIM DO CLUBE FILAT£LICO DE PORTUGAL s -Rodrigo Dias Ferreira, secretario-geral, e Mario do Rosario 
Castanheira Nunes, secretario da Assemblela Gera] e redac
tor desta revlsta. 

o signatario saudou calorosamente 0 Prof. Doutor Mar. 
cello Caetano, e agradeceu-Ihe, em nome do clube, a sua 
interferencia no ass unto do 'imposto transac-rilo a pagar pelos 

I 

/ 
I ., 

A despedida, 0 Senhor Prot. Doator Marcello Caetano aperta a mao do Coro
nel Cardoso SaJ,ado, mas conversando ainda com 0 Dr. A. J. de Vasconcelos 

Carvalho 

comerciantes de selos, ap6s 0 que Ihe entregou um dos oito 
unicos exemplares em prata da medalha de Bomenagem ao 
eminente filatelista Jose Gonzalez Garcia, oferecendo-lhe 
ainda, pessoalmente, oma medalha filatelica portuguesa, 
de vermeil, e outra espanhoia, multo rara, em bronze. 

Em seguida, e durante largo periodo de tempo, a8sis
tiu-se a este espectllculo espantoso: 0 Presldente do Con
selho de Ministros de Portugal (que nao e fllatelista, mas -



2 BOLETIM DO CLUBE FILA~ICO DE PORTUGAL 

-mode I ares iDstala~oes, pelo ilustre Ministro das obras 
PubUcas e das Comunica~oe8, nosso querido amigo Eng. Rui 
Sanches, - que pela primeira vez... e pela primeira vez ••• 
ainda pela primeira vez ••• 

Hoje, felizmente, temos que repetir: Pela primeira vez, 
um Presidente do Conselho de Ministros portugues, 0 

o Sonhor Proeidonto do Coneolho dando a diroita ao Dr. A. J. do Val~oncololl 
Carvalho, 0 a olqaorda ao Coronol Cardolo Salgado. De amboll oe ladol, 

todoe oe roetantol membroe da Dlroc9Ao do Clabe PUat6Jlco de Portugal 

.Prof. Doutor Marcello Caetano, recebeu a Direc~iio de um 
clube filateUco, precisamente a Djrec~iio do Clube FUateUco 
de Portugal. 

Presentes, com 0 signatArio, seu presidente, que fez as 
8presenta~oes, os Srs. Coronel Francisco Roma Machado 
Cardoso Salgado, Dr. Eduardo Grilo Luizi, Dr. Julio Pinto 
da Cruz Neves, Eng Fernando da Costa Valdez, Edgard Pil6 
e Miguel Jose F. Emidio Garcia Pessanha, alem de Jose -
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ANUNCIOS ECON6MICOS 
PERMUTO e compro sel"s de Portugal, 

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

Selos com erros, novos e usados, de 
Portugal e Ultramar, compro, pagando bem. 
Carta a Secretaria, ao n.' 22. 

PORTUGAL E ULTRAiVIAR - compro 
e troco Correia Aereo (selos, documentos, 
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., 
rel.aclonados com as temas «Veiculos Mo
torizados», «Guerra» e «Refugiados». En
viar propostas a Paulo Sa Machado, Rua 
Direita das Campinas, 33 - PORTO. 

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

CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM 
SELO: Troco ou compro, pagaDdo bem. 
Respost. a Secretaria do Clube, ao n.O 22. 

INDIA PORTUGUESA - Cartas do pe
riodo post-lnvasAo (1962), com selos in
dlanos e carimbos portugueses, e tambem 
aerogI'amas indianos obliterados com mar
cas portuguesas. Compro qualquer quanti
dade, ou troco por material it escolba do for
necedor. CAP. 'F. LEMOS DA SILVEIRA 
- Rua Pedro Ivo, 3-3.'-EF - LISBOA-5. 

CARTAS ANTIGAS, com ou sern s~ 
compro, pagan do bem. Paulo Sa Machad~ 
R. Direita das Campinas, 33 - PORTO. 

COMPRO selos Portugal e Ultramar. 
novos ou usados. Tambem vendo. SILVA 
PEREIRA - Rua Ant6nio Nobre, 43-2.0-D.0 .. 
telef. 784816 - Lisboa-4. 

Selos nacionais e estrangeiros, aos mo
!hores pre!;os. Envlamos hata de oferta&. 
A. Neves. Apartado 23 - Vila F. Xira. 

Compro, Troco e Vendo selos classicos. 
todas as series. Tematicaa, novas ou usa
das. Prucuro selos da pacotes. Venda 
ilbuns e material filatelic{). A. Borg~ 

Brito - BARREmO - Portugal - Tele
fone 2272329. 

Exchange Large Size Stamps 100 for 100. 
Buy also. 

Troco selos de grande formato 100 par 
100. Tambem compro. Ed. Peterson - 1265 
N. Harvard - LOS ANGELES, Calif. 90021 
-U. S. A. 

Selos usados comemorativos Portugal, Ul
tramar e Europa Ocidental, formato grande:, 
lavados, compro ou troco por selos Portu
gal e Ultramar, novas e usados do meu 
stock. Catilogo Eladio. TransacS;Oc5 56 
com coleccionadores. Ofertas a Pedro Pe
ters. Av. Joao Cris6stomo, 81-4.0 - Lis
boa-1. 
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ATENCAO: COMPRO qua!quer quanti
dade selos usados comemorativos ou vul
gares, com ou s-em papel. SILVA PE
REIRA,. Rua Ant6nio Noore, 43-2.0-Drt.o, 
LlSBOA-4, Telefone 784816. 

Compro tudo para especializa<;ao, pro
vas, erros, carimbos, cartas pre-filateli
cas, etc. e ainda pequenas colec<;oes d<! 
se10s novas. Felix da Costa llha -
ALCOENTRE. 

INGLATERRA, n.o 22 Cat. Yvert cujas 
letras dos cantos inferiores sejam: AI, 
AL, BD, BI, BL, CB, FI, EH, JL, KD, 
KH, LD, LE, ND, OD, OE, OL, PL, QH, 
SI, SD, compro ou traco. Estou interes
sado em cartas c/ selos, quadras usadas 
ou qualquer pe<;a tnteressante de Ingla
terra. Dr. Vasconcelos e Castro, Av. Al~ 
vares Cabral, 55. Tel. 66 22 83, LISBOA.. 

Compro, cartas e sobscritos do Brasil 
com ou sem sel()s, ate 1900. 

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

Desejo efectuar trocas de selos, so
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). 

Vendo FDCS, postais maximos, provas, 
erros, ensaios de cor, cartas antigas, etc. 
Felix da Costa llha - ALCOENTRE. 

--------------------
I collect match box lalels all countrys 

and I want to have contacts whith por

tuguese colleague philumenist. Junj W. 

Tochkow - 603014 - Gorkij M - 14, Industrial

nij 7-8. Russia. 

SOLYMOS JOZSll:F GYORGY 

BUDAPEST XVIII (Larine) 

Reviczisky Gyula U 53 

HUNGRIA 

Procura coleccionadores inieressad:>s na 

troca de selos e postais coloridos, da Me

tr6pole e Ultramar. 

Os !!l0tivos dos postais referem-se a 

trajes, costumes, folclores, vistas panoril.

micas de cidades e mO:lll.'11ent<>s. 

Correspondencia em espanhol. Com-

preendo urn pauco de portugues. 

Responde com presteza. 

Echange timbres neufs, cartes vues cou
leurs, ofire neufs et obI. Repons e assuree. 
Vladoianu Mircea. Cal. Severinulul 59 BI. 
J. 3 ap. 4 Craiova. 6 Roumanie. 

SELOS DE PORTUGAL S/ CARTA de 
1853 a 1940, com pro ou troco. A. Maga
Ihiies - Av. da B0avista, 2020/65 - Porto. 

Cartas com selos Cabe!;as do Imperador, 
do Brasil, e quadras selos novos Camoes 
e Lusfadas, pago bern, correspondencia a 
Secretaria do Clube ao n.D 33. 

• 

BOLETIM DO CLUBE FILATEUCO DE PORTUGAL 
I ANO XXV .JULHO DE 1971 

o Prof. Doutor Marcello Caetano 
ilustre Presidente do Con.elho de ·Ministro., 

recebeu os dirigentes do (lube filatelico de Por
tugal, que Ihe entregaram a medalha de prata de 
homenagem ao eminente 

'DIIS fJDH:adls:a fJarcia 
Palo 

DR. A. J. DE VASCONCELOS CARVAU-IO 
(Presldente da D1rec~ao do Clube Fllalellco de Portugal) 

Bscrevemos aquj, no Ultimo ntimero desta revista, a 
proposito da homenagem ao emjnente filateUsta Jose Gon
zAlez GarCia, it sna condecora~iio, it distribni~iio da sna 
medalha, e, sobretudo, it inaugura~iio das nossas novas e -
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CLUSE FILATELICO DE PORTUGAL 
FILIADO NA FEDERA~AO PORTUGUESA DE FILATELIA (F. P. F) 

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70'5.0.Dt.o - LISBOA·l - Telef. 823936 
CORRESPONDt:NCIA:. APARTADO 2869 - LISBOA·'.l - PORTUGAL 

EXPEDIENTE - Ter.as e sextas-feiras, das 21 as 24 horas, e sabados, das 16 as 20 horas 

CATEGORIA DE S6CIOS E RESPECTIVA QUOTIZA~Ao 
Contil/mlt, excepto Lisboa , Conce/hos limitrofcs, flnas t Provincias Ultramarinas.-

Correspondentes 101,$00 por ano ou equivalente em moeda local 
J6niores. • • • 50$00 por ano 

Brasil . Cr. 6., por ano 
Espanha. • • . • .. 60 Pesetas, por ano 
Qutros paises . . . . ,. U. S. $2,00., por ano 

LISBOA e Concelhos limitrofes - Efectivos • • • 15$00 por m~s; Juniores. •• 7$50, por mGs 

PAGAMENTO ADIANTADO, POR CHEQUE, VALE DE CORREIO, DlNHEIRO OU SELOS NOVOS 
EM CURSO. sAo s6cIOS JUNIORES os MENORES DE 21 ANOS 

AGENTES DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
ALCOENTRE - Felix da Costa lIha. 
ABGANIL - Manuel Jose do Rosario Casta· 

nheira. 
COVILHA - Afonso da Cruz e Silva. 
GUIMARAES - Fernando Nogueira Guedes 

- Rua de Paio Galvao, 26. 
A~ORES - Dr. Victor Machado de Faria e 

Maia - Rua Castilho, 57 -Ponta Delgada. 
CABO VERDE - Joao de Deus Lopes da 

Silva - Avenida Andrade Corvo, 42-
Cidade da Praia. 

MADEIRA - M. M. Louren~o de Gouveia -
Caixa Postal 456 - Funchal 

S. TOME Joao Paulo Rego Teixeira-
S. Tome. 

BRASIL - S Paulo - Gilberto M. de PH·ft 
- Caixa Postal, 30680 01000 - S. Paulo. 
S. Pau'o - Americo Tozzini - Caixa Pos
tal, 5.3'18. 

U. S. A. - Manuel L. Gouveia - 4911, 15 th 
Avenue, GL. 5-2144. Sacramento, 20. Ca· 
1if6rnia. 

FABRICA DE ARTEFACTOS DE BORRACHA 

Endere~o teiegnifico: LUSITANA Telefone n.O 10 - VALEN<;A 

DE 

JQ)E G. GONZAl~Z, SUC.RA 
RUA DAS ANTAS- VALEN<;A 

(PORTUGAL) 

Especializada em ca.l~ado vulcanizado, 

e todos os artigos de borracha em geral 

A SEVERA 
RUA DAS GAYEAS. 55-57 • Tel. f. 34006 

PORTUGAL BAIRRO ALTO L1S10A.2 • 

RESTAUUANTE TiPICO 

RESTAURANT TYPIQUE 

TYPICAL UESTAURANT 

Fadas e Guitarradas 
ABERTO TODA A NOlTE • OUVERT TOUT L.-\ NUIT • OPEN ALL NIGHT 



NA CIDADE 

NA ESTRADA 

-==---.--
FORA DA ESTRADA 

UM PNEU PARA CADA SERVICO • 
PARA SERVICOS FSPECIAIS, COIIISULTE-NOS 

MAHOR ABOK GENERAL 

I 
l 

• # 

- " 

PROP. DOUTOR MARCBLLO CABTANO 
lID.tre Pre.ideate do CODlelho de Mini,trol 

(Ver artigo no interior) 

ANO XXtV " JULHO DE 19H N,o 240 

s EN ... 




