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comerc/o, principalmente, evitava de 0
aplicar, nao so pelo aumento da tarlfa postal as cartas que os possu/am, mas tambem
pelos inconvenientes que Ihe assacavam.
o sobrescrito rouba a carta 0 carlmbo
do correlo das estapoes que a env/am e daquelas que recebem a correspondencla.
As cartas com sobrescrito, como nlio e
costume g u a r dar os sobrescritos, podem
prestar-se a muitas fraudes, desculpando-se
uns que a carta niio Ihe fora entregue senao tres ou quatro dias depois.
Tambem uma carta pode trazer uma data
anterior, pelas necessidades de um alibi ou
mesmo em consequenc/a de um erro.
Os selos colocados nos sobrescritos nao
sao suflclente prova para estabelecer duma
mane/ra certa que houvesse fraude ou erro,
porque nada prova que 0 sobrescrito que
se apresenta seja bem aquele que transportou a carta em questiio.
Era a expflcaplio que 0 comerc/o e os
bancos davam, para niio usarem sobrescr/to
na sua correspond~ncla.
Hole a moda do sobrescrito tomou raize s
em toda a parte do Mundo que a civilizapao
desbravou. Uma carta sem sobrescrito, reo
cebida hoje pelo correlo, seria tlio verbe·
rado e tlio dlscutldo, como se um cavalhei·
ro se apresentasse em mangas de cam/sa
numa reunilio selecta, obrigada a trale de
rigor.
o sobrescrito preserva a carta e nem todas as pessoas 0 desprezam remetendo-o
ao cesto dos papeis.
Um sobrescrlto tlmbrado com um selo de
valor, com um carlmbo em que nlio figure
a graxa, mas sim a tinta que nlio 0 suje,
mas que 0 marque e um valor que multas
vezes se guarda, porque os colecclonadores
de sobrescritos pagarlio por aquele selo colocado no envolucro da carta uma quantla
malor do que se ele estivesse descolado.
o facto do aumento do valor do selo provem, como quase todos os coleccionadores
sabem, das marcas de garantia que no sobrescrlto vem, os carimbos da esta~lio do
pals emlssor, a data, com 0 dia, 0 ano, 0
mes, e muitas vezes ate a particularidade
da hora da expedlplio.
o sobrescrito, como muito bem diz Wilk
Huschak, e 0 vestido de viagem da carta
que nos mandam.
(Artigo publicado no Jomal do Comercio
de 15/7/1956, que, com a devida venia, se
transcreve).
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Cal~ada

ANO

DE PORTUGAL APELA PARA A
GENEROSIDAOE O'OS ASSOCIAOOS

do Carmo, 25 sit - Esq.

TELEFONE 365207
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Tendo em vista concretizar varios empreendimentos em estudo a Oirecc;ao ·do C. F. P. tern envidado os maiores esforc;os no sentido de obter

CASA A. MOLDER

receitas quer atraves de subsldios quer pela venda de «material

J)

nacional

e estrangeiro que e enviado ao c1ube para pagamento de quotas e anuncios
RUA 1.0 DE DEZEMBRO. 101-3.°
LlSBOA-2 - Telef. 321514

principal mente.
Neste sentido, nao e de estranhar que, com

TUDO PARA FILATEL-IA

0 objectiv~

de angariar fun-

dos, a Oirecc;ao do Clube venha. por este meio, dirigir-se aos associ ados
SELOS DE PORTUCAL E ULTRAMAR
e a nossa grande especialidade

5elos de tocIo 0 mundo para
todos os temas

.

apelando para a sua generosidade no sentido de oferecerem ao Clube de
todos nos a material que possam e queiram dispensar como, par exemplo,
selos novos ou usados, etiquetas de registo, de aviao, franquias mecanicas.
sobrescritos com carimbos de devoluc;ao e outros, isenc;oes de franquia,

Exposi~ao

permanente de Selos em
15 vitrines do atrio do res-do-chao e no 3.° andar (elevador)

COMPRA -

VENDA

Execu~ao

rapida de pedidos
por correspondencia

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

etc., etc., material este destinado a ser posta

a venda

na nossa sede para os

associ ados.

A Oirecc;ao do Clube fica desde ja agradecida a todos os socios que
quiserem corresponder ao seu pedido, os quais podem ficar com a certeza de
que as suas dadivas se destinam a engrandecer cada vez mais

0

maior clube

filatelico portugues, a que todos nos nos orgulhamos de pertencer.
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A COLECCAO TEMATICA ((VIDA DE JESUS») DE FELIX DA COSTA
ILHA ESTEVE EXPOSTA NOS SALOES DO C. F. P.
Por : EURICO C. E. LACE CARDOSO
A Direct;:ao do Clube Filatelico de Portugal
promete e cumpre.
Apos a reallzat;:ao da -Mostra Filatelica
Romena no passado mes de Feverelro que.
pelo seu ineditlsmo, constituiu um verdadeiro
exito, os actuais dirigentes do maior clube
filatellco portugues flels a IInha que trat;:aram, com a qual, alias, se identifica totalmente 0 director desta Revista, levaram a
efeito na sede do C. F. P. mais uma manifestat;:ao filatelica.
Foi assim que, para comemorar 0 .Dia do
Corpo de Deus» fol convidado 0 grande filatelista de Alcoentre, associ ado do Clube e
nosso querido amigo, Felix da Costa IIha, a
expor nos Saloes do Clube Filatelico de Portugal, a sua magnifica tematica .Vida de Jesus-.
A colect;:ao daquele conhecido tematico
esteve exposta em 10 quadros (150 folhas)
podendo observar-se uma grande variedade
de bons e belos selos, provas de cor e de
gravador, carimbos magnificos, aerogramas,
etc. formando tudo um conjunto digno de
ser apreciado.
A .MostraD que fOi inaugurada em 17 de
Junho, precisamente no dia em que este ana
se comemorou 0 Corpo de Deus encerrou-se

em 19 do mesmo mes, tendo sido visitad ..
por muitos tilatelistas que se mostraram bastante interessados com 0 desenvolvimento
do tema apresentado. Com eteito, nos 10
quadros que apresentou, Costa IIha mostrou-nos os dezassete capitulos da sua colect;:ao
com um grande sentldo de equilibrio. Assim
estavam representados: A Biblia, a Patria de
Jesus, a Anunciat;:ao; A Virgem, 0 Nascimento de Jesus, Sagrada Familia, Jesus e Sua
Mae, Fuga para 0 Egipto, Seus Milagres, 0
Sermao da Montanha, As Parabolas, Paixao,
Cruclficat;:ao e Morte, Ressurreit;:iio, Ascensao, Assunt;:ao e 0 Seu Relno no Mundo.
Na folha de apresentat;:ao, Costa IIha, homem e cristao em toda a acept;:ao da palavra, escreveu:
"E pois, a Vida de Jesus que, como mensagein de Amor e Fraternidade para Os homens de hoje, nos propomos doeumentar em
selos e pet;as filatelicas .. .
No momenta conturbado em que vivemos
em que impera 0 6dio, a violencla e a Incompreensao seria uma bent;:ao do Ceu se
a Mensagem transmitida pela .Vlda de Jesus- de Costa IIha chegasse aos corat;:6es
de todos n6s .

TEMATICOS
ASTROFILATELIA
PINTURA
FAUNA
FLORA
DESPORTOS

BARATA DAS
Rua da Trindade, 5, 1.0 - Dt.O -

* MOSICA
BALLET
* RELICIAO
* BARCOS
* ETC.
*NEVES
(ao Largo do Ca,rmo)

TELEFONE 36 71 33
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SOBRESCRITO

L'enveloppe est la toilette de voyage de la lettre.
A hist6ria do sobreserito anda intimamente ligada a da carta. Nao e, por consequencia superfluo examinar brevemente como
naseeu esta ultima e as modlfieat;oes que
tem sofrido na sua forma exterior e material.
Os primeiros ensaios feitos pelo homem
para dar ao pensamento e as suas palavras
uma forma duravel, eonslstiam em imagens
grosseiramente au gravadas am bocados de
pedra au nas paredes das rochas.
Para anuneiar uma noticia, contentavam-se com um sinal combinado entre as interessados. Um arehote chamava 0 guerreiro
ao combate, um ramo de palmeira era 0
simbo/o da paz, uma f10r vermelha a de
amor.
Mas estes sinais rudimentares bem depressa foram reconhecidos insuficientes. Recorreu-se entao a escrlta, inventada nessa
oeasiao mas s6 alguns milhares de anos
depois .se tornou alfabetica.
As mensagens escritas receberam 0 nome
de cartas, mas a material empregado era
dos mais primitivos. Serviam-se de pe/es
de animals, casca de arvores, boeados de
pedra, fragmentos de terra cozida, pedat;os
de madeira, de tela e mais tarde boeadinhos de madeira cobertos de cera, gravados
com um pont;ao. Depois passaram a ser
escritos em rolos de papiro e de pergami11110.

Possuimos grande va,riedade de sobrescritos naciona,is
e estrange,iros dos seguintes t,e mas:

*
*
*
*
*

A HISToRIA DO

A descoberta do meio de transformar em
papel as materias texteis abriu a carta um
novo periodo de desenvolvimento. Mais barato do que 0 pergaminho, a papel ofere cia
a grande vantagem de poder canter sob um
espat;o pequeno, eomunicat;oes mais longas
do que as outras materias empregadas anteriormente.
Fino, tacil a dobrar, a expedir e a conservar, a correspondencia tornou-se tacil e agradavel. 0 papel foi aperfeit;oado, principalmente 0 papel para cartas.
A arte de ler e escrever pouco a pouco
se fOi vulgarizando e a atent;ao geral comet;ou a fixar-se na forma de subtrair 0
conteudo das cartas aos olhares indiscretos.
Durante muitos seculos as cartas eram
dobradas de maneira mals ou menos engenhosas, co/ocando 0 enderet;o no reverso
do pape/, aplicando na dobragem um pingo
de cera no qual sobressaia um sinete.

19

(VILK HUSCHAK)

Outras pessoas atavam a carta, depols de
dobrada e envolta num bocado de pape/,
com um lio, em cruz, ou de qualquer outra
forma.
No tempo de Luis XIV, rei de Frant;a, as
damas usavam um Instrumento em forma
de canivete, com lamina cortante nos dols
gumes da folha, uma especie de mlnusculo
punhal, com 0 qual furavam a carta, colocando pe/as aberturas assim produzldas, um
fio de seda amare/o ou rosa, que levava
pendente 0 timbre de /acre.
A sua antiguidade, vantagens
e inconvenientes

Contudo, a transmissao das cartas, condiclonadas da forma que acabamos de referir, apresentava mais de um inconvenienteo 0 seu conteudo nao estava absolutamente garantido contra a curiosidade de
terceiros.
o seu envlo sofria, durante 0 tra/ecto, a
manipu/at;ao e 0 contacto com outros objectos. Chegava ao seu destino Irequentemente
amarrotado, sujo, rasgado.
Da necessidade de se proteger a carta,
nasceu a necessidade do sobreserlto.
Nao esM bem determinada a data em que
apareceu 0 prlmeiro sobrescrito.
Dlzem uns que, desde tempos que a mem6rla /a dlfielfmente alcant;a, as cartas, principalmente as cartas de amor, eram cuidadosamente metidas num env61ucro de papel, lacrado e gomado, que muito bem se
pode classiflcar de sobrescrito, pois servia
a embrulhar a carta, nao s6 contra os curio50S, como contra as sUjidades a que atras
nos referimos.
A verdade e que em 1815 ja havia sobrescritos em Inglaterra, uma grande quantidade de sobrescritos de varios tamanhos,
cores e feitlos, uns quadrangu/ares, outros
rectangu/ares, que se vend/am, princlpa/mente pela clientela fem lnina, desejosa de guardar, para 0 destinatario, as suas conlissoes
e meiguices.
Ex/stem sobrescritos carlmbados que datam de 1650 e 1700: existe, em Frant;a, uma
ordem aos correios para que as cartas com
sobr,escrito fosse aplicada uma maior franquia, ordem que data de 1644.
Muito tempo 0 sobrescrito foi considerado
como artigo de luxo, por muita gente.
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CORREIOS EXTRAORUINARIOS
Por Manuel M, de Andrade e Sousa
Que eu salba, excepgao para certas marcas de entrada que se podem ver a seguir,

LEGISLAC;AO

-nar desde Usboa a Guimaraes, Moncor·.
aVO, Braga, Lamego, Guarda, Castel-Bran-»

-.j

.......

r

EMISSAO COMEMORATIVA INTERPHIL· 76

.....I lnte

«
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0..
Os salos, cuJo dasanho e da autorla dos Servlqos
Artlstlcos dos CTT, tllm as dlmensl\es de 2S,2x35 mm
compreendendo a serrllha, com 0 denteedo 14,5.
Os trabelhos de Impressfio foram executados em
offset pele L1tografia Naclonal.
o plano de emlssilo e 0 eegulnte:

MANUEL ANTONIO JERONIMO

(Reproduqilo autorlzada palos

cm

3$00 tlragem de B 000 000 em folhas de 100 selos
7S5O tlragem de 1 000000 am folhas de 100 selos
10SOO tlragem de SOD 000 em folhas de 100 selos
Sabre estes selos e Impressa uma tarJa fosforescente .
Fol msrcada a data de 29 de Malo de 1976 para
o 1.° dla de clrculaqao da nova emlssAo.

FILATELlSTA.· FILUMINISTA

COMPRA -

TROCA -

VENDE

R. COELBiO iIM ROOHA, 112, R/C D _0
(A Campo de Ourique)
Te1f. 66 50 93 (.EMIP.666023) LlSBOA-3

Revista Filatl~lica Portuguesa. Uma revista ao servi~o do coleccionador.
Assi,na,t ura anual (11 numeros) 120$00. Envia-se exemplar amost>ra a
quem 0 solicite e envie 5$00, em selos, para portes e despesas de expediente. Esoreva-nos. IPra~ Artur Portela, 2-5. 0 Dt.O - Lisboa 4 PORTUGAL
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nao se conhecem outros carimbos durante a
vigencla dos Correios-Mores. A escassez de
carlmbos nao nos deve levar a conclulr pel a
Inexistencia de organlzagao no servigo do
Correlo, mas tam bern l1ao devemos super
que era perfeita.
o transporte da correspondencia era feito
no tempo dos Correios-M6res, ou a pe ou a
cavalo. -Em passo de almocreve - como
soia dizer-se entao - os peoes palmilhavam
de mala as costas, os caminhos que ligavam
as povoagoes de pequeno trafego. Entre as
localidades mais Importantes 0 correia era
carregado a dorso de pachorrentos muares,
cuja andadura pouco excedia ados peoesse de facto excedia.. . Este era 0 Correio ordinario ou slmplesmente ordinario». (1) Tals
rudimentares meios de transporte nao podlam assegurar urn servigo regular, mas apesar de tudo, existiam horarios de partida e
chegada dos correios, de forma que qualquer
pessoa poderia saber, mais ou menos, quando receberia resposta a qualquer carta que
enviasse. A prop6sito atentem no que se
passava em 1747: (2)
.Conta para se saber quando se deitao»,
-e tirao as cartas do Correyo, e 0 tempo »
aque tardam em ir, e tornar a varias par-.tes do Reyno, desde Lisboa.,
eTrez dlas tarda uma carta em ir e tor-.
-nar desde Lisboa a Setubal, sem perder-correyo. Vao de lisboa sabbado, e ter-n
- .ga-feira, e tornam segunda e sexta-fei-.
ra..Sete dias tarda em ir, e tornar desde-Usboa a Alemquer, a Santarem, a Tor-.
-res Vedras, a Thomar, Evora, Elvas, e Be--ja, pelo Correyo ...
-Quatorze dias tardao as cartas em ir, ,'
-e tornar. desde Lisboa a Leiria; Coimbra,"
-Aveiro, Faro, Esgueira, Porto, Campo de»
• Ourique, Algarve, Portalegre, e Vizeu.»
-Vinte e hum dias tardao em ir, e tor-.

-co, Vi anna do Minho, Pinhel, e Almeida.- Trinta dias tardao em Ir, e tornar des--de Llsboa a Braganga, Chaves, Miranda,.
-Mongao, e Montalegre .•
Era isto em meados do seculo XVIII; 0
mesmo, com pouca diferenga, se dava nos
fins dele. isto e, nenhuma evolugao se verificou no servigo do correia durante meio seculo! Vamos encontrar a explicagao deste
facto possivelmente nos confortaveis proventos que 0 neg6cio trazia ao Correio-M6r.
Este detinha 0 monop6lio do servlgo e desta
forma nso era motivado para prom over meIhorias e desenvolvimento. Esquecia-se ate
que se tratava dum servigo publico que nso
deveria ser olhado como de Interesse exciusivo da sua pessoa. As melhorias que se Impun ham e os confortavels proventos levaram
o Estado a nacionalizar 0 servigo.
.Em 1 de Agosto de 1799, quando se inicia
praticamente 0 funcionamento dos Correios
sob administragso do Estado, comegam a
aparecer regularmente veri os carimbos que
assinalam as operagoes de manipulagao da
correspondencia. Recorde-se que as taxas das
cartas domesticas comegaram por ser funI/ao apenas do peso das cartas de acordo
com a seguinte tabela:

20 rels
30
1"
" ... 40
• 1 onc;a e 2/8 60
1 onga e 4/8 80
e assim sucessivamente

Cartas de peso ate 4/8 de onga ...

" 6/8"

»

Este sistema de taxagao vigorou ate 28 de
Abril de 1801, data em que fol posto em execugso urn novo sistema que fazia depender
as taxas tambam das distancias percorrtdas
entre correlos de origem e de destino .
A contrastar com 0 correia ordinario atras
mencionado que embora mats ou menos obe-
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decia a certos horarios, havia 0 correia extraordinario que partia sempre que se verifjcava urgencia na transmissao da correspondencia e que servia quer 0 Estado quer particulares. Neste correio extraordinarlo aempregavam-se habeis cavaleiros que corriam a
posta, a unhas de cavalo, transpondo em
poucos dias, e ata em poucas horas, longas
distancias, tanto no interior do Pais como
alam fronteiraso. (3)

tn

Embora existindo desde muito antes, e no
curto perfodo de 21 meses (Agosto de 1799/
/ Abril de 1801) em que as taxas sao apenas
fun~ao do peso das cartas, que aparecem carimbos especiais marcando a correspondencia transportada pelo correio extraordinario.
Muito raros, conhecem-se tres tipos destes
carimbos sendo urn de Lisboa e dois do Porto. Apresento-os de seguida:

O~
~""O 1~'-Vil"""0~r.;r~'"T"'
.J.::...J.t .... L ..jt..:.I.V J.\i.)

\,.,V ~ ~

1.

L~S30A

De meu conhecimento existem tres cartas
com LSB 1, uma com PRT 1 e outra com PRT
1 '. <Destas cinco cart~s, uma a de 1799 e outra de 1800; tres nlio tern data mas quanto
a uma a possivel concluir que a de 1801,
conforme no fim se ha-de ver. Quanto a taxas, trss das cartas aparecem com a taxa de
60 e duas nao sao taxadas. Nao se conhecern tabelas de portes para 0 correia extraordinario e a unica referemcia esc rita da-nos
o art.· VIII do regulamento de 1 de Abril de
1799 assim: -As cartas conduzidas pelo extraordinario do Porto ... serao reguladas pelas taxas ate agora estabelecidas». Desconhe~o quais foram. Mas pelo que squele 60
nos pode querer dizer, admito que uma carta
de peso minimo (ate 2/8 de onr;a) pagasse
tres vezes a do correio ordinario. E em rela~ao a pesos de cartas superiores, manter-se-ia a mesma propor~ao? Ou seria 60 a taxa unica para qualquer peso? Faltam-me elementos para uma afirmar;ao segura.
o correia extraordinario teve, sob administrar;ao do Estado, existsncia eremera. De fac·
to, 0 diploma de 14 de Marc;:o de 1801, que
criou as novas taxas tambem em fun~lio das
distancias percorridas, diz no art.· IV: .A denomina~ao, e taxas do Extraordinsrio serao
suspensas, como excessivas, observando-se
as taxas expressas nos artigos seguintes ... ».
Estas taxas sao as js conhecidas e constam
de tabela que pode ser encontrada em va-

rias publicac;:oes da especialidade e que, para 0 que estou a tratar, nao Interessa reproduzlr aqui.
Embora tendo oficlalmente desaparecido
em 1801, encontro referencla do Conde de
Porto Santo, por ordem d'EI-Rei, ter mandado estabelecer correios extraordinarlos para
o Porto e Alentejo. (4) Como nessa refersncia nao se indica a data desta decisao parece-me poder fixa-Ia em 1825. Como se sabe
o servi~o do Correio dependla do Ministerio
dos Neg6cios Estrangeiros e 0 Conde de
Porto Santo (1778-1839) foi Ministro e Secretario de Estado dessa Pasta precisamente
em 1825.
Resumindo este pequeno estudo pode portanto concluir-se pela exlstencia de Correios
Extraordinarios:
a) - entre 1799 e 1801, no Porto e em
Lisboa com base nos carimbos especlals conhecidos e a que atras me
referi;
b) - antes de 1799, Isto 6, em tempos dos
Correlos-M6res, por referencias que
Ihe sao feitas na leglsla~ao oficial
nomeadamente no diploma do 1.· de
Abril de 1799, e
c) - em 1825, para 0 Porto e Alentejo,
mandados estabelecer pelo Conde de
Porto Santo por ordem de D. Joao VI.

o

Dois aspectos do museu postal da Hungria
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(1792) e pela descric;:ao da in v e n c;: a 0 de
transmissao de sinais opticos e acusticos
do hungaro J. Chudy (1787). Seguiam-se maquetas e descrlc;:oes de aparelhos telegraficos baseados no efeito magnetico da corrente electrica, [Aparelho de Ronalds, Galvani, Volta, Sommering, 0 e r s ted, Bain,
Eckllng, Schilling e S. Morse). Numa vitrina
especial, encontravam-se as maquetas e a
descric;:ao do aparelho telegratico dos inventores hungaros Pollak e Virag. 0 rendimento
deste aparelho, construido em 1898, era de
40000 palavras por hora. Foi instal ado para
ensaio em diversas estac;:oes, mas por causa
da Primeira Guerra Mundial, nao se realizou
a sua instalac;:ao definitiva. Na mesma sala
estavam ainda expostos urn aparelho Hughes
urn aparelho Morse, urn tele-impressor e
uma instalac;:ao de recepc;:ao e de emissao
de urn posto radiotelegratico. Os visitantes
do museu podiam experimentar pessoalmente estes aparelhos ou pedir a demonstrac;:ao do funcionamento dos mesmos.
Uma serie de aparelhos Morse mostra 0
desenvolvimento dos mesmos ate hoje. A
exposic;:ao era completada com uma mostra
de diferentes impressos de telegramas co·
muns e de luxe assim como da fotografia
das participantes do primeiro curso de muIheres radiotelegrafistas, em 1871.
A exposic;:ao da historia do telefone ocupa·
va tres salas. Ali se encontrava 0 modelo
do primeiro aparelho telefonico de Alexander Graham Bell.
Um inventor hUngaro, Theodor Puskas, foi
o primeiro que apresentou a Thomaz Edison
o plano de juntar as Iinhas telefonicas numa
central onde se podia por em contacto todos os aparelhos dos assinantes. 0 plano
foi logo aprovado por Thomaz Edison e COIicretizado em Boston onde em Maio de 1877,
a primeira central telef6nica foi instalada,
segundo a concepc;:ao de lheodor Puskas.
Muitas pec;:as das instalac;:oes telef6nicas,
estavam expostas e dividldas ao meio, afim
de que os visitantes pudessem examinar a
sua construc;:ao interior. Em outras vitrinas
encontravam-se diversos materiais de construc;:ao telefonica, desde as p~imeiras lin-has
ate aos cabos mais modern os, assim como
inumeros acess6rios e outras pec;:as referentes ao mesmo servic;:o.
Uma outra invenc;:ao importante de Theodor Puskas foi 0 jornal falado. De urn est'Jdio central difundiam·se por meio das Iinhas
telef6nicas de uma rede especial, noticias
e concertos para os assinantes deste jornal.
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Eis sem duvida 0 percursor da radiodifusao!
Na sala n." 7 apresentava-se 0 esquema da
instalac;:ao tecnica do Jornal falado e do primeiro alti-falante do mundo. Esta sala era
ainda consagrada a radiofonia. Encontravam-se na mesma dois tubos Lieben, que sao
os primeiros electr6nlcos.
A prlmeira estac;:ao emissora oficial radiotelegratica, fol construida na Hungrla em
1914 e era de 250 Watts.
Alem de vitrlnas com tubos de radio de
varios modelos e tipos, encontrava-se no
meio da sala 0 diorama do barco «Elore" a
bordo do qual foram efectuados os primeiros ensaios radiotelegraticos da Hungria, no
Mar Adriatico em 1906.
Uma impressao alegre e pitoresca era
provocada pelos numerosos bonecos de carteiros, trazendo as fardas multicores do seculo passado, com os seus enormes chapeus
altos e espada de honra, que estavam espa·
Ihados nas salas do Museu, repletas de austeras maquinas e aparelhagens cientiflcas.
Temos a certeza, de que as novas insta·
lac;:oes do Museu Postal da Hungria, serao
tanto ou mais ricas de conteudo e de beleza, do que aquelas que acabamos de descrever.

Nao conhec;:o quaisquer carlmbos que confirmem os cas os das alineas b) e c).
A terminar apresento de seguida uma carta da minha colecc;:ao ostentando 0 carimbo
especial COR"EXTRAORD/LiSBOA. Nao tern
data nem taxa. No intuito de decifrar a data,
veja-se 0 caminho que percorri.
A Grande Enciclopedia Portuguesa e Brasileira (5) deu-rne a biografia do destinatarlo,
Francisco de Paula Travassos. da qual reglsto 0 seguinte: .Nasceu em 1764 e morreu
em 1833. Foi Secretario da Sociedade Real

5

Ora, no texto da carta leio: .Approvelto-me
da brevi dade do Correio Extraord." para remetter... amostras da gravac;:ao do nosso
Abridor da Universidade e que contem as
tres casas inferlores das primeiras seis Colunas da Tab. II ...• E quem assina? Preclsamente Jose Monteiro da Rocha. Quer dizer:
preparava-se a publicac;:ao duma das obras
atras citadas que se veio a verificar nos
anos de 1801 e 1803. Como, ja atras 0 disse.
o Extraordinario foi abolldo a partir de 28 de

(

Domingos Sacramento
Mercado Filatel'ico de .usboa
Ru .. do Cruc:itixo, 28 - Telef. 324891
LlSBOA- 2

Q

*

VARIADO SORTIDO DE S~RiES COMPLETAS E SELOS ISOLADOS, DE PORTUGAL ULTRAMAR E ESTRANGEIROS

*

TODO 0 MATERIAL NECESSARIO
AO FILATELlSTA

*

ALBUNS DE PORTUGAL, ULTRAMAR,
ESTRANGEIRO, EDI<;OES SiMOES FERREiRA. DOMINGOS DO SACRAMENTO
E ELADIO DOS SANTOS

*

Circ:ulares gratis em distribuipo

o

Maritima como de resto 0 enderec;:o 0 confirma. Escreveu «Expllcac;:ao da Tabuada Nautica para Calculo de Longitudes, por Jose
Monteiro da Rocha, e indagac;:ao das formulas que serviram para a sua construc;:ao Jl , Lisboa, 1801 e .Tabuas para Calculo de Longitude Geogratlca com a apreclagao da Socledade Maritima», Lisboa, 1803,

Abril de 1801, parece-me assim que se pode
atribuir a minha carta a data de 1801. Tudo
se conjuga, portanto.
E sendo assim, concJuo satisfeito por ter
podido apresentar mais urn tema de filatelia
pre-adeslva. E nao YOU parar pois este campo continua a proporcionar-me vasta materia
para investigagao.

(1) .A Mala-Posta em Portugal., por Godofredo Ferre ira, Llsboa 1946, peg. 30.
(2) • Taboada Curlosa-, por Joilo Ant6nlo Garrido,
I.' edh;ao, 1747. pag. 165.
(3) .A Mala-Posta em Portugal-. par Godofredo Fer·

felra, Lx.' 1946, psg. 30.
(4) .Gufa do Phllatellsta, por A. de Faria. Porto
1895; peg. 167.
(5) Vol . XXXII, pags. 672/3.
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MARCOFILIA D'E PORTUCAL-llECISLA(:AO-EMISSOES
DE SELOS E MARCOFILIA DOS NOVO,S PAIS'ES DE
EXP'RESSAO PORTUCUESA

MARCOFILIA
Portugal
Carimbos de 1.0 dia de

circula~iio

INTERPHIL-76 - Lisboa, 29 de Maio de
1976. Carimbos identieos em Porto (Municipio), Coimbra, Funchal e Philadelphia.
Carimb05 Comemorativ05

xxx

CONFER£NCIA DISTRITO 176, ROTARY INTERNACIONAl. Llsboa, 7 de Maio
de 1976. Posto de correlo no Hotel Sheraton.
Rua Latino Coelho.
EXPOSICAO COMEMORATIVA DO VII ANIVERSARIO DA ASSOCIACAO PORTUGUESA
DE FILATELIA TEMATICA. Porto, 8 de Malo
de 1976. Posto de Correlo na Avenlda Rodrigues de Freitas, 11.
CENTENARIO DO TELEFONE DE BELL. EXPOSICAO CTT/TLP. Llsboa, 10 de Malo de
1976. Posto de Correlo no Atrlo da DST. Rua
Conde Redondo e Sala do Publico dos TLP.
Rua Andrade Corvo.
2· ACAMPAMENTO DA VELHA GUARDA
DO CLUBE DE CAMPISMO DO PORTO Posto de Correlo no Parque de Camplsmo
da Prelada. Rua Monte dos Brugos.
EXPOSICAO FILATELlCA DA ESCOLA 79.
Porto, 29 de Malo de 1976. Posto de CorTeio
na Rua Ribeiro de Sousa, 284.
VII CONVENCAO DOS LIONS CLUBE Avelro, 29 de Malo de 1976. Posto de Correio
no Salao dos Servir;os Culturals da Camara
Municipal de Avelro.
CENTENARIO DO TELEFONE DE BELL Lisboa, 1 de Junho de 1976. Posto de Correio
na Biblioteca Naclonal.
MOSTRA FILATtLlCA DO CAMPOLIDE
ATLETICO CLUBE - Llsboa, 1 de Junho de
1976. Posto de Correio na Rua Marques da
Fronteira, 163-1.·
I EXPOSICAO FILATELlCA DA PETROGAL-NORTE - Porto, 5 de Junho de 1976. Posto
de Correio nas Instalar;oes da Cantina.
VI ENCONTRO DOS COROS DO NORTECovilha, 12 de Junho de 1976. Posto de Correio no Sa lao do Orfeao da Covilha.

EXPOSICAO DE INTEIROS POSTAIS E MAXIMAFILIA - Porto, 12 de Junho de 1976.
Posto de Correio na Avenida Rodrigues de
Freitas. 11.
IX EXPOSICAO FEIRA AGRfCOLA DO NORTE - Braga, 10 de Junho de 1976. Posto de
Correlo no reclnto de Felra.

NOVAS ESTA~OES DE CORREIO
Estar;oes inauguradas durante
Janeiro de 1976.

0

mes de

Data da inaugurar;ao
Olivals Sui
Carrlche

20.1 .1976
20.1.1976

LECISLA~O

Portugal
PORTARIA 77/76 12.2.1976- Emissao extraordlnarla de selos com tarja fosforescente
comemoratlva do cinquentem'irio da Socie·
dade Portuguesa de Autores.

NORMAS PRIVATIVAS DOS C. T. T.
CC000576 DSC. 10.2.1976 - Taxa a cobrar
no caso da falta ou insuflclencia de franquia .
CC000476 DSC. 2.2.1976 - Estar;oes inauguradas durante 0 mes de Janeiro de 1976.
DE 001776 CA. 26.2.1976 - Baixa de classe
da CTFU da Batalha (Porto).
DE 001876 CA. 26.2.1976 - Elevar;ao de algumas CTF2 a CTF1.

EMISSOES DE SELOS DOS NOVOS PAiSES
DE EXPRESSAO PORTUCUESA
Estado da Guine-Bissau
Emissao 2.· Centenario dos Estados Unidos
da America 1776/1976. Denteado 13,5.
5
10
15
20

E.
E.
E.
E.

H. Knox (1775)
Putman (1775)
G. Washington (1776)
Th. Koscinsko (1777)

IPOS~AL

DA HU,NGRIA

pelo embaixador Georges Argyropoulo5

.

compilado por JOSE RODRICO DIAS FERREIRA

MUSEU
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Budapeste, a bela capital da Hungria, dabruc;:ada sobre as duas margens do Danubio,
proporclona aos seus visitantes, numerosos
e Imponentes monumentos arquitectenlcos,
testemunhas histerlcas da magnlflcencla e
do prestrgio do antigo Imperio Austro-Hungaro, asslm como vastos jardins e parques.
Budapeste dispoe tam bam de arredores com
palsagens encantadoras, eonvidatlvas para
belas excursoes. Alem disso, a eldade possui ainda multos Museus, entre os quais, 0
Museu Postal Hungaro constitui um atractivo de primeira ordem para todo 0 estudloso ou slmplesmente interessado em completar os seus eonheclmentos sobre a histerla Postal.
Na Hungria, 0 colecelonamento dos objectos relaclonados com a histerla e 0 desenvolvimento dos correios e das telecomunicac;:oes, inlciou·se no fim do seculo passado.
05 objectos reunidos naquela epoca, foram
exlbidos na Exposic;:ao Milemiria da Hungria,
no ana de 1896. Desde entao, 0 coleccionamento dos objectos contlnuou mas apenas
em 1955, 0 Museu Postal abriu as suas portas ao publico.
o Museu, que tern como flnalidade juntar,
conservar e expor objectos susceptivels de
demonstrar a histeria e 0 desenvolvlmento
da actlvldade dos C. T. T. e da radlodlfusao
hLingaros, foi instalado no palaCio da Dlrecc;:ao Geral dos Correios em Budapeste, onde
permaneceu ate 0 u tub rode 1972, tendo
sido, 0 mesmo, nessa altura transferido, para a sua nova sede, no n.· 3 da Rua Nepkostarsasag, da dita cidade.
Na sua anterior instalar;ao no Palacio dos
Correios em Budapeste, 05 objectos do Museu estavam repartidos da segulnte manelra:
No vestibulo do Museu encontrava-se uma
estatua de Mercurio em madeira, com uma
inscrlr;ao luminosa, sobre uma placa de vidro, relatando a importancia dos correios
no decorrer da histeria.
Ao lade direito da entrada encontrava'S::l
igualmente sobre vidro i1umlnado uma carta
geograflca simbolizando a expansao dos servic;:os postais e das telecomunicac;:oes no
mundo Inteiro. Por baixo do mapa uma inscrlc;:ao refere-se a fundac;:ao da Uniao Internaelonal Telegraflca e a Uniao Postal Universal. Nessa tabela existiam ainda as ban·

deiras nacionais dos paises membros destas
organizar;oes. Encontravam-se tambem expostas nessa sala as armas dos postilhoes,
(esplngardas, pistolas, alabardas e algumas
cornetas).
Em frente da entrada havia urn painel 50bre vidro que apresentava os quatro ramos
do servir;o postal: os correios, os telagrafos,
os telefones e a radlodifusao.
Na sala da Histeria postal estavam expos·
tos exemplares de todas as form as de comunicar;ao por esc r Ito, desde os tempos
mals remotos da humanidade ata ao pre·
sente (Qulpos dos Incas, escrita cunelforme,
folhas de bambu chlnesas, rolos de paplro
egipclos, -skltalesD gregos, placas de cera
romanas, rolos de pergaminho, folhas de
palmelra, etc.).
Numa das vltrines da sala estavam expostos os prlmelros bilhetes postais do mundo,
emitldos em 1 de Outubro de 1869, pelas
Adminlstrar;oes do Correio da Hungria e (]
Austria e alnda os prlmeiros exemplares de
bilhetes postals de todos os paises da Unlao
Postal Universal.
Um diorama mostrava 0 servic;:o de correio dos antlgos romanos, 0 ftCursus Publicus-, e um outro 0 correia da revoluc;:ao
hungara de 1848/49. Exlstlam tambam na
sala marcos do correlo, brasoes postals, etc.
A segunda sala, apresentava 0 despacho
e 0 transporte do correio. Uma serie de 15
vitrinas mostrava 0 trajecto da carta desde
que posta no marco ate a sua distribuic;:ao
e entrega. Urn grande diorama mostrava 0
itinerarlo e as horas de transporte e dis·
tribuic;:ao dos jornals no terrlterio do pais .
Exlstia ainda nesta sala urn mosaleo que
apresentava urn barco de transporte de correspondencia sobre 0 Danubio no saculo
XVIII, assim como figurinos de cartelros do
saculo passado, ordens e decretos postals
e outros doeumentos referentes ao trafego
postal.
Na entrada da terceira sala, mais urn diorama que apresentava 0 sistema utilizado
pelos greg os, de transmissao de noticlas,
por meio de sinais com archotes. Esta sala
tinha sido destlnada a exposir;ao do desenvol~imento e da historia do telefone.
A exposir;ao comer;ava com a maqueta do
aparelho de sinalizar;ao dos irmaos Chappe
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Desejo selos usados de gmnde formato de
todos os Paises. Prefiro Portugal, Franga, Alemanha Ocidental, U. S. A. e Italia. Envios
25/ 50. Isabel Portillo. Perez Galdos 5 p. 26.
Valencia 7, Espanba. C. F. P. 2355.
Selos. Compro e vendo.
Lotes, cstocks:., col~oes novos ou usados.
Tenho grande cstocks ~ de selos cIassicos,
novos e usados, em exemplares de excepcional qualidade, bern como todos os restantes
do continente, e senes do Ultramar.
Rua da Penha de Franga, 256-2.0-Esq. Telefone 833878.
PROVAS, NAO DENTEADAS. ERROS E
ENSAIOS DE COR - Esta e uma das nossas
grandes especialidadesl Comunique-nos 0 que
colecciona, e 0 que pretende receber para
aprecia~iio. S~RGIO SIMOES - CALDAS DA
RAINHA.
Tenho para troca, aMm de muitas series
novas e selos soltos, de Portugal, Ultramar
e estrangeiro, FDC., postais maxunos, etc.,
etc. Receberei postais e sobrescritos (novos
ou usados) com selos impressos, FDC. Portugueses com selie completa, carlas, pre ou
nao, filatelicas, cooulas camaranas, notas fora
de circulagao, medalhas, moedas, etc. - Mascarenhas - R. Visconde SetUbal, 223-3. 0
PORTO.
ESTA INTERESSADO EM NOVIDADES
DA AFRICA DO SUL? Vendemos ao pr~o
facial + 10 % e portes.
A. Antunes, P. O. Box, 2611 - Durban,
4000, S. A.
ESTA INTERESSADO EM SELOS DO
ACORDO DE LUSAKA? Temos algumas dezenas de series. Prego excepcional 18$00portes.
A. Antunes, P. O. Box, 2611 - Durban,
4000, S. A.
SOBRESCRITOS DO PRIMEIRO DIA Do tema ou pais que desejar. Diga-nos 0 que
colecciona. Faremos envio para apreciagao.
S~RGIO SIMOES CALDAS DA RAINHA.
CARTAS ANTIGAS, com ou sem selo,
compro, pagando bem. Paulo Sa Machado,
R. Direita das Campinas, 33 - PORTO.
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COMPRO SELOS USADOS DE PORTUGAL E TODO 0 ULTRAMAR; a partir de
1940, das taxas de 1$00, 1$50, 1$75, 2$00,
2$30, 2$50, 2$80, 3$00, 3$30, 3$50. 4$00,
4$30, 4$50, 4$80 e 5$00. Tambem senes completas. A. Antunes - P. O. Box, 2611- Durban, 4000 S. A.

Gorreio Aereo

Pretende-se correspondente em Franga para
troca de novidades, novos e usados - Jose
Sieuve Afonso - Rua Estado da mclia, 10-10.0-A - Sacavem. Portugal
COMPRO / ACHE~ / ANKAUF. VENDO /VENTE / VERCAUF. TROCO / CHANGE / TAUSCH selos nacionais e estrangeiros.
Jorge Manuel Soares Lopes - Rua Cbibuto,
lote 434-4.° Esq.o Ret. Olivais Sul- Lisboa 6.
COMPRO provas, erros, ensaios, F.D.C. circuI ados com registo, inteiros - postais, aerogram as e flrunulas relacionados com 0 tema
PINTURA EUROPEIA OCIDENTAL. Fernando Reis. Av. Serpa Pinto, 737 - Matosinhos.
Compro series novas de Portugal e eventualmente outras; obliteragoes ilustradas, cartas circuladas antigas de paises e temas, erros
e variedades. Tamoom troco por provas de
luxe e de artista, para temas. ~LIX DA
COSTA ILHA - ALCOENTRE
SERENISSIMA -76
Da TAP PHILATELIC CLUB recebemos urn
exemplar do Regulamento da Exposi~iio de
Aerofilatella em epigrafe que tera lugar em
Veneza de 27 a 30 de Agosto corrente. Alem
do regulamento consta ainda 0 programa
detalhado de todas as realiza~oes filatelicas
e sociais que se reallzariio na altura.
No decurso do mesmo periodo tera lugar
o XVI Congresso anual da F I S A.
Agradecemos 0 exemplar que nos foi
enviado.
Selos de Portu9al. -Ultra mar Q iEstrangeiro.
Novidades. Tematicos. Sobrescritos de 1.0 dia.
- - TODO 0 MAllERIAL FILATtLICO - -

BASTOS & CAMPOS, l.DA.
R. MARIA ANDRADE, 55

LISBOA-l

Telef. 834108
(PORTUGAL)
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30 E. Stenben (1777)
40 E. De La Fayette (1778)
Bloco
Com a legenda .American Revolution Bicentennial 1776-1976 ...
50 E. Pollcromo
Repu'blica Popular de Mo~ambique
Emissiio Dia da Mulher Mo~ambicana
1$00 verde amarelo e preto, tiragem
1.000.000
1S50 bistre e preto, tiragem 1.000.000
2$50 azul claro e preto, tiragem 500.000
10$00 encarnado e preto, tiragem 300.000
1.' Dia de Circula~iio 7 de Abril de 1976
Os selos, cujos motivos sao da autoria da
Direc~iio Nacional de Propaganda e Publlcidade, foram litografados em papel -semi-couche .. gomado, em folhas de 100, e plcotados na Imprensa Nacional de Mo~ambique,
com as dimensoes de 35 por 25 milrmetros.
o selo da taxa de urn escudo insere urn
desenho a tra~o preto, contornando uma suo
perficie branca. 0 desenho representa a muIher com 0 seu filho, engajada na tarefa de
producao no campo, encimando 0 selo aparece a palav.ra .Mo~ambique. e sob esta
os dlzeres .7 de Abril- Dia da Mulher Mo·
cambicana •. A taxa flgura no centro superiOl"
esquerdo e a palavra .Correiosn estii cen·
trada na base do selo.
o selo de t$50, insere urn desenho a trac;:o
igualmente preto, em redor de uma superHcie branca, representando uma cena onde
a mulher aparece engajada na tarefa de
ensino ao ar livre, ocupando os dizeres
.Mo~ambique .. , .7 de AbrU - Dia da Mulher
Mo~ambicana., Valor da taxa e a palavra
.Correios .. , a mesma posiCiio que todos os
outros selos.
Os desenhos dos selos de 2$50 e 10 escudos representam, respectivamente -a mu·
Iher engajada na tarefa de enfennagem. e
na de luta armada, tendo ao colo uma crian·
~a, sendo todos os dizeres incluindo as tao
xas impressas nos quatro selos a preto.
Emissao Vislta do Presidente Kaunda
Selos do -Acordo de Lusaka .. com a so·
brecarga .Presidente Kenneth Kaunda •.
Primeira visita 20/4/76
2$00 Tiragem 200.000 selos
3$50
»
200.000
6$00
»
100.000
..
1.. Dia de Circula~iio 21 de Abril de 1976

SELOS
PORTUGAL,

COLON lAS

E

ESTRANGEIROS, CLASSICOS
Si:RIES, ETC.

H. Santos Viegas
RUA 1.· DEZEMBRO, 45-3.·
TELEF.365852
LISBOA

ULTIMA

HORA

Assaltada a Sede do Clube Filatelico
de Portugal
As primeiras horas do passado dia 2 de
Julho, os larapios introduziram.se, por meio
de chave falsa, na sede do Clube Filatelico
de Portugal.
Da Secretaria do Clube levaram os assai·
tantes algum dinhelro que se encontrava em
sobrescritos cujo montante, na altura em que
redigimos esta noUcia, alnda nao esta
apurado.
Neo fol poupada tambem a sede da Fede·
raQiio Portuguesa de Filatelia que funciona no
mesmo andar. Desta dependencia foram reti·
rados alguns valores.
Compareceu no local a Policia Judiciiiria
que esm procedendo a averiguaQoes.
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CASA

FILATELICA

c SANTANA
•

Avenida da Liberdade, 157 _1.0 (METRO:

NOVIDADES

LI S BOA -

Telefone 561539

Porque dispomos duma boa rede de correspondentes em todo
o Mundo, permite-nos assegurar urn servic;o SEM FALHAS e
a prec;os muito vantajosos.
Sendo, no entanto, l'imitada a quantidade que recebemos de cada
emissao, aconselhamos a inscriC;ao no nos so SERVICO DE
ASSINATURAS, garantindo assim a recepC;ao dos Parses ou Temas
de seu interesse.
0

.
1

,

efeito

COLECC;OES
Exceptuando a parte classica, temos em stock colecc;oes quase
completas da maioria dos Parses, EM NOVO, das quais vendemos
qualquer sarie isoladamente.
EXECUTAMOS MANCOLISTAS.

F. D. C.
Somos depositarios Oficiais dos Envelopes e P. Maximos de
FRANCA, ilustrados sl seda.
Temos igualmente urn born stock em F. D. C. de Portugal, Espanha.
Balgica, surc;a e Israel.
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ANUNCIOS ECONOMleOS
MINIMO, ATE 5 LlNHAS
TABELA DE PUBLICIDADE: { CADA LlNHA A MAIS
Vendo FDC, postais maxunos, cartas antigas, provas, erros. ensaios de cores e tudo para
especializa9ao. Consulte e alguma coisa encontrara de interesse.
Ff:LIX DA COSTA ILHA - ALCOENTRE.

AVENIDA)

MUNDIAIS

Enviamos impressa para

BOLEtlM DO CLUSE FILATELICO

SELOS NOVOS EM CIRCULACAO - Em
liquida9ao de seus pedidos. pode enviar-nos
selos das emissoes nacionais, para uso na
correspond~ncia. Uma boa ocasiao para se
desfazer do que tiver a mais. Sf:RGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA.
SELOS DE PORTUGAL S/ CARTA de
1853 a 1940, compro ou troco. A. Magalhaes - Av. da Boavista, 2020/65 - Porto.
NOVAS EMISSOES - Forne90 novidades
de qualquer pais ou tema, nas melhores condi90es. Pe9a circular de inscri9ao, prontamente
remetida. Sf:RGIO SIMOES - CALDAS DA
RAINHA.
V. QUE SABE ESCOLHER. .. pois claro!
Escolhe folhas em formato internacional, modelos normal e luxo, para montagem das suas
colecc;oes, editadas por Sf:RGIO SIMOESCALDAS DA RAINHA. Amostras con t r a
Esc. 10$00, deduzidos na primeira compra.
COMPRO. F. D. C., provas, ensaios,
relacionados com os temas eVeiculos
torizados., cGuerra. e cRefugiados..
viar propostas a Paulo Sa Machado,
Direita das Campinas, 33 - PORTO.

etc,.
MoEnRua

MATERIAL FILATItLlCO - Tudo 0 que
pretender. Solicite pre98.nOS, que prontamente Ihe serao remetidos. Fa90 remessas
para 0 Continente, Ultramar e estrangeiro.
Sf:RGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA.
OS SELOS QUE PRETENDER e 0 material filatt~lico que desejar, encontrara por
certo em Sf:RGIO SIMOES - CALDAS DA
RAINHA. P~a prec;arios.
Novidades de M09ambique. Series de LUSAKA, INDEPEND1!:NCIA e cUTV, blocos
e FDC. Ed. Lumano C.P. 2505 - Lourenc;o
Marques. Republica Popular de Moc;ambique.

25$00
5$00

VENDO MATERIAL F·I LATf:LlCO AOS
MELHORES PRECOS - AIbuns, Classificadores, Tiras Hawid, Pinc;as, etc. Jorge M. S.
Lopes - Rua Chibuto, lote 434-4.° E. Ret.Olivais Sul- Lisboa 6.
Oferec;o: Itlilia, Vaticano e S. Marino.
Novidades. Troco. Corr. It. Fr. Ingl. AIdrovani Constantino - 40.060 Villafontana.
Bologna. Itlilia.
Compro, Troco e Vendo selos classicos,
todas as series. Tematicas, novas au usadas. Procuro selos de pacotes. Vendo 8.lbuns
e material filatelico. A. Borges Brito BARREIRO - Portugal - Telefone 2272329.
COMPRO e VENDO selos NOVOS e
USADOS de Portugal, Ultramar e Estrangeil'o, ou dos Temas Cosmos, Desportos,
Fauna, Flores, Pintura, Religiosos. etc. Novidades e Sobrescritos. Pec;a Listas gratis
a: SILVA PEREIRA, Rua Ant6nio Nobre, 43-2.° Dtd.o - LlSBOA-4 ou Telefone
784816.
COMPRO TUDO: colecc;oes. lotes. conjuntos, «stocks., novas e usados, de Portugal,
Ultramar e Estrangeiro. Principalmente colecc;oes especializadas, interessam-me muito.
Sf:RGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA.
MATERIAL FILATf:LlCO - Tudo 0 que
pretender. Solicite prec;arios. que prontamente the serao remetidos. Faco remessas
para 0 Continente, Ultramar e estrangeiro.
Sf:RGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA.
COMPRO cartas pre-filatelicas francesas,
italianas e outras, fornecendo a pedido a lista
de carimbos que interessam. Fernando Reis.
Av. Serpa Pinto, 737 - Matosinhos.
SELOS: Sempre em stock, Portugal, Provincias Ultramarinas e estrangeiro.
Novidades: Vendemos facial + 10 % e portes. Para mais informacoes pel;a 0 nosso boletim. No seu pr6prio interesse, nao compre qualquer serie ou selo que falte em sua
colecc;ao, sem nos consultar. A. Antunes.
P. O. Box. 2611- Durban. 4000, S. A.
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ANGOLA, ETIQUETAS AZUIS - Segundo
o catalogo .. Briefmarken Kataloge Michel-Afrika 1974/75 - Ubersee. Band 3-, as tiragens sao as segulntes :
90 C ...... 500.000
14.40 A .. .... 7.000
15.30 A ...... 5.000
1.80 A .. .... 150.000
2.70 A ...... 100.000
16.20 A ...... 5.000
3.60 A ...... 80.000
17.10 A .. .. .. 5.000
4.50 A .. .. .. 20.000
18.00 A ..... . 5.000
5.40 A . .. . __ 15.000
18.90 A .. .. .. 3.000
6.30 A . .. ... 10.000
19.80 A ...... 3.000
7.20 A ... ... 10.000
20.70 A .... .. 3.000
21.60 A .. .. .. 3.000
8.10 A .... .. 10.000
9.00 A ... ... 10.000
22.50 A .. .. .. 3.000
9.30 A .. .. .. 10.000
23.40 A .. .. .. 2.500
10.80 A .... ..
8.000
24.30 A ... .. . 2.500
11.70 A .. ....
8.000
25.20 A .. .. .. 2.500
12.60 A .. ... _ 8.000
26.10 A .. .. .. 2.500
7.000
13.50 A ..... .
27.00 A .. .. .. 2.500

p~

Material tUatelico
HAWID, LEUOHTTURM e SAFE
EM STOCK:
MAIS DE 7.000 S£RIES DIFERENTES
DE TODO 0 MUNDO
S~RI,ES

COMPLETAS NOVAS DE
PORTUGAL ·E ULTRAMAR

Rua da Prata, .184-2. o-Esq.
Telefone 323508
LlS80A-2

Alias, esses .ntlmeros taml:lem eram os
indlcados nos Catalogos especlallzados Silombra e Sanabria.
EXPOSICAO FlLATELICA LUSO-BRASILEIRA
1976 - LUBRAPEX 76
Val realizar-se na cldade do Porto de 9
a 18 de Outubro opr6ximo a VI Exposi~ao
Filatellca Luso-Brasileira (LUBRAPEX 76) que
tera por cenario 0 Palacio de Crista I.
A comissao Executiva pode adlantar desde
ja que estao Inscritos 300 coleccionadores
de Portugal e Brasil, 0 que passa a ser 0
maximo nao s6 de exposi~6es naclonals mas
tambem de Luso-Brasileiras. Estao inscritas
as melhores colec~6es de Portugal e Brasil,
sendo de real~ar 0 grande numero de inscrl~6es vlndas do Brasil.
.
A Comissao Tecnlca ja -procedeu ao rateio
dos quadros, atribulndo os quadros em definitivo aos colecclonadores 0 que atinge
cerca de 2000 faces.
Na data da exposl~ao sera posta a venda
uma serle comemoratlva que assinalara 0
aconteclmento, bern como 0 bloco de selos
respectivo que podera ser adqulrido no
interior do Palacio de Cristal.
Pode-se afirmar que a maior realiza~ao
filatellca realizada em Portugal multo promete, bern como sera polo de atrac~ao para
multos turistas quer estrangeiros quer nacionals ao Palacio de Cristal do Porto.

PORTUGAL NA INTERPHIL 76

Casa Filalelica J. ELL
FUNDADA EM 1940
Novidades sempre _
melhores

M.

ALB U QUE R QUE
58, St. Marks Road
LONDON, W.10 - ENGLAND

Selos para Coleccionadores
Inglaterra - Imperio Britanico
IIhas do Canal-Irlanda

"

Integrada nas comemora~6es do centemirio da Independencia dos Estados Unidos
da America <10 Norte, realizou-se em
Filadelfia, de 29 de Maio a 9 de Junho uma
grande exposl~ao filatelica, a INTERPHIL 76,
na qual estiveram presentes quase todos os
pafses do mundo.
Portugal, esteve representado, aprensentando, pela primelra vez, um stand de vendas de material filatelico.
A Administracao dos C. T. T. no comunica
do que nos enviou esclarecia a certo passe:
.. Muitos em bora tenhamos que reconhecer
que os selos portugueses estao pouco dlvulgados entre os filatelistas internacionais, a
participa~ao da Adminlstra~ao dos C. T. T.,
no sentido de dar a conhecer os nossos selos, nao tem por flm uma venda for~ada, sabido, como e, que em nosso entender, 0 se10 de correlo e aclma de tudo um objecto
postal necessario e urn produto artfstico, ao
qual esta intimamente ligada uma missao
cultural.
I: nesta base que, dos resultados de uma
polftica rigorosa de emlss6es, se destacam
os seguintes pontos:
- urn elevado padrao de desenho, propositadamente variado (umas vezes declaradamente ousado, outras de tipo classico);
- a possibilldade de evltar 0 inconvenlente provocado pelos volumes de emlss6es Irregulares ou manlpuladas;
- a clara rea Ii dade que torna os selos
deste Pafs urn campo quase Inexplorado.

- Os selos portugueses, agora como no
passado, desenhados por uma pleiade dos
melhores artistas deste Pafs, culdadosamente estudados e produzidos, Inspiram confian~a no que concerne ao conteudo tematico e
sao cheios de significado como obras de
arte. Devem ser encarados como uma realiza~ao de arte postal e nunca como meras
estampas de concep~ao burocratica ou indiferente. Oaf que poucos possam ser rejeitados
com base na ausencia de merito artfstico • .
Portugal esteve presente na Interphll 76
nao s6 atraves de expositores particulares,
como atraves de uma representa~ao oficial.
Esta foi constitufda por uma participa~ao, como expositor, na classe oflclal, e urn -standde vendas filatelicas (stand n.O 158).
Neste ultimo foram oferecidos aos visltantes urn acolhlmento pessoal e informar;ao
detalhada sobre a filatelia portuguesa, alam
da posslbilldade de terem podido adquirlr:
-Carteiras de selos de 1953-1955 e 1967-1975.
- 3 livros recem-editados, sobre 0 Selo, 0
Correio, 0 Telefone .
- Medalha de bronze comemorativa da
-Interphll 76 ••
- Posters, etc.
Dada a Importancia do acontecimento, e 0
significado da data, a Adminlstra~ao Postal
Portuguesa lan~ou uma emlssao de 3 selos
alusivos a Exposi~iio, simultaneamente em
Portugal enos E. U. A. (Flladalfia) no dia
29-5-76.

PORTUGAL e EX-COLONIAS

Crande Stock de Inteiros Postais
de 'Portugal e Territorios

MAGAZINE

U~tramarinos

Tematica NATA L especializada
Compra e Venda de Colec~6es, Lotes,
FDC, CatBlogos Estrangelros, Albuns
e outro material filatellco·

Consu/te-nos ou en vie hole mesmo a
sua /lsta de fa/tas
Aceitamos cheques em ESCUDOS

9

-

FILATELICO

Revista mensa I de 48 pagi'l1as plenas de i'l1tleresse e actualldlade.
permanente de Numismatica.
de Novidad~s UniVlersais completo, a pre~os baixfssimos.
Suplemento do catalogo Yvert-et-Tellier.
Assina·tu-ra Anual (12 -numeros) 150$00.
Sec~ao
Servi~o

R. :Ricardo Jorge. 9-2." IEsq. -
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Os C. T. T. editaram ainda urn sobrescrito tal
como habitual mente fazem quando sao lanI;adas em circulal;ao novas sar,les e emltiram
urn carimbo de primeiro dia de clrculac;ao para as cidades de Lisboa, Porto, Coimbra,
Funchal e Filadelfia 0 que reveste a maior
originalidade pois e a primelra vez que urn
carlmbo emitido pelos C. T. T. e aposto na
correspondencla apresentada num pais estrangelro.
Na «pagela- em que os Correlos anunciaram a saida da emissao da referida serie nata-se pel a primeira vez uma curlosldade que
em alguns paises ja era usual verlficar-se.
Com efeito, foram impressas na aludida pagela -casas» destinadas a colocac;ao dos selos da respectiva serle. Nao tendo qualquer
valor filatelico representa apenas uma recor-
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dac;ao e uma novidade no nosso meio filatelico.
Os C. T. T. ofereceram urn objecto de arte
que foi atrlbuido pelo juri da exposlc;ao a urn
concorrente. 0 referido premio representava
urn barco tipico utilizado no transporte de
Vinho do Porto, desde a sua regiao ate a cidade Invlcta.
Finalmente os Correios mandaram ainda
cunhar uma medalha comemorativa do evento de que apresentamos 0 anverso e 0 reverso.
o Clube Filatelico de Portugal fellclta a
Admlnlstrac;ao dos Correios portugueses
pela sua magnifica participac;ao na Interphil-76 e pelas inlclativas que levou a cabo relaclonadas com aquele certame internaclonal.

Publlcamos hOje as primeiras respostas recebldas desde que inlclamos este consult6rlo" nas paglnas do Boletim.
Urn dos nossos associ ados enviou-nos respostas as perguntas n.·· 3, 4 e 6 cujo teor e
o segulnte:
Resposta it pergunta no" 3
Supoe-se que se deseje referenclar 0 Dr. R.
H. Urwlck, dlstlnto medico ingUls e ha anos
falecldo.
Constltulu uma notavel colecc;ao de selos
de Portugal e alguma coisa escreveu (em
ingles) sobre eles.
A colecc;ao foi leiloada por Robson Lowe
em 14 Mar 62, mas ficou memorlzada no
catalogo do leillio, ricamente ilustrado e com
algumas paginas a cores.
Em 1962 fundou em Inglaterra a Portuguese
Philatelic Society, que, desde Novembro 62
vern dlfundlndo urn boletim trimestral inteiramente dedlcado aos selos de Portugal e
Ultramar Portugues.

a pergunta

no" 4

Numa colecc;ao de selos
provas poderao figurar antes
nltivos. Mas, e Indlspensavel
sao provas autentlcas. Quem
provas?

os ensalos e
dos selos defisaber-se 0 que
prova que sao

Resposta it pergunta n: 6

PORTUCA 'L -

ULTRAMAR

REMESSAS A ESCOLHA
com selos novos e usados
Em pagamento, aceito selos em
qWlIItid'ad'e
Pedir tabe-Ia de valoriza~ao
e condi~Oes de troca

SANCHO OSORIO
Apartado 1312.

LlSBOA- 1

No 11.· 32/3, de Mar-Jun 75, de -Selos em
Angola- encontrara 0 consulente a resposta
completa a pergunta que formula.

F ,I 'L A T lL I C A
SeJos para colec¢es

COMPRA

Apartado 13 -

o

E VENDE

Telefone 856 -

ELVAS

SELO POSTAL

Continua neste numero a pubJicaC;ao do
trabalho em epigrafe. Desta vez publicam-se
16 paglnas as quais vaG numeradas de 21
a 36.
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Outro associ ado do C. F. P. remeteu-nos
respostas as perguntas n.·· 3, 5 e 6.
Embora, com vista a uma economla de
espal;O, seja nossa intenc;ao, regra geral,
apenas publicar uma resposta a cada pergunta, selecci()nando. como e 6bvio, a resposta que nos parec;a mals completa nao
quer dlzer que nao possamos abrir de vez
em quando uma excepc;ao, il1serlndo mais
de uma resposta a uma pergunta. t: precl-

samente isso que fizemos hoje, fornecendo
duas respostas as perguntas n.·' 3 e 6.
Resposta it pergunta n.· 3
URWICK - Ignoro se existe alguma localidade denominada .Urwick", visto 0 consulente nao especlficar detalhadamente 0 que
pretende. Contudo, e possivel que se queira
referir ao Dr. Reginald Henry Urwick, que
resldla em Shrewsbury, na Inglaterra. Este
filatelista, fOi urn grande colecclonador de
selos de Portugal. prlnclpalmente classicos,
possulndo uma das melhores colecc;oes de
Portugal, formlilda no estrangelro. A prlmelra,
e unica vez, que vlmos parte da sua colecc;ao fOi na Exposic;ao do Centenarlo do
Selo Postal Portugues-Llsboa 1953, onde esteve exposta em 8 quadros. 0 Dr. Urwick
era urn estudloso dos nossos selos e mantinha correspondencia com coleccionadores
portugueses, nomeadamente Prof. Dr. Carlos
Trincao e Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho.
Teve a honra entre poucos, de flgurar os
seus selos de Portugal, na Exposlc;ao Comemoratlva do -Ano da Coroal;ao», organizada pela Royal Philatelic Society, de Londres. Tendo falecido ha anos, a sua coleec;ao fOi leiloada em Londres, 0 que deu
motivo a comel;arem a aparecer exemplares
• ex-Urwlck-.
Resposta a pergunta n.· 5
INVASOES NAPOLEONICAS - Os examplares de cartas com carimbos das Invasoes
napoleonicas, sao muito raros e podemos
conta-Ios pelos dedos. Em centenas de catalogos de leiloes consultados recordamos,
apenas, ter vlsto para venda alguns exemplares, cotados por prec;os astron6micos.
No nosso pars, supomos que s6 tres ou
quatro coleccionadores os possuem, dada a
sua extrema rarldade, visto tratar-se de Carimbos de Servic;o Postal Militar frances.
Quanto a blbliografia, apenas conhecemos
o titulo indicado de uma obra do Dr. Ant6nlo
Fragoso, aOS carimbos postais das Invasoes
Francesas em Portugal (Trabalho apresentado • na Segunda Exposic;ao Filatelica Portuguesa), que nao sabamos se 0 chegou a
dar a estampa e urn trabalho do Coronel Cardoso Salgado, felto em colaborac;ao com
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dar a estampa e urn trabalho do Coronel Cardoso Salgado, felto em colaborac;ao com

. I
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Eduardo da Cunha Serrao, intitulado "L'Armee de Portugal •. Este trabalho fol publicado no n.O 25 de .Correlos e Telecomunica~6es •.
Resposta

BOLETIM DO CLUBE FIL ATELICO DE PORTUGAL

BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

a pergunta

n.· 6

ANGOLA, ETIQUETAS AZUIS - Segundo
o catalogo .. Briefmarken Kataloge Michel-Afrika 1974/75 - Ubersee. Band 3-, as tiragens sao as segulntes :
90 C ...... 500.000
14.40 A .. .... 7.000
15.30 A ...... 5.000
1.80 A .. .... 150.000
2.70 A ...... 100.000
16.20 A ...... 5.000
3.60 A ...... 80.000
17.10 A .. .. .. 5.000
4.50 A .. .. .. 20.000
18.00 A ..... . 5.000
5.40 A . .. . __ 15.000
18.90 A .. .. .. 3.000
6.30 A . .. ... 10.000
19.80 A ...... 3.000
7.20 A ... ... 10.000
20.70 A .... .. 3.000
21.60 A .. .. .. 3.000
8.10 A .... .. 10.000
9.00 A ... ... 10.000
22.50 A .. .. .. 3.000
9.30 A .. .. .. 10.000
23.40 A .. .. .. 2.500
10.80 A .... ..
8.000
24.30 A ... .. . 2.500
11.70 A .. ....
8.000
25.20 A .. .. .. 2.500
12.60 A .. ... _ 8.000
26.10 A .. .. .. 2.500
7.000
13.50 A ..... .
27.00 A .. .. .. 2.500

p~

Material tUatelico
HAWID, LEUOHTTURM e SAFE
EM STOCK:
MAIS DE 7.000 S£RIES DIFERENTES
DE TODO 0 MUNDO
S~RI,ES

COMPLETAS NOVAS DE
PORTUGAL ·E ULTRAMAR

Rua da Prata, .184-2. o-Esq.
Telefone 323508
LlS80A-2

Alias, esses .ntlmeros taml:lem eram os
indlcados nos Catalogos especlallzados Silombra e Sanabria.
EXPOSICAO FlLATELICA LUSO-BRASILEIRA
1976 - LUBRAPEX 76
Val realizar-se na cldade do Porto de 9
a 18 de Outubro opr6ximo a VI Exposi~ao
Filatellca Luso-Brasileira (LUBRAPEX 76) que
tera por cenario 0 Palacio de Crista I.
A comissao Executiva pode adlantar desde
ja que estao Inscritos 300 coleccionadores
de Portugal e Brasil, 0 que passa a ser 0
maximo nao s6 de exposi~6es naclonals mas
tambem de Luso-Brasileiras. Estao inscritas
as melhores colec~6es de Portugal e Brasil,
sendo de real~ar 0 grande numero de inscrl~6es vlndas do Brasil.
.
A Comissao Tecnlca ja -procedeu ao rateio
dos quadros, atribulndo os quadros em definitivo aos colecclonadores 0 que atinge
cerca de 2000 faces.
Na data da exposl~ao sera posta a venda
uma serle comemoratlva que assinalara 0
aconteclmento, bern como 0 bloco de selos
respectivo que podera ser adqulrido no
interior do Palacio de Cristal.
Pode-se afirmar que a maior realiza~ao
filatellca realizada em Portugal multo promete, bern como sera polo de atrac~ao para
multos turistas quer estrangeiros quer nacionals ao Palacio de Cristal do Porto.

PORTUGAL NA INTERPHIL 76

Casa Filalelica J. ELL
FUNDADA EM 1940
Novidades sempre _
melhores

M.

ALB U QUE R QUE
58, St. Marks Road
LONDON, W.10 - ENGLAND

Selos para Coleccionadores
Inglaterra - Imperio Britanico
IIhas do Canal-Irlanda

"

Integrada nas comemora~6es do centemirio da Independencia dos Estados Unidos
da America <10 Norte, realizou-se em
Filadelfia, de 29 de Maio a 9 de Junho uma
grande exposl~ao filatelica, a INTERPHIL 76,
na qual estiveram presentes quase todos os
pafses do mundo.
Portugal, esteve representado, aprensentando, pela primelra vez, um stand de vendas de material filatelico.
A Administracao dos C. T. T. no comunica
do que nos enviou esclarecia a certo passe:
.. Muitos em bora tenhamos que reconhecer
que os selos portugueses estao pouco dlvulgados entre os filatelistas internacionais, a
participa~ao da Adminlstra~ao dos C. T. T.,
no sentido de dar a conhecer os nossos selos, nao tem por flm uma venda for~ada, sabido, como e, que em nosso entender, 0 se10 de correlo e aclma de tudo um objecto
postal necessario e urn produto artfstico, ao
qual esta intimamente ligada uma missao
cultural.
I: nesta base que, dos resultados de uma
polftica rigorosa de emlss6es, se destacam
os seguintes pontos:
- urn elevado padrao de desenho, propositadamente variado (umas vezes declaradamente ousado, outras de tipo classico);
- a possibilldade de evltar 0 inconvenlente provocado pelos volumes de emlss6es Irregulares ou manlpuladas;
- a clara rea Ii dade que torna os selos
deste Pafs urn campo quase Inexplorado.

- Os selos portugueses, agora como no
passado, desenhados por uma pleiade dos
melhores artistas deste Pafs, culdadosamente estudados e produzidos, Inspiram confian~a no que concerne ao conteudo tematico e
sao cheios de significado como obras de
arte. Devem ser encarados como uma realiza~ao de arte postal e nunca como meras
estampas de concep~ao burocratica ou indiferente. Oaf que poucos possam ser rejeitados
com base na ausencia de merito artfstico • .
Portugal esteve presente na Interphll 76
nao s6 atraves de expositores particulares,
como atraves de uma representa~ao oficial.
Esta foi constitufda por uma participa~ao, como expositor, na classe oflclal, e urn -standde vendas filatelicas (stand n.O 158).
Neste ultimo foram oferecidos aos visltantes urn acolhlmento pessoal e informar;ao
detalhada sobre a filatelia portuguesa, alam
da posslbilldade de terem podido adquirlr:
-Carteiras de selos de 1953-1955 e 1967-1975.
- 3 livros recem-editados, sobre 0 Selo, 0
Correio, 0 Telefone .
- Medalha de bronze comemorativa da
-Interphll 76 ••
- Posters, etc.
Dada a Importancia do acontecimento, e 0
significado da data, a Adminlstra~ao Postal
Portuguesa lan~ou uma emlssao de 3 selos
alusivos a Exposi~iio, simultaneamente em
Portugal enos E. U. A. (Flladalfia) no dia
29-5-76.

PORTUGAL e EX-COLONIAS

Crande Stock de Inteiros Postais
de 'Portugal e Territorios

MAGAZINE

U~tramarinos

Tematica NATA L especializada
Compra e Venda de Colec~6es, Lotes,
FDC, CatBlogos Estrangelros, Albuns
e outro material filatellco·

Consu/te-nos ou en vie hole mesmo a
sua /lsta de fa/tas
Aceitamos cheques em ESCUDOS

9

-

FILATELICO

Revista mensa I de 48 pagi'l1as plenas de i'l1tleresse e actualldlade.
permanente de Numismatica.
de Novidad~s UniVlersais completo, a pre~os baixfssimos.
Suplemento do catalogo Yvert-et-Tellier.
Assina·tu-ra Anual (12 -numeros) 150$00.
Sec~ao
Servi~o

R. :Ricardo Jorge. 9-2." IEsq. -

LISBOA-5
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CASA

FILATELICA

c SANTANA
•

Avenida da Liberdade, 157 _1.0 (METRO:

NOVIDADES

LI S BOA -

Telefone 561539

Porque dispomos duma boa rede de correspondentes em todo
o Mundo, permite-nos assegurar urn servic;o SEM FALHAS e
a prec;os muito vantajosos.
Sendo, no entanto, l'imitada a quantidade que recebemos de cada
emissao, aconselhamos a inscriC;ao no nos so SERVICO DE
ASSINATURAS, garantindo assim a recepC;ao dos Parses ou Temas
de seu interesse.
0

.
1

,

efeito

COLECC;OES
Exceptuando a parte classica, temos em stock colecc;oes quase
completas da maioria dos Parses, EM NOVO, das quais vendemos
qualquer sarie isoladamente.
EXECUTAMOS MANCOLISTAS.

F. D. C.
Somos depositarios Oficiais dos Envelopes e P. Maximos de
FRANCA, ilustrados sl seda.
Temos igualmente urn born stock em F. D. C. de Portugal, Espanha.
Balgica, surc;a e Israel.

PRECOS BAIXOS. AGRADECEMOS UMA VISITA

DE PORTUGAL
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ANUNCIOS ECONOMleOS
MINIMO, ATE 5 LlNHAS
TABELA DE PUBLICIDADE: { CADA LlNHA A MAIS
Vendo FDC, postais maxunos, cartas antigas, provas, erros. ensaios de cores e tudo para
especializa9ao. Consulte e alguma coisa encontrara de interesse.
Ff:LIX DA COSTA ILHA - ALCOENTRE.

AVENIDA)

MUNDIAIS

Enviamos impressa para

BOLEtlM DO CLUSE FILATELICO

SELOS NOVOS EM CIRCULACAO - Em
liquida9ao de seus pedidos. pode enviar-nos
selos das emissoes nacionais, para uso na
correspond~ncia. Uma boa ocasiao para se
desfazer do que tiver a mais. Sf:RGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA.
SELOS DE PORTUGAL S/ CARTA de
1853 a 1940, compro ou troco. A. Magalhaes - Av. da Boavista, 2020/65 - Porto.
NOVAS EMISSOES - Forne90 novidades
de qualquer pais ou tema, nas melhores condi90es. Pe9a circular de inscri9ao, prontamente
remetida. Sf:RGIO SIMOES - CALDAS DA
RAINHA.
V. QUE SABE ESCOLHER. .. pois claro!
Escolhe folhas em formato internacional, modelos normal e luxo, para montagem das suas
colecc;oes, editadas por Sf:RGIO SIMOESCALDAS DA RAINHA. Amostras con t r a
Esc. 10$00, deduzidos na primeira compra.
COMPRO. F. D. C., provas, ensaios,
relacionados com os temas eVeiculos
torizados., cGuerra. e cRefugiados..
viar propostas a Paulo Sa Machado,
Direita das Campinas, 33 - PORTO.

etc,.
MoEnRua

MATERIAL FILATItLlCO - Tudo 0 que
pretender. Solicite pre98.nOS, que prontamente Ihe serao remetidos. Fa90 remessas
para 0 Continente, Ultramar e estrangeiro.
Sf:RGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA.
OS SELOS QUE PRETENDER e 0 material filatt~lico que desejar, encontrara por
certo em Sf:RGIO SIMOES - CALDAS DA
RAINHA. P~a prec;arios.
Novidades de M09ambique. Series de LUSAKA, INDEPEND1!:NCIA e cUTV, blocos
e FDC. Ed. Lumano C.P. 2505 - Lourenc;o
Marques. Republica Popular de Moc;ambique.

25$00
5$00

VENDO MATERIAL F·I LATf:LlCO AOS
MELHORES PRECOS - AIbuns, Classificadores, Tiras Hawid, Pinc;as, etc. Jorge M. S.
Lopes - Rua Chibuto, lote 434-4.° E. Ret.Olivais Sul- Lisboa 6.
Oferec;o: Itlilia, Vaticano e S. Marino.
Novidades. Troco. Corr. It. Fr. Ingl. AIdrovani Constantino - 40.060 Villafontana.
Bologna. Itlilia.
Compro, Troco e Vendo selos classicos,
todas as series. Tematicas, novas au usadas. Procuro selos de pacotes. Vendo 8.lbuns
e material filatelico. A. Borges Brito BARREIRO - Portugal - Telefone 2272329.
COMPRO e VENDO selos NOVOS e
USADOS de Portugal, Ultramar e Estrangeil'o, ou dos Temas Cosmos, Desportos,
Fauna, Flores, Pintura, Religiosos. etc. Novidades e Sobrescritos. Pec;a Listas gratis
a: SILVA PEREIRA, Rua Ant6nio Nobre, 43-2.° Dtd.o - LlSBOA-4 ou Telefone
784816.
COMPRO TUDO: colecc;oes. lotes. conjuntos, «stocks., novas e usados, de Portugal,
Ultramar e Estrangeiro. Principalmente colecc;oes especializadas, interessam-me muito.
Sf:RGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA.
MATERIAL FILATf:LlCO - Tudo 0 que
pretender. Solicite prec;arios. que prontamente the serao remetidos. Faco remessas
para 0 Continente, Ultramar e estrangeiro.
Sf:RGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA.
COMPRO cartas pre-filatelicas francesas,
italianas e outras, fornecendo a pedido a lista
de carimbos que interessam. Fernando Reis.
Av. Serpa Pinto, 737 - Matosinhos.
SELOS: Sempre em stock, Portugal, Provincias Ultramarinas e estrangeiro.
Novidades: Vendemos facial + 10 % e portes. Para mais informacoes pel;a 0 nosso boletim. No seu pr6prio interesse, nao compre qualquer serie ou selo que falte em sua
colecc;ao, sem nos consultar. A. Antunes.
P. O. Box. 2611- Durban. 4000, S. A.
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Desejo selos usados de gmnde formato de
todos os Paises. Prefiro Portugal, Franga, Alemanha Ocidental, U. S. A. e Italia. Envios
25/ 50. Isabel Portillo. Perez Galdos 5 p. 26.
Valencia 7, Espanba. C. F. P. 2355.
Selos. Compro e vendo.
Lotes, cstocks:., col~oes novos ou usados.
Tenho grande cstocks ~ de selos cIassicos,
novos e usados, em exemplares de excepcional qualidade, bern como todos os restantes
do continente, e senes do Ultramar.
Rua da Penha de Franga, 256-2.0-Esq. Telefone 833878.
PROVAS, NAO DENTEADAS. ERROS E
ENSAIOS DE COR - Esta e uma das nossas
grandes especialidadesl Comunique-nos 0 que
colecciona, e 0 que pretende receber para
aprecia~iio. S~RGIO SIMOES - CALDAS DA
RAINHA.
Tenho para troca, aMm de muitas series
novas e selos soltos, de Portugal, Ultramar
e estrangeiro, FDC., postais maxunos, etc.,
etc. Receberei postais e sobrescritos (novos
ou usados) com selos impressos, FDC. Portugueses com selie completa, carlas, pre ou
nao, filatelicas, cooulas camaranas, notas fora
de circulagao, medalhas, moedas, etc. - Mascarenhas - R. Visconde SetUbal, 223-3. 0
PORTO.
ESTA INTERESSADO EM NOVIDADES
DA AFRICA DO SUL? Vendemos ao pr~o
facial + 10 % e portes.
A. Antunes, P. O. Box, 2611 - Durban,
4000, S. A.
ESTA INTERESSADO EM SELOS DO
ACORDO DE LUSAKA? Temos algumas dezenas de series. Prego excepcional 18$00portes.
A. Antunes, P. O. Box, 2611 - Durban,
4000, S. A.
SOBRESCRITOS DO PRIMEIRO DIA Do tema ou pais que desejar. Diga-nos 0 que
colecciona. Faremos envio para apreciagao.
S~RGIO SIMOES CALDAS DA RAINHA.
CARTAS ANTIGAS, com ou sem selo,
compro, pagando bem. Paulo Sa Machado,
R. Direita das Campinas, 33 - PORTO.

BOLETIM DO CLUBE FILATJ:LICO DE PORTUGAL

COMPRO SELOS USADOS DE PORTUGAL E TODO 0 ULTRAMAR; a partir de
1940, das taxas de 1$00, 1$50, 1$75, 2$00,
2$30, 2$50, 2$80, 3$00, 3$30, 3$50. 4$00,
4$30, 4$50, 4$80 e 5$00. Tambem senes completas. A. Antunes - P. O. Box, 2611- Durban, 4000 S. A.

Gorreio Aereo

Pretende-se correspondente em Franga para
troca de novidades, novos e usados - Jose
Sieuve Afonso - Rua Estado da mclia, 10-10.0-A - Sacavem. Portugal
COMPRO / ACHE~ / ANKAUF. VENDO /VENTE / VERCAUF. TROCO / CHANGE / TAUSCH selos nacionais e estrangeiros.
Jorge Manuel Soares Lopes - Rua Cbibuto,
lote 434-4.° Esq.o Ret. Olivais Sul- Lisboa 6.
COMPRO provas, erros, ensaios, F.D.C. circuI ados com registo, inteiros - postais, aerogram as e flrunulas relacionados com 0 tema
PINTURA EUROPEIA OCIDENTAL. Fernando Reis. Av. Serpa Pinto, 737 - Matosinhos.
Compro series novas de Portugal e eventualmente outras; obliteragoes ilustradas, cartas circuladas antigas de paises e temas, erros
e variedades. Tamoom troco por provas de
luxe e de artista, para temas. ~LIX DA
COSTA ILHA - ALCOENTRE
SERENISSIMA -76
Da TAP PHILATELIC CLUB recebemos urn
exemplar do Regulamento da Exposi~iio de
Aerofilatella em epigrafe que tera lugar em
Veneza de 27 a 30 de Agosto corrente. Alem
do regulamento consta ainda 0 programa
detalhado de todas as realiza~oes filatelicas
e sociais que se reallzariio na altura.
No decurso do mesmo periodo tera lugar
o XVI Congresso anual da F I S A.
Agradecemos 0 exemplar que nos foi
enviado.
Selos de Portu9al. -Ultra mar Q iEstrangeiro.
Novidades. Tematicos. Sobrescritos de 1.0 dia.
- - TODO 0 MAllERIAL FILATtLICO - -

BASTOS & CAMPOS, l.DA.
R. MARIA ANDRADE, 55

LISBOA-l

Telef. 834108
(PORTUGAL)
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30 E. Stenben (1777)
40 E. De La Fayette (1778)
Bloco
Com a legenda .American Revolution Bicentennial 1776-1976 ...
50 E. Pollcromo
Repu'blica Popular de Mo~ambique
Emissiio Dia da Mulher Mo~ambicana
1$00 verde amarelo e preto, tiragem
1.000.000
1S50 bistre e preto, tiragem 1.000.000
2$50 azul claro e preto, tiragem 500.000
10$00 encarnado e preto, tiragem 300.000
1.' Dia de Circula~iio 7 de Abril de 1976
Os selos, cujos motivos sao da autoria da
Direc~iio Nacional de Propaganda e Publlcidade, foram litografados em papel -semi-couche .. gomado, em folhas de 100, e plcotados na Imprensa Nacional de Mo~ambique,
com as dimensoes de 35 por 25 milrmetros.
o selo da taxa de urn escudo insere urn
desenho a tra~o preto, contornando uma suo
perficie branca. 0 desenho representa a muIher com 0 seu filho, engajada na tarefa de
producao no campo, encimando 0 selo aparece a palav.ra .Mo~ambique. e sob esta
os dlzeres .7 de Abril- Dia da Mulher Mo·
cambicana •. A taxa flgura no centro superiOl"
esquerdo e a palavra .Correiosn estii cen·
trada na base do selo.
o selo de t$50, insere urn desenho a trac;:o
igualmente preto, em redor de uma superHcie branca, representando uma cena onde
a mulher aparece engajada na tarefa de
ensino ao ar livre, ocupando os dizeres
.Mo~ambique .. , .7 de AbrU - Dia da Mulher
Mo~ambicana., Valor da taxa e a palavra
.Correios .. , a mesma posiCiio que todos os
outros selos.
Os desenhos dos selos de 2$50 e 10 escudos representam, respectivamente -a mu·
Iher engajada na tarefa de enfennagem. e
na de luta armada, tendo ao colo uma crian·
~a, sendo todos os dizeres incluindo as tao
xas impressas nos quatro selos a preto.
Emissao Vislta do Presidente Kaunda
Selos do -Acordo de Lusaka .. com a so·
brecarga .Presidente Kenneth Kaunda •.
Primeira visita 20/4/76
2$00 Tiragem 200.000 selos
3$50
»
200.000
6$00
»
100.000
..
1.. Dia de Circula~iio 21 de Abril de 1976

SELOS
PORTUGAL,

COLON lAS

E

ESTRANGEIROS, CLASSICOS
Si:RIES, ETC.

H. Santos Viegas
RUA 1.· DEZEMBRO, 45-3.·
TELEF.365852
LISBOA

ULTIMA

HORA

Assaltada a Sede do Clube Filatelico
de Portugal
As primeiras horas do passado dia 2 de
Julho, os larapios introduziram.se, por meio
de chave falsa, na sede do Clube Filatelico
de Portugal.
Da Secretaria do Clube levaram os assai·
tantes algum dinhelro que se encontrava em
sobrescritos cujo montante, na altura em que
redigimos esta noUcia, alnda nao esta
apurado.
Neo fol poupada tambem a sede da Fede·
raQiio Portuguesa de Filatelia que funciona no
mesmo andar. Desta dependencia foram reti·
rados alguns valores.
Compareceu no local a Policia Judiciiiria
que esm procedendo a averiguaQoes.
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MARCOFILIA D'E PORTUCAL-llECISLA(:AO-EMISSOES
DE SELOS E MARCOFILIA DOS NOVO,S PAIS'ES DE
EXP'RESSAO PORTUCUESA

MARCOFILIA
Portugal
Carimbos de 1.0 dia de

circula~iio

INTERPHIL-76 - Lisboa, 29 de Maio de
1976. Carimbos identieos em Porto (Municipio), Coimbra, Funchal e Philadelphia.
Carimb05 Comemorativ05

xxx

CONFER£NCIA DISTRITO 176, ROTARY INTERNACIONAl. Llsboa, 7 de Maio
de 1976. Posto de correlo no Hotel Sheraton.
Rua Latino Coelho.
EXPOSICAO COMEMORATIVA DO VII ANIVERSARIO DA ASSOCIACAO PORTUGUESA
DE FILATELIA TEMATICA. Porto, 8 de Malo
de 1976. Posto de Correlo na Avenlda Rodrigues de Freitas, 11.
CENTENARIO DO TELEFONE DE BELL. EXPOSICAO CTT/TLP. Llsboa, 10 de Malo de
1976. Posto de Correlo no Atrlo da DST. Rua
Conde Redondo e Sala do Publico dos TLP.
Rua Andrade Corvo.
2· ACAMPAMENTO DA VELHA GUARDA
DO CLUBE DE CAMPISMO DO PORTO Posto de Correlo no Parque de Camplsmo
da Prelada. Rua Monte dos Brugos.
EXPOSICAO FILATELlCA DA ESCOLA 79.
Porto, 29 de Malo de 1976. Posto de CorTeio
na Rua Ribeiro de Sousa, 284.
VII CONVENCAO DOS LIONS CLUBE Avelro, 29 de Malo de 1976. Posto de Correio
no Salao dos Servir;os Culturals da Camara
Municipal de Avelro.
CENTENARIO DO TELEFONE DE BELL Lisboa, 1 de Junho de 1976. Posto de Correio
na Biblioteca Naclonal.
MOSTRA FILATtLlCA DO CAMPOLIDE
ATLETICO CLUBE - Llsboa, 1 de Junho de
1976. Posto de Correio na Rua Marques da
Fronteira, 163-1.·
I EXPOSICAO FILATELlCA DA PETROGAL-NORTE - Porto, 5 de Junho de 1976. Posto
de Correio nas Instalar;oes da Cantina.
VI ENCONTRO DOS COROS DO NORTECovilha, 12 de Junho de 1976. Posto de Correio no Sa lao do Orfeao da Covilha.

EXPOSICAO DE INTEIROS POSTAIS E MAXIMAFILIA - Porto, 12 de Junho de 1976.
Posto de Correio na Avenida Rodrigues de
Freitas. 11.
IX EXPOSICAO FEIRA AGRfCOLA DO NORTE - Braga, 10 de Junho de 1976. Posto de
Correlo no reclnto de Felra.

NOVAS ESTA~OES DE CORREIO
Estar;oes inauguradas durante
Janeiro de 1976.

0

mes de

Data da inaugurar;ao
Olivals Sui
Carrlche

20.1 .1976
20.1.1976

LECISLA~O

Portugal
PORTARIA 77/76 12.2.1976- Emissao extraordlnarla de selos com tarja fosforescente
comemoratlva do cinquentem'irio da Socie·
dade Portuguesa de Autores.

NORMAS PRIVATIVAS DOS C. T. T.
CC000576 DSC. 10.2.1976 - Taxa a cobrar
no caso da falta ou insuflclencia de franquia .
CC000476 DSC. 2.2.1976 - Estar;oes inauguradas durante 0 mes de Janeiro de 1976.
DE 001776 CA. 26.2.1976 - Baixa de classe
da CTFU da Batalha (Porto).
DE 001876 CA. 26.2.1976 - Elevar;ao de algumas CTF2 a CTF1.

EMISSOES DE SELOS DOS NOVOS PAiSES
DE EXPRESSAO PORTUCUESA
Estado da Guine-Bissau
Emissao 2.· Centenario dos Estados Unidos
da America 1776/1976. Denteado 13,5.
5
10
15
20

E.
E.
E.
E.

H. Knox (1775)
Putman (1775)
G. Washington (1776)
Th. Koscinsko (1777)

IPOS~AL

DA HU,NGRIA

pelo embaixador Georges Argyropoulo5

.

compilado por JOSE RODRICO DIAS FERREIRA

MUSEU
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Budapeste, a bela capital da Hungria, dabruc;:ada sobre as duas margens do Danubio,
proporclona aos seus visitantes, numerosos
e Imponentes monumentos arquitectenlcos,
testemunhas histerlcas da magnlflcencla e
do prestrgio do antigo Imperio Austro-Hungaro, asslm como vastos jardins e parques.
Budapeste dispoe tam bam de arredores com
palsagens encantadoras, eonvidatlvas para
belas excursoes. Alem disso, a eldade possui ainda multos Museus, entre os quais, 0
Museu Postal Hungaro constitui um atractivo de primeira ordem para todo 0 estudloso ou slmplesmente interessado em completar os seus eonheclmentos sobre a histerla Postal.
Na Hungria, 0 colecelonamento dos objectos relaclonados com a histerla e 0 desenvolvimento dos correios e das telecomunicac;:oes, inlciou·se no fim do seculo passado.
05 objectos reunidos naquela epoca, foram
exlbidos na Exposic;:ao Milemiria da Hungria,
no ana de 1896. Desde entao, 0 coleccionamento dos objectos contlnuou mas apenas
em 1955, 0 Museu Postal abriu as suas portas ao publico.
o Museu, que tern como flnalidade juntar,
conservar e expor objectos susceptivels de
demonstrar a histeria e 0 desenvolvlmento
da actlvldade dos C. T. T. e da radlodlfusao
hLingaros, foi instalado no palaCio da Dlrecc;:ao Geral dos Correios em Budapeste, onde
permaneceu ate 0 u tub rode 1972, tendo
sido, 0 mesmo, nessa altura transferido, para a sua nova sede, no n.· 3 da Rua Nepkostarsasag, da dita cidade.
Na sua anterior instalar;ao no Palacio dos
Correios em Budapeste, 05 objectos do Museu estavam repartidos da segulnte manelra:
No vestibulo do Museu encontrava-se uma
estatua de Mercurio em madeira, com uma
inscrlr;ao luminosa, sobre uma placa de vidro, relatando a importancia dos correios
no decorrer da histeria.
Ao lade direito da entrada encontrava'S::l
igualmente sobre vidro i1umlnado uma carta
geograflca simbolizando a expansao dos servic;:os postais e das telecomunicac;:oes no
mundo Inteiro. Por baixo do mapa uma inscrlc;:ao refere-se a fundac;:ao da Uniao Internaelonal Telegraflca e a Uniao Postal Universal. Nessa tabela existiam ainda as ban·

deiras nacionais dos paises membros destas
organizar;oes. Encontravam-se tambem expostas nessa sala as armas dos postilhoes,
(esplngardas, pistolas, alabardas e algumas
cornetas).
Em frente da entrada havia urn painel 50bre vidro que apresentava os quatro ramos
do servir;o postal: os correios, os telagrafos,
os telefones e a radlodifusao.
Na sala da Histeria postal estavam expos·
tos exemplares de todas as form as de comunicar;ao por esc r Ito, desde os tempos
mals remotos da humanidade ata ao pre·
sente (Qulpos dos Incas, escrita cunelforme,
folhas de bambu chlnesas, rolos de paplro
egipclos, -skltalesD gregos, placas de cera
romanas, rolos de pergaminho, folhas de
palmelra, etc.).
Numa das vltrines da sala estavam expostos os prlmelros bilhetes postais do mundo,
emitldos em 1 de Outubro de 1869, pelas
Adminlstrar;oes do Correio da Hungria e (]
Austria e alnda os prlmeiros exemplares de
bilhetes postals de todos os paises da Unlao
Postal Universal.
Um diorama mostrava 0 servic;:o de correio dos antlgos romanos, 0 ftCursus Publicus-, e um outro 0 correia da revoluc;:ao
hungara de 1848/49. Exlstlam tambam na
sala marcos do correlo, brasoes postals, etc.
A segunda sala, apresentava 0 despacho
e 0 transporte do correio. Uma serie de 15
vitrinas mostrava 0 trajecto da carta desde
que posta no marco ate a sua distribuic;:ao
e entrega. Urn grande diorama mostrava 0
itinerarlo e as horas de transporte e dis·
tribuic;:ao dos jornals no terrlterio do pais .
Exlstia ainda nesta sala urn mosaleo que
apresentava urn barco de transporte de correspondencia sobre 0 Danubio no saculo
XVIII, assim como figurinos de cartelros do
saculo passado, ordens e decretos postals
e outros doeumentos referentes ao trafego
postal.
Na entrada da terceira sala, mais urn diorama que apresentava 0 sistema utilizado
pelos greg os, de transmissao de noticlas,
por meio de sinais com archotes. Esta sala
tinha sido destlnada a exposir;ao do desenvol~imento e da historia do telefone.
A exposir;ao comer;ava com a maqueta do
aparelho de sinalizar;ao dos irmaos Chappe
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(1792) e pela descric;:ao da in v e n c;: a 0 de
transmissao de sinais opticos e acusticos
do hungaro J. Chudy (1787). Seguiam-se maquetas e descrlc;:oes de aparelhos telegraficos baseados no efeito magnetico da corrente electrica, [Aparelho de Ronalds, Galvani, Volta, Sommering, 0 e r s ted, Bain,
Eckllng, Schilling e S. Morse). Numa vitrina
especial, encontravam-se as maquetas e a
descric;:ao do aparelho telegratico dos inventores hungaros Pollak e Virag. 0 rendimento
deste aparelho, construido em 1898, era de
40000 palavras por hora. Foi instal ado para
ensaio em diversas estac;:oes, mas por causa
da Primeira Guerra Mundial, nao se realizou
a sua instalac;:ao definitiva. Na mesma sala
estavam ainda expostos urn aparelho Hughes
urn aparelho Morse, urn tele-impressor e
uma instalac;:ao de recepc;:ao e de emissao
de urn posto radiotelegratico. Os visitantes
do museu podiam experimentar pessoalmente estes aparelhos ou pedir a demonstrac;:ao do funcionamento dos mesmos.
Uma serie de aparelhos Morse mostra 0
desenvolvimento dos mesmos ate hoje. A
exposic;:ao era completada com uma mostra
de diferentes impressos de telegramas co·
muns e de luxe assim como da fotografia
das participantes do primeiro curso de muIheres radiotelegrafistas, em 1871.
A exposic;:ao da historia do telefone ocupa·
va tres salas. Ali se encontrava 0 modelo
do primeiro aparelho telefonico de Alexander Graham Bell.
Um inventor hUngaro, Theodor Puskas, foi
o primeiro que apresentou a Thomaz Edison
o plano de juntar as Iinhas telefonicas numa
central onde se podia por em contacto todos os aparelhos dos assinantes. 0 plano
foi logo aprovado por Thomaz Edison e COIicretizado em Boston onde em Maio de 1877,
a primeira central telef6nica foi instalada,
segundo a concepc;:ao de lheodor Puskas.
Muitas pec;:as das instalac;:oes telef6nicas,
estavam expostas e dividldas ao meio, afim
de que os visitantes pudessem examinar a
sua construc;:ao interior. Em outras vitrinas
encontravam-se diversos materiais de construc;:ao telefonica, desde as p~imeiras lin-has
ate aos cabos mais modern os, assim como
inumeros acess6rios e outras pec;:as referentes ao mesmo servic;:o.
Uma outra invenc;:ao importante de Theodor Puskas foi 0 jornal falado. De urn est'Jdio central difundiam·se por meio das Iinhas
telef6nicas de uma rede especial, noticias
e concertos para os assinantes deste jornal.
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Eis sem duvida 0 percursor da radiodifusao!
Na sala n." 7 apresentava-se 0 esquema da
instalac;:ao tecnica do Jornal falado e do primeiro alti-falante do mundo. Esta sala era
ainda consagrada a radiofonia. Encontravam-se na mesma dois tubos Lieben, que sao
os primeiros electr6nlcos.
A prlmeira estac;:ao emissora oficial radiotelegratica, fol construida na Hungrla em
1914 e era de 250 Watts.
Alem de vitrlnas com tubos de radio de
varios modelos e tipos, encontrava-se no
meio da sala 0 diorama do barco «Elore" a
bordo do qual foram efectuados os primeiros ensaios radiotelegraticos da Hungria, no
Mar Adriatico em 1906.
Uma impressao alegre e pitoresca era
provocada pelos numerosos bonecos de carteiros, trazendo as fardas multicores do seculo passado, com os seus enormes chapeus
altos e espada de honra, que estavam espa·
Ihados nas salas do Museu, repletas de austeras maquinas e aparelhagens cientiflcas.
Temos a certeza, de que as novas insta·
lac;:oes do Museu Postal da Hungria, serao
tanto ou mais ricas de conteudo e de beleza, do que aquelas que acabamos de descrever.

Nao conhec;:o quaisquer carlmbos que confirmem os cas os das alineas b) e c).
A terminar apresento de seguida uma carta da minha colecc;:ao ostentando 0 carimbo
especial COR"EXTRAORD/LiSBOA. Nao tern
data nem taxa. No intuito de decifrar a data,
veja-se 0 caminho que percorri.
A Grande Enciclopedia Portuguesa e Brasileira (5) deu-rne a biografia do destinatarlo,
Francisco de Paula Travassos. da qual reglsto 0 seguinte: .Nasceu em 1764 e morreu
em 1833. Foi Secretario da Sociedade Real
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Ora, no texto da carta leio: .Approvelto-me
da brevi dade do Correio Extraord." para remetter... amostras da gravac;:ao do nosso
Abridor da Universidade e que contem as
tres casas inferlores das primeiras seis Colunas da Tab. II ...• E quem assina? Preclsamente Jose Monteiro da Rocha. Quer dizer:
preparava-se a publicac;:ao duma das obras
atras citadas que se veio a verificar nos
anos de 1801 e 1803. Como, ja atras 0 disse.
o Extraordinario foi abolldo a partir de 28 de

(

Domingos Sacramento
Mercado Filatel'ico de .usboa
Ru .. do Cruc:itixo, 28 - Telef. 324891
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VARIADO SORTIDO DE S~RiES COMPLETAS E SELOS ISOLADOS, DE PORTUGAL ULTRAMAR E ESTRANGEIROS

*

TODO 0 MATERIAL NECESSARIO
AO FILATELlSTA

*

ALBUNS DE PORTUGAL, ULTRAMAR,
ESTRANGEIRO, EDI<;OES SiMOES FERREiRA. DOMINGOS DO SACRAMENTO
E ELADIO DOS SANTOS

*

Circ:ulares gratis em distribuipo

o

Maritima como de resto 0 enderec;:o 0 confirma. Escreveu «Expllcac;:ao da Tabuada Nautica para Calculo de Longitudes, por Jose
Monteiro da Rocha, e indagac;:ao das formulas que serviram para a sua construc;:ao Jl , Lisboa, 1801 e .Tabuas para Calculo de Longitude Geogratlca com a apreclagao da Socledade Maritima», Lisboa, 1803,

Abril de 1801, parece-me assim que se pode
atribuir a minha carta a data de 1801. Tudo
se conjuga, portanto.
E sendo assim, concJuo satisfeito por ter
podido apresentar mais urn tema de filatelia
pre-adeslva. E nao YOU parar pois este campo continua a proporcionar-me vasta materia
para investigagao.

(1) .A Mala-Posta em Portugal., por Godofredo Ferre ira, Llsboa 1946, peg. 30.
(2) • Taboada Curlosa-, por Joilo Ant6nlo Garrido,
I.' edh;ao, 1747. pag. 165.
(3) .A Mala-Posta em Portugal-. par Godofredo Fer·

felra, Lx.' 1946, psg. 30.
(4) .Gufa do Phllatellsta, por A. de Faria. Porto
1895; peg. 167.
(5) Vol . XXXII, pags. 672/3.
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decia a certos horarios, havia 0 correia extraordinario que partia sempre que se verifjcava urgencia na transmissao da correspondencia e que servia quer 0 Estado quer particulares. Neste correio extraordinarlo aempregavam-se habeis cavaleiros que corriam a
posta, a unhas de cavalo, transpondo em
poucos dias, e ata em poucas horas, longas
distancias, tanto no interior do Pais como
alam fronteiraso. (3)

tn

Embora existindo desde muito antes, e no
curto perfodo de 21 meses (Agosto de 1799/
/ Abril de 1801) em que as taxas sao apenas
fun~ao do peso das cartas, que aparecem carimbos especiais marcando a correspondencia transportada pelo correio extraordinario.
Muito raros, conhecem-se tres tipos destes
carimbos sendo urn de Lisboa e dois do Porto. Apresento-os de seguida:

O~
~""O 1~'-Vil"""0~r.;r~'"T"'
.J.::...J.t .... L ..jt..:.I.V J.\i.)

\,.,V ~ ~

1.

L~S30A

De meu conhecimento existem tres cartas
com LSB 1, uma com PRT 1 e outra com PRT
1 '. <Destas cinco cart~s, uma a de 1799 e outra de 1800; tres nlio tern data mas quanto
a uma a possivel concluir que a de 1801,
conforme no fim se ha-de ver. Quanto a taxas, trss das cartas aparecem com a taxa de
60 e duas nao sao taxadas. Nao se conhecern tabelas de portes para 0 correia extraordinario e a unica referemcia esc rita da-nos
o art.· VIII do regulamento de 1 de Abril de
1799 assim: -As cartas conduzidas pelo extraordinario do Porto ... serao reguladas pelas taxas ate agora estabelecidas». Desconhe~o quais foram. Mas pelo que squele 60
nos pode querer dizer, admito que uma carta
de peso minimo (ate 2/8 de onr;a) pagasse
tres vezes a do correio ordinario. E em rela~ao a pesos de cartas superiores, manter-se-ia a mesma propor~ao? Ou seria 60 a taxa unica para qualquer peso? Faltam-me elementos para uma afirmar;ao segura.
o correia extraordinario teve, sob administrar;ao do Estado, existsncia eremera. De fac·
to, 0 diploma de 14 de Marc;:o de 1801, que
criou as novas taxas tambem em fun~lio das
distancias percorridas, diz no art.· IV: .A denomina~ao, e taxas do Extraordinsrio serao
suspensas, como excessivas, observando-se
as taxas expressas nos artigos seguintes ... ».
Estas taxas sao as js conhecidas e constam
de tabela que pode ser encontrada em va-

rias publicac;:oes da especialidade e que, para 0 que estou a tratar, nao Interessa reproduzlr aqui.
Embora tendo oficlalmente desaparecido
em 1801, encontro referencla do Conde de
Porto Santo, por ordem d'EI-Rei, ter mandado estabelecer correios extraordinarlos para
o Porto e Alentejo. (4) Como nessa refersncia nao se indica a data desta decisao parece-me poder fixa-Ia em 1825. Como se sabe
o servi~o do Correio dependla do Ministerio
dos Neg6cios Estrangeiros e 0 Conde de
Porto Santo (1778-1839) foi Ministro e Secretario de Estado dessa Pasta precisamente
em 1825.
Resumindo este pequeno estudo pode portanto concluir-se pela exlstencia de Correios
Extraordinarios:
a) - entre 1799 e 1801, no Porto e em
Lisboa com base nos carimbos especlals conhecidos e a que atras me
referi;
b) - antes de 1799, Isto 6, em tempos dos
Correlos-M6res, por referencias que
Ihe sao feitas na leglsla~ao oficial
nomeadamente no diploma do 1.· de
Abril de 1799, e
c) - em 1825, para 0 Porto e Alentejo,
mandados estabelecer pelo Conde de
Porto Santo por ordem de D. Joao VI.

o

Dois aspectos do museu postal da Hungria
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CORREIOS EXTRAORUINARIOS
Por Manuel M, de Andrade e Sousa
Que eu salba, excepgao para certas marcas de entrada que se podem ver a seguir,

LEGISLAC;AO

-nar desde Usboa a Guimaraes, Moncor·.
aVO, Braga, Lamego, Guarda, Castel-Bran-»
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Os salos, cuJo dasanho e da autorla dos Servlqos
Artlstlcos dos CTT, tllm as dlmensl\es de 2S,2x35 mm
compreendendo a serrllha, com 0 denteedo 14,5.
Os trabelhos de Impressfio foram executados em
offset pele L1tografia Naclonal.
o plano de emlssilo e 0 eegulnte:

MANUEL ANTONIO JERONIMO

(Reproduqilo autorlzada palos

cm

3$00 tlragem de B 000 000 em folhas de 100 selos
7S5O tlragem de 1 000000 am folhas de 100 selos
10SOO tlragem de SOD 000 em folhas de 100 selos
Sabre estes selos e Impressa uma tarJa fosforescente .
Fol msrcada a data de 29 de Malo de 1976 para
o 1.° dla de clrculaqao da nova emlssAo.
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Revista Filatl~lica Portuguesa. Uma revista ao servi~o do coleccionador.
Assi,na,t ura anual (11 numeros) 120$00. Envia-se exemplar amost>ra a
quem 0 solicite e envie 5$00, em selos, para portes e despesas de expediente. Esoreva-nos. IPra~ Artur Portela, 2-5. 0 Dt.O - Lisboa 4 PORTUGAL
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nao se conhecem outros carimbos durante a
vigencla dos Correios-Mores. A escassez de
carlmbos nao nos deve levar a conclulr pel a
Inexistencia de organlzagao no servigo do
Correlo, mas tam bern l1ao devemos super
que era perfeita.
o transporte da correspondencia era feito
no tempo dos Correios-M6res, ou a pe ou a
cavalo. -Em passo de almocreve - como
soia dizer-se entao - os peoes palmilhavam
de mala as costas, os caminhos que ligavam
as povoagoes de pequeno trafego. Entre as
localidades mais Importantes 0 correia era
carregado a dorso de pachorrentos muares,
cuja andadura pouco excedia ados peoesse de facto excedia.. . Este era 0 Correio ordinario ou slmplesmente ordinario». (1) Tals
rudimentares meios de transporte nao podlam assegurar urn servigo regular, mas apesar de tudo, existiam horarios de partida e
chegada dos correios, de forma que qualquer
pessoa poderia saber, mais ou menos, quando receberia resposta a qualquer carta que
enviasse. A prop6sito atentem no que se
passava em 1747: (2)
.Conta para se saber quando se deitao»,
-e tirao as cartas do Correyo, e 0 tempo »
aque tardam em ir, e tornar a varias par-.tes do Reyno, desde Lisboa.,
eTrez dlas tarda uma carta em ir e tor-.
-nar desde Lisboa a Setubal, sem perder-correyo. Vao de lisboa sabbado, e ter-n
- .ga-feira, e tornam segunda e sexta-fei-.
ra..Sete dias tarda em ir, e tornar desde-Usboa a Alemquer, a Santarem, a Tor-.
-res Vedras, a Thomar, Evora, Elvas, e Be--ja, pelo Correyo ...
-Quatorze dias tardao as cartas em ir, ,'
-e tornar. desde Lisboa a Leiria; Coimbra,"
-Aveiro, Faro, Esgueira, Porto, Campo de»
• Ourique, Algarve, Portalegre, e Vizeu.»
-Vinte e hum dias tardao em ir, e tor-.

-co, Vi anna do Minho, Pinhel, e Almeida.- Trinta dias tardao em Ir, e tornar des--de Llsboa a Braganga, Chaves, Miranda,.
-Mongao, e Montalegre .•
Era isto em meados do seculo XVIII; 0
mesmo, com pouca diferenga, se dava nos
fins dele. isto e, nenhuma evolugao se verificou no servigo do correia durante meio seculo! Vamos encontrar a explicagao deste
facto possivelmente nos confortaveis proventos que 0 neg6cio trazia ao Correio-M6r.
Este detinha 0 monop6lio do servlgo e desta
forma nso era motivado para prom over meIhorias e desenvolvimento. Esquecia-se ate
que se tratava dum servigo publico que nso
deveria ser olhado como de Interesse exciusivo da sua pessoa. As melhorias que se Impun ham e os confortavels proventos levaram
o Estado a nacionalizar 0 servigo.
.Em 1 de Agosto de 1799, quando se inicia
praticamente 0 funcionamento dos Correios
sob administragso do Estado, comegam a
aparecer regularmente veri os carimbos que
assinalam as operagoes de manipulagao da
correspondencia. Recorde-se que as taxas das
cartas domesticas comegaram por ser funI/ao apenas do peso das cartas de acordo
com a seguinte tabela:

20 rels
30
1"
" ... 40
• 1 onc;a e 2/8 60
1 onga e 4/8 80
e assim sucessivamente

Cartas de peso ate 4/8 de onga ...

" 6/8"

»

Este sistema de taxagao vigorou ate 28 de
Abril de 1801, data em que fol posto em execugso urn novo sistema que fazia depender
as taxas tambam das distancias percorrtdas
entre correlos de origem e de destino .
A contrastar com 0 correia ordinario atras
mencionado que embora mats ou menos obe-
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A COLECCAO TEMATICA ((VIDA DE JESUS») DE FELIX DA COSTA
ILHA ESTEVE EXPOSTA NOS SALOES DO C. F. P.
Por : EURICO C. E. LACE CARDOSO
A Direct;:ao do Clube Filatelico de Portugal
promete e cumpre.
Apos a reallzat;:ao da -Mostra Filatelica
Romena no passado mes de Feverelro que.
pelo seu ineditlsmo, constituiu um verdadeiro
exito, os actuais dirigentes do maior clube
filatellco portugues flels a IInha que trat;:aram, com a qual, alias, se identifica totalmente 0 director desta Revista, levaram a
efeito na sede do C. F. P. mais uma manifestat;:ao filatelica.
Foi assim que, para comemorar 0 .Dia do
Corpo de Deus» fol convidado 0 grande filatelista de Alcoentre, associ ado do Clube e
nosso querido amigo, Felix da Costa IIha, a
expor nos Saloes do Clube Filatelico de Portugal, a sua magnifica tematica .Vida de Jesus-.
A colect;:ao daquele conhecido tematico
esteve exposta em 10 quadros (150 folhas)
podendo observar-se uma grande variedade
de bons e belos selos, provas de cor e de
gravador, carimbos magnificos, aerogramas,
etc. formando tudo um conjunto digno de
ser apreciado.
A .MostraD que fOi inaugurada em 17 de
Junho, precisamente no dia em que este ana
se comemorou 0 Corpo de Deus encerrou-se

em 19 do mesmo mes, tendo sido visitad ..
por muitos tilatelistas que se mostraram bastante interessados com 0 desenvolvimento
do tema apresentado. Com eteito, nos 10
quadros que apresentou, Costa IIha mostrou-nos os dezassete capitulos da sua colect;:ao
com um grande sentldo de equilibrio. Assim
estavam representados: A Biblia, a Patria de
Jesus, a Anunciat;:ao; A Virgem, 0 Nascimento de Jesus, Sagrada Familia, Jesus e Sua
Mae, Fuga para 0 Egipto, Seus Milagres, 0
Sermao da Montanha, As Parabolas, Paixao,
Cruclficat;:ao e Morte, Ressurreit;:iio, Ascensao, Assunt;:ao e 0 Seu Relno no Mundo.
Na folha de apresentat;:ao, Costa IIha, homem e cristao em toda a acept;:ao da palavra, escreveu:
"E pois, a Vida de Jesus que, como mensagein de Amor e Fraternidade para Os homens de hoje, nos propomos doeumentar em
selos e pet;as filatelicas .. .
No momenta conturbado em que vivemos
em que impera 0 6dio, a violencla e a Incompreensao seria uma bent;:ao do Ceu se
a Mensagem transmitida pela .Vlda de Jesus- de Costa IIha chegasse aos corat;:6es
de todos n6s .

TEMATICOS
ASTROFILATELIA
PINTURA
FAUNA
FLORA
DESPORTOS

BARATA DAS
Rua da Trindade, 5, 1.0 - Dt.O -

* MOSICA
BALLET
* RELICIAO
* BARCOS
* ETC.
*NEVES
(ao Largo do Ca,rmo)

TELEFONE 36 71 33
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SOBRESCRITO

L'enveloppe est la toilette de voyage de la lettre.
A hist6ria do sobreserito anda intimamente ligada a da carta. Nao e, por consequencia superfluo examinar brevemente como
naseeu esta ultima e as modlfieat;oes que
tem sofrido na sua forma exterior e material.
Os primeiros ensaios feitos pelo homem
para dar ao pensamento e as suas palavras
uma forma duravel, eonslstiam em imagens
grosseiramente au gravadas am bocados de
pedra au nas paredes das rochas.
Para anuneiar uma noticia, contentavam-se com um sinal combinado entre as interessados. Um arehote chamava 0 guerreiro
ao combate, um ramo de palmeira era 0
simbo/o da paz, uma f10r vermelha a de
amor.
Mas estes sinais rudimentares bem depressa foram reconhecidos insuficientes. Recorreu-se entao a escrlta, inventada nessa
oeasiao mas s6 alguns milhares de anos
depois .se tornou alfabetica.
As mensagens escritas receberam 0 nome
de cartas, mas a material empregado era
dos mais primitivos. Serviam-se de pe/es
de animals, casca de arvores, boeados de
pedra, fragmentos de terra cozida, pedat;os
de madeira, de tela e mais tarde boeadinhos de madeira cobertos de cera, gravados
com um pont;ao. Depois passaram a ser
escritos em rolos de papiro e de pergami11110.

Possuimos grande va,riedade de sobrescritos naciona,is
e estrange,iros dos seguintes t,e mas:

*
*
*
*
*

A HISToRIA DO

A descoberta do meio de transformar em
papel as materias texteis abriu a carta um
novo periodo de desenvolvimento. Mais barato do que 0 pergaminho, a papel ofere cia
a grande vantagem de poder canter sob um
espat;o pequeno, eomunicat;oes mais longas
do que as outras materias empregadas anteriormente.
Fino, tacil a dobrar, a expedir e a conservar, a correspondencia tornou-se tacil e agradavel. 0 papel foi aperfeit;oado, principalmente 0 papel para cartas.
A arte de ler e escrever pouco a pouco
se fOi vulgarizando e a atent;ao geral comet;ou a fixar-se na forma de subtrair 0
conteudo das cartas aos olhares indiscretos.
Durante muitos seculos as cartas eram
dobradas de maneira mals ou menos engenhosas, co/ocando 0 enderet;o no reverso
do pape/, aplicando na dobragem um pingo
de cera no qual sobressaia um sinete.
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(VILK HUSCHAK)

Outras pessoas atavam a carta, depols de
dobrada e envolta num bocado de pape/,
com um lio, em cruz, ou de qualquer outra
forma.
No tempo de Luis XIV, rei de Frant;a, as
damas usavam um Instrumento em forma
de canivete, com lamina cortante nos dols
gumes da folha, uma especie de mlnusculo
punhal, com 0 qual furavam a carta, colocando pe/as aberturas assim produzldas, um
fio de seda amare/o ou rosa, que levava
pendente 0 timbre de /acre.
A sua antiguidade, vantagens
e inconvenientes

Contudo, a transmissao das cartas, condiclonadas da forma que acabamos de referir, apresentava mais de um inconvenienteo 0 seu conteudo nao estava absolutamente garantido contra a curiosidade de
terceiros.
o seu envlo sofria, durante 0 tra/ecto, a
manipu/at;ao e 0 contacto com outros objectos. Chegava ao seu destino Irequentemente
amarrotado, sujo, rasgado.
Da necessidade de se proteger a carta,
nasceu a necessidade do sobreserlto.
Nao esM bem determinada a data em que
apareceu 0 prlmeiro sobrescrito.
Dlzem uns que, desde tempos que a mem6rla /a dlfielfmente alcant;a, as cartas, principalmente as cartas de amor, eram cuidadosamente metidas num env61ucro de papel, lacrado e gomado, que muito bem se
pode classiflcar de sobrescrito, pois servia
a embrulhar a carta, nao s6 contra os curio50S, como contra as sUjidades a que atras
nos referimos.
A verdade e que em 1815 ja havia sobrescritos em Inglaterra, uma grande quantidade de sobrescritos de varios tamanhos,
cores e feitlos, uns quadrangu/ares, outros
rectangu/ares, que se vend/am, princlpa/mente pela clientela fem lnina, desejosa de guardar, para 0 destinatario, as suas conlissoes
e meiguices.
Ex/stem sobrescritos carlmbados que datam de 1650 e 1700: existe, em Frant;a, uma
ordem aos correios para que as cartas com
sobr,escrito fosse aplicada uma maior franquia, ordem que data de 1644.
Muito tempo 0 sobrescrito foi considerado
como artigo de luxo, por muita gente.
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comerc/o, principalmente, evitava de 0
aplicar, nao so pelo aumento da tarlfa postal as cartas que os possu/am, mas tambem
pelos inconvenientes que Ihe assacavam.
o sobrescrito rouba a carta 0 carlmbo
do correlo das estapoes que a env/am e daquelas que recebem a correspondencla.
As cartas com sobrescrito, como nlio e
costume g u a r dar os sobrescritos, podem
prestar-se a muitas fraudes, desculpando-se
uns que a carta niio Ihe fora entregue senao tres ou quatro dias depois.
Tambem uma carta pode trazer uma data
anterior, pelas necessidades de um alibi ou
mesmo em consequenc/a de um erro.
Os selos colocados nos sobrescritos nao
sao suflclente prova para estabelecer duma
mane/ra certa que houvesse fraude ou erro,
porque nada prova que 0 sobrescrito que
se apresenta seja bem aquele que transportou a carta em questiio.
Era a expflcaplio que 0 comerc/o e os
bancos davam, para niio usarem sobrescr/to
na sua correspond~ncla.
Hole a moda do sobrescrito tomou raize s
em toda a parte do Mundo que a civilizapao
desbravou. Uma carta sem sobrescrito, reo
cebida hoje pelo correlo, seria tlio verbe·
rado e tlio dlscutldo, como se um cavalhei·
ro se apresentasse em mangas de cam/sa
numa reunilio selecta, obrigada a trale de
rigor.
o sobrescrito preserva a carta e nem todas as pessoas 0 desprezam remetendo-o
ao cesto dos papeis.
Um sobrescrlto tlmbrado com um selo de
valor, com um carlmbo em que nlio figure
a graxa, mas sim a tinta que nlio 0 suje,
mas que 0 marque e um valor que multas
vezes se guarda, porque os colecclonadores
de sobrescritos pagarlio por aquele selo colocado no envolucro da carta uma quantla
malor do que se ele estivesse descolado.
o facto do aumento do valor do selo provem, como quase todos os coleccionadores
sabem, das marcas de garantia que no sobrescrlto vem, os carimbos da esta~lio do
pals emlssor, a data, com 0 dia, 0 ano, 0
mes, e muitas vezes ate a particularidade
da hora da expedlplio.
o sobrescrito, como muito bem diz Wilk
Huschak, e 0 vestido de viagem da carta
que nos mandam.
(Artigo publicado no Jomal do Comercio
de 15/7/1956, que, com a devida venia, se
transcreve).
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A OIREC~AO DO CLUBE FILATELICO

SELOS
MOEDAS
MEDALHAS

Cal~ada

ANO

DE PORTUGAL APELA PARA A
GENEROSIDAOE O'OS ASSOCIAOOS

do Carmo, 25 sit - Esq.

TELEFONE 365207

LISBOA-2
Tendo em vista concretizar varios empreendimentos em estudo a Oirecc;ao ·do C. F. P. tern envidado os maiores esforc;os no sentido de obter

CASA A. MOLDER

receitas quer atraves de subsldios quer pela venda de «material

J)

nacional

e estrangeiro que e enviado ao c1ube para pagamento de quotas e anuncios
RUA 1.0 DE DEZEMBRO. 101-3.°
LlSBOA-2 - Telef. 321514

principal mente.
Neste sentido, nao e de estranhar que, com

TUDO PARA FILATEL-IA

0 objectiv~

de angariar fun-

dos, a Oirecc;ao do Clube venha. por este meio, dirigir-se aos associ ados
SELOS DE PORTUCAL E ULTRAMAR
e a nossa grande especialidade

5elos de tocIo 0 mundo para
todos os temas

.

apelando para a sua generosidade no sentido de oferecerem ao Clube de
todos nos a material que possam e queiram dispensar como, par exemplo,
selos novos ou usados, etiquetas de registo, de aviao, franquias mecanicas.
sobrescritos com carimbos de devoluc;ao e outros, isenc;oes de franquia,

Exposi~ao

permanente de Selos em
15 vitrines do atrio do res-do-chao e no 3.° andar (elevador)

COMPRA -

VENDA

Execu~ao

rapida de pedidos
por correspondencia

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

etc., etc., material este destinado a ser posta

a venda

na nossa sede para os

associ ados.

A Oirecc;ao do Clube fica desde ja agradecida a todos os socios que
quiserem corresponder ao seu pedido, os quais podem ficar com a certeza de
que as suas dadivas se destinam a engrandecer cada vez mais

0

maior clube

filatelico portugues, a que todos nos nos orgulhamos de pertencer.
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garrido embaixador itinerante da fraternidade entre os povos.
6-2-5 - AS FALSIFICACOES PRIVADAS, AS
BURLAS E as ROUBOS DE SELOS
6·2·5·1 -

AS FALSIFICAC;:OES PRIVADAS

Segundo Alfred Allen a grande dor de cabec;:a do colecclonador de selos e a falsificac;:ao. A Associac;:ao Norte-Americana de
Negociantes de selos informou que, no ana
de 1952, foram apreendidos nos Estados Unidos mais de 650 mil selos falsos! A lei norte-americana condena a compra, venda, troca ou posse de qualquer selo forjado, mas
ha paises cujos governos permitem a reproduc;:ao de selos por particulares.
Essas reproduc;:oes sao conslderadas obras
de arte, assim como uma c6pia de Rembrandt feita por um pintor habil.
Niio quer isto dizer, esclarece-nos ainda
Alfred Allen, que os Estados Unidos estejam
isentos de falsificac;:ao dos seus selos postais. Em 1949, foram encontrados, num terreno baldio, na cidade de Nova lorque, cInco mllhoes de selos norte-americanos do
valor de tres centavos. Faziam parte de um
sortimento que se estendla por todo 0 pais.
Depois de apreentlidas todas as falslficac;:oes, 0 Servic;:o Secreto contou oito e meio
milhoes de exemplares! Muitas das folhas
nao eram plcotadas horizontal e verticalmente, circunstancia que as tornarla particularmente valiosas para os coleccionadores.
As falslficac;:oes praticadas por um individuo ou grupo de individuos nao prejudicam,
normal mente, 0 servic;:o postal mas slm os
coleccionadores. Interessam, em certas condic;:oes, a determinados especialistas e so a
estes; mas devido ao seu pequeno mercado
nao sao aproprladas para Investlmento nem
especulac;:ao.
Estas falsificac;:oes podem ser de selos autentlcos, portanto imitac;:oes melhores ou
piores ou verlflcaram-se sobre os proprios
selos submetendo-os a um tratamento quimico que Ihes altera a cor, mas nao a imagem, por meio de xilol e outros produtos,
sem que a goma dos selos seja afectada.
Este processo de descolorlr os selos e de
uma extraordinarla slmplicidade e tem em
vista ludibriar os colecc·lonadores de uerros,·.

Conhecem-se ainda outras especles de falsificac;:oes sobre os proprlos selos como, por
exemplo, a utJlizac;:ao de sobrecargas em selos comuns.
E claro que todas estas falsificac;:oes visam, como nao podia deixar de ser, um lucro iliclto, e que lucro!
Vamos seguldamente, dar noUcia de algumas falsificac;:oes Importantes.
Em 15 de Dezembro de 1966, segundo comunicac;:ao de Edward L. Willard, Presldente
da American Philatelic SOCiety, acabou a ac ·
tividade fraudulenta de um dos maiores falsificadores mundlais (0 maior talvez tenha
sido Sperati) que havia mais de trinta anos
tinha comec;:ado a Inundar com as suas falsificac;:oes 0 mercado filatelico. Tratava-se
de Raul de Thuin, do Mexico.
o que mais nos desperta a curiosidade e
a admirac;:ao e que a activldade criminosa de
tal falsificador nao terminou por ter havid\l
qualquer acc;:ao judicial que 0 condenasse a
prisao ou por ter sldo condenado a pagamento de pes ada multa.
Com efeito, a acc;:ao nefasta e criminosa
de Thuin terminou sim ap6s quase um ana
de negociac;:oes internacionais, tendo a American Philatelic Society, dos Estados Unidos
da America do Norte, adquirido todos os
utensilios e selos a Raul de Thuin. Os representantes oficiais da I'eferida sociedade antes de obterem de Thuin todos os seus utensilios e outro material filatelico tiveram quatro dias de negociac;:oes secretas no domicilio do falsificador. Aquele material fol levado para os E. U. A. com a autorizac;:ao antecipada das autorldades alfandegarias. A Iicenc;:a para 0 referido material entrar nos
Estados Unidos da America do Norte, vinda
do Mexico, foi dada pelo Secretario de Estado do Tesouro dos E. U. A ..
Raul de Thuin ao longo de mais de 3 decadas, falsificou selos e pec;:as filatelicas de
quase todos os paises do mundo.
Como curiosidade regista-se que todo 0
material adquirldo pela referlda Comissao a
Thuin, constituido por 1636 cliches fabricados por este, arquivos pessoais, desenhos
originais, cartas e correspondencias, notas,
mem6rias completas de transacc;:oes filatelicas, incluindo as suas contas e registo de
vendas, papel usado no seculo XIX para fabrico de selos, etc. foram transportados em
dois autom6veis, em 10 grandes caixas.

..

7) Franquias mecanicas - ou selo fixo em
que a franquia e impressa por maquinas em
usa de entidades privadas, embora control adas pelos Correios (designadas ,por franquias
mecanicas privadas), ou por maqulnas utilizadas nas estac;:oes ou postos de correlo (denomlnadas franquias mecanicas de servi~o)_
Nao desejamos referir aqui todas as especies de franquias mecanicas que se agrupam
naquelas duas divisoes. Pretendemos apenas
referlr a existencia destas marcas postais
hOje em dia tao em yoga.
A tinta a utilizar nas franquias mecanicas
deve ter a cor vermelha, nos termos das
disposic;:oes legals internacionalmente em
vigor.

Franquia mecanlca privada (com uma flimula
de texto de publici dade, do usuario da maquina de franquear
8) Etlquetas de registo - E um pequeno
pedac;:o de papel que se apoe na correspondencla reglstada com 0 flm de identlficar a
estac;:ao de origem e 0 numero de ordem do
reglsto.

R
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Uma etiqueta de registo

5-2 -

VARIEDADE DE S'ELOS

Vamos fornecer seguidamente uma lista
sobre a varledade de selos postais seguindo
a ordem alfabetica por uma questao de
metodo.
1) Selo de Beneficencia - Alguns paises
determinam que, ,em certas datas, sejam
aplicados selos na correspondencla sem
qualquer valor como franquia e cujo montante resultante da sua venda se destina a
obras de caridade.

2) Selo Comemorativo - E 0 selo emitido
para comemorar um aconteclmento. Os selos
comemorativos comec;:aram a ser divulgados
em 1871 no Peru.
3) Selo de Correio Aereo - E um selo
que tem aposta a menc;:ao caereo-.
4) Selo de Encomendas Postais - E um
selo que tem aposta a menc;:ao .Encomendas
Postais- e que se destina a franquear as
referldas encomendas.
5) Selo Expresso - E 0 selo emitldo por
certos paises para franquear cartas que devem ter tratamento "por pr6prio» desde a
recepc;:ao ao destino.
6) Selo Fiscal- Postal - Alguns paises
admitem selos flscals para franquear a correspondencia em situac;:oes excepclonals.
7) Selos de Jornais - E um selo que tem
aposta a menc;:ao -Jornais- e que se destina
a franquear perlodlcos.
8) Selo Local - E 0 selo emitido numa
cidade ou num determinado terrltorio e que
apenas se destina a franquear a correspondencla destinada a mesma cldade ou ao mesmo territorio.
9) Selo de Multa, porteado ou taxa - Tem
esta designac;:ao 0 selo que e aposto na
correspondencia Insuficientemente franqueada ou cujo sobrescrito nao obedece as medidas normalizadas. Esse selo indica 0 porte
agravado que tera de ser pago pelo destinatario. A recusa do pagamento da -multa- implica a devoluc;:ao da correspondencia
ao remetente.
10) Selo Nao Emitido - E um selo que,
embora tenha sido fabricado e possa ate
constar de catalogos, nao chegou a circular
por qualquer razao.
11) Selo Oficial Quando se apoe a
sobrecarga -oficial- num selo postal aquela
palavra transforma-o em selo de servic;:o.
Outras vezes, existem selos emitidos propositadamente 'para correia oficial e que
nao tendo valor como franquia se destinam
apenas a correspondencia expedida por servic;:os do Estado.
12) Selo Privativo - E 0 selo emitido por
entidades particulares autorizadas a faze-Io.
13) Selo Provis6rio - Por vezes faz-se,
ocasionalmente, um selo ou uma emissao
em consequencia da falta de um ou mais
val ores postais.
14) Selo Sobrecarregado - A sobrecarga
e uma inscric;:ao ·impressa num selo e que
tem ' por fim torna-Io utilizavel em data ou
iocal diferentes daqueles a que primltlvamente se prestava.
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15) Selo Sobretaxedo - A sobretaxa e um
valor impresso num selo, alterando-Ihe a
taxa prlmltiva.
16) Selo Specimen - Specimen e uma
mem;ao aposta sobre certos selos entregues
como amostra a Comissao da Unlao Postal
Universal (U. P. U.), em Berna, ou oferecldos
por um governante a um particular.
17) Selo de Taxa de Guerra - E um selo
destlnado ao pagamento de um imposto que
se aplica a despesas de guerra.
5-2-1 - FORMAS DE COLECCIONAR SELOS
POSTAIS
Como ja anteriormente foi dlto e i1ustrado,
a fllatelia abrange varlos ramos. No nosso
trabalho ocupamo-nos somente do coleccionismo de selos postals 0 qual pode abarcar
varlas modalidades, consoante 0 gosto, as
possibilidades e a cultura de cada urn.
Antes, porem, referiremos 0 problema tao
discutldo e dlscutfvel mas sempre actual, de
colecclonar selos novos ou selos usados.
No que respelta aos selos novos 0 problema da goma tern felto correr multa tlnta.
Servimo-nos, para apreclar esta questao de
urn artigo da autoria do romeno Gr. Racoviceanu, publicado na revlsta francesa .L'Echo
de la Timbrologle-, n.O 1369, de 1 de Janeiro
de 1968, traduzldo e adaptado por Jose Manuel Castanheira da Silveira que, com a devida venia, transcrevemos:
. Para ajudar os meus colegas filatelistas
e a filatelia em geral, garatujei algumas retlexoes sobre a gomagem dos selos, que de
algum tempo para ca tomou uma ImportAncia
injustificada.
.
A utilldade da goma e de facllitar a aplicac;:ao do selo no envio postal. 0 problema que
se poe ao filatelista e de saber se a conservac;:ao da goma e ou nao importante, e se
elaapresenta mals vantagens do que Inconvenientes.
E incontestavel que, para 0 coleccionador
de selos novos, as considerac;:oes de ordem
estetica sao de Importancla capital. A goma
original neste aspecto nao acrescenta nada ao
selo, sendo a sua (jnica vantagem 0 poder-se
ver com uma simples olhadela se 0 mesmo
teve ou nao qualquer reparac;:ao. Vejamos
agora as ·desvantagens. Em prlmelro lugar, a
goma e a parte do selo rna Is sujelta as
influancias climaterlcas. Uma atmosfera saturada de humidade provoca com facilidade a
aderancia do selo ao album ou ao classificador; por outro lado, urn amblente demaslado seco provoca a contracc;:ao do selo e

consequentes quebraduras. Com 0 tempo, a
goma acaba por destrulr 0 selo, pols alem
dos inconvenlentes atras apontados, a goma
e 0 melhor campo de cultura da ferrugem
que tantos selos tern Inutillzado.
Ora 0 selo representa urn valor comercial
permanente, e e Inconceblvel vii-Io dlminuir
por causa da alterac;:ao da goma. Ha paises
onde e Imposslvel conservar a goma por causa da humldade, e a (jnlca soluc;:ao e lavar os
selos. Se generalizarmos que a lavagem do
selo nao Influencla 0 seu valor, todos estes
inconvenlentes desapareeeriam.
Alem do mals, a goma representa um 6ptlmo petlsco para certos Insectos e outros
parasitas mlcrosc6plcos. Mesmo colecc;:oes
guardadas em cofres fortes, nas melhores
condic;:oes de seguranc;:a e cUldados, foram
encontradas mutiladas pelos vermes, ou manchadas pela ferrugem e outras marcas Indeleveis.
Antes de 1940, os classlficadores eram
pouco utlllzados e a conservac;:ao de coleec;:oes fazla-se em albuns, onde 0 selo era
colado atraves de charneiras. E conhecldo de
todos que uma ou mais charnelras, habilmente colocadas, podem esconder defeltos
mas uma simples lavagem e 0 suficlente
para encontrar qualquer reparac;:ao.
Ha certos colecclonadores que defendem
a tese que uma simples lavagem faz perder
a frescura a urn selo, e embora isso seja
verdade para certas variedades de papel utilizadas, especlalmente 0 porcelana, e absolutamente Iinexacto para a quase totalidade dos
selos, especialmente os modernos. Eu atrevome ate a desafiar urn filatelista a reeonhecer
se urn selo fol ou nao lavado, sem Ihe examinar 0 verso.
Concluimos, assim, que a presenc;:a da
goma representa mals inconvenlentes do que
vantagens.
o problema da goma fol inventado por
alguns Intermediarlos astuclosos, que fazem
bai.xar 0 prec;:o no momento da compra e que,
no da venda, reclamam que a charneira nao
tern qualquer Importancla.
Ha cerca de trinta anos urn comerclante
de Bucareste reeebeu a vlslta dum cllente
amerlcano que Ihe fez uma ancomenda bastante grande de selos novos. 0 vendedor, a
quem Ihe Interessava manter longas relac;:oes
comercials, fez questao de escolher todos os
selos com a goma Impecavel, e flcou bastante admlrado quando, na partida do cliente,
este Ihe pedlu para Ihe entregar os selos
lavados, pOis tlnha receio que na travessla
do AtiAntico os selos se colassem ...
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Aspecto de Sintra

IIha da Madeira
(Nolte de pas.agem
do ano)

Ainda naO ha muitos anos, mais preclsamente em 1966, uma firma editorial alema
fundada em 1893, Verlag Richard Borek, que
selecciona a melhor emlssao reglstada em
todo 0 mundo em cada ano, classiflcou como as mals belas series de 1965 as emltidas para os terrlt6rlos de S. Tome e Principe e Cabo Verde, na altura alnda sob a adminlstl'ac;:ao portuguesa, tendo como motlvos
dlferentes tipos de uniformes mllltares utilizados pelo exerclto portugues em mlssao de
soberania no Ultramar conslderando «serem
indlcadas, mais do que qualsquer outras, para descrever ao profano a alegrla que nos
transmlte a Filatelia •.
Escusado sera encarecer a repercussao
que teve em todo 0 mundo filatelico este
brilhante trlunfo, em que 0 nome de Portugal, atraves de selos emltidos para aqueles
dols terrlt6rlos, apareceu em plano destacado num trtulo do mensarlo da referlda firma de Janeiro de 1966, que transcrevemos
na lingua original, dando a traduc;:ao, em
segulda.
I

Embora tais selos sob 0 ponto de vista de
atracc;:ao turistica pouco ou nada nos dlga 0
certo e que contrlbuiram de forma Inegavel
para que 0 nome de Portugal fosse posto
em destaque e dlvulgado em todos os palses do mundo. Foi, sem d(jvida, uma propaganda gratulta que aquelas series nos proporcionaram.
Em reforc;:o do que acabamos de escrever
vamos aludlr a uma serle de selos posta em
circulac;:ao no dla 15 de Abril de 1973, pela
Adminlstrac;:ao dos Correios do Relno do
Bhutan, urn Estado sltuado na regiao do Himalala, com 800000 habitantes.
A referida serle e composta de sete se·
los, sendo cinco de correlo ordlnario e dois
de correio aereo e constltuem, simultaneamente, uma extravagAncia e uma curiosida·
de. Com efelto, os selos desta serie sao nada mais nada menos do que 8selos falantes",
em forma de pequenos discos fonogrSflcos,
redondos, em folha de plastico de 65 mm,
de cores diferentes para cada valor fabricados pel a firma japonesa de T6quio, Ahasi Sonorama. Estes dlscos-mlnlatura de 45 rotac;:oes, podem ser tocados e apresentam, respectivamente, gravat;6es cia hlstoria do Bhutan em bhutanes ou Ingles do hlno nacional
do mesmo Reino, asslm como miislca de
cant;6es e danc;as folclorlcas do citado pars.
o proprio governo do Relno do Bhutan
considera que estes selos falantes tao Inwl·
gares como curlosrsslmos sao verdadeiros
embaixadores do pais pois dlwlgario, em
todas as partes do mundo, Informac;6es sobre
a hlst6ria, os habitantes, os costumes e a
cultura do Estado do Bhutan. Considera 0 go·
verno Real que esta Inovac;:ao .revoluclonaria» facllitara de manelra eficaz a propaganda nacional.

SchOnste Serle des Jahres Portugal Uniformen
(Unlf()~mes de Portugal a mais bela sellie do
ano)

.Selo falante. do
Relno do Bhutan
Selos da. series premlada.

o selo

postal

e hOje 0

mais convincente e
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- Se a emlssao e destlnada a financlar
uma exposl!fao filatelica naclonal ou Intemaclonal. Neste caso, 0 valor total da sobretaxa
na~ devera ultrapassar dols francos ouro.
II - EMISSOES ABUSIVAS
Deflnl~o:

As emlssoes abuslvas sao
aquelas que comportam -a cotes- dlspendlosos.
1 - Emissoes em venda gemlnada (1 bloco
mals x series ou 1 selo raro mals x selos
comuns, etc .... ).
2 - Emlssoes semelhantes com as cores
dlferentes para 0 mesmo selo ou mesmo
bloco.
3 - Reimpressao de uma emlssao ou suas
partes com um flm lucratlvo sobre a mesma
forma ou sobre formas ligelramente dlferentes.
III - EMISSOES INDESEJ~VEIS
Definl~o: Os selos de correlo sao essenclalmente os reclbos de porte para 0 correio
sendo declaradas Indesejavels as emlssoes
que na~ sejam emltidas vlslvelmente com
esse flm.
1 - Sarles comemoratlvas muito longas.
2 - Valores multo elevados.
3-Blocos.
4 - Emlssao cujo assunto nada tenha que
ver com 0 pars emlssor.
5 - Tiragens intenclonalmente mUlto baixas.

6-2-3 - COMO MEIO DE
DE DIVISAS

o

TRANSFER~NCIA

pouco espa!fo que os selos postals ocupam ao serem transportados de um local para outro e 0 facto de serem conslderados
.trtulos- internaclonalmente reconhecldos,
pagavels a vista, na feliz expressao do Italiano Bazan, leva os interessados na transferAncla de dlvlsas a usarem 0 expediente
de adquirlrem grandes quantidades de selos
postals dum determlnado pais e a envla-Ios
para outro, on de os selos sofrem uma desvaloriza!fao cambial inferior a que se veriflcarla se se tratasse de dlnhel·ro liquido.
Mas, na~ e preclso tratar-se de paises diferentes para tal facto se verlflcar.
Num pals com territ6rios coloniais, por
exemplo, 0 fen6meno e aparente. Basta com
efelto, que a moeda que clrcula seja dlferente e haja diflculdades na transferencia de

divisas. Tal expedlente era usado entre n6s,
quando se desejava transferlr valores monetarlos dos antlgos terrlt6rlos sob admlnlstra!fao portuguesa para 0 Portugal Europeu. Em poucas palavras explicaremos 0
processo que era utillzado com enorme frequencla.
Sabendo·se de antemao que 0 dlnheiro
trazido, por exemplo, de Angola, era trocsdo num banco da Metr6pole com a desvalorlza!fao de 30 por cento, por hip6tese, a pessoa Interessada em transferlr dlvisas daqueIe antigo Estado para a Metr6pole adqulrla
selos nas quantidades que Ihe Interessava e
envlava·os com a malor facilidade, multas
vezes por um portador, (nem sequer pagava
o transporte) os quais eram aqul entregues
a comerclantes com quem os interessados
anteclpadamente contactavam. Os comerclantes pagavam 0 material recebldo com
uma desvalorlza!fao apenas de 10 a 15 por
cento, deposltando as quantlas devldas na
conta do evendedor- em bancos metropolitan~s.

Ap6s 0 derrube do regime poHtlco que vigorou em Portugal de 28 de Malo de 1926 a
24 de Abril de 1974, houve, certamente, portugueses que, nao se adaptando as novas
condi!foes soclo-politicas dos terrlt6rlos de
alem-mar, cujas datas de Independenela foram, poueo depols do 25 de Abril de 1974,
anuncladas, trouxeram nas suas bagagens
selos de correia dos ter~itorios ultramarlnos
para negoclarem em Portugal.
o selo tem asslm a vantagem de permitlr
o transporte ou envio dlscreto de somas
importantes.
6-2·4 - COMO ADJUVANTE DAS CORRENTES
TUR(STICAS E COMO MEIO DE PROPAGANDA
Com a expansao enorme que tem pelo
mundo nas correspondencias (0 selo postal
ama todas as bandelras de todos os paises)
h8 todo 0 Interesse por parte dos Govemos
em par a circular emissoes de selos postals
que mostrem de uma forma sugestlva as
belezas naturals do pais, 0 seu folclore, os
seus monumentos, em suma, 0 seu patrlmonlo cultural e artistico.
Tal dlvulga!fao constitui uma informa!fao,
uma manelra de dar a conhecer aos outros 0
que se possui de bom e belo. Asslm se faz
propaganda do pais, se chama a aten!fao para ele, provocando 0 desejo de 0 visitar e
conheeer, 0 que sob 0 ponto de vista economico, ah~m do mals, na~ e para desprezar.

Nao posso deixar de lamentar 0 filatelista
que, ao fazer uma aqulsi!fao, mal olha para a
frente do selo, mas perde mel a hora examlnando com a maxima mlnucla a goma do
mesmo...
Por volta de 1930, apareceram no mercado
charnelras poueo adeslvas, que delxam apenas uma ligeira marca na goma, na minha
opiniao esta particularidade em nada dlmlnui
o valor filatEilico do selo, e 0 seu valor
comerclal s6 por manobras especuladoras
pode ser tam bam dlmlnuldo.
Exprlmo estas consldera!foes na esperan!fa
da que os filatelistas do ana 2000 flquem
reeonhecldos a todos aqueles que lava ram a
goma dos selos, preservando·os de altera!foes, ou mesmo da destrul!fao •.
Dlzem os defensores dos selos obliterados que estes a que cumprlram na realidade a mlssao para que foram crlados, Isto
E'i, clrcularam.
Por outro lado, ha muito boa gente no
campo filatelico que defende 0 colecelonlsmo
de selos novos com goma original (e na~ selos regomados que se pode conslderar uma
fraude, segundo uns, au uma restaura!fao,
segundo outros), argunwntando entre outras,
com as segulntes razoes: a beleza dos selos
novos ser mUlto superior ados usados e 0
seu valor eeon6mlco ser muito desigual pois
a cota!fao daqueles, de um mado geral, a bastoote mals elevada que ados selos obllterados.
Nao desejamos tomar posl!fao sobre 0 as·
sunto. Ambos os argumelltos sao validos,
sem duvlda alguma.
Ha vantagens e desvantagens nos dois
colecclonlsmos. Pusemos 0 problema porque
ele exlste, mas cad a um deve decldlr por sl
pr6prlo como melhor entender.
Posto Isto, aludlremos as formas mais frequentes de colecelonar selos postals.
a) Colec~Ao classica (0 que nao Impliea
a exlstencla de selos classleos).
Nesta modalidade sao coleeeionados os
selos por paises segundo a ordem crono16glca da salda das respectlvas emlssoes.
Uma colec!fao classlca pode ser geral ou
especlalizada.
1) CO/ec~80 geral- Esta eolecc;:ao a feita
com base nos cat810gos.
2) Calec~8o espec/alizad8 - Uma colecc;:ao
especializada pode abranger uma au mais
emlssoes, englobando todos os erras, provas,
etc., relaclonados com a emlssao ou emlssoes. Pode dizer·se, portanto, que representa
um estudo exaustivo do material que se pretende colecclonar.

b) Cole~ao temitica - Escolhe·se um teo
ma que deve ser tao original quanto possivel,
estuda·se e desenvolve-se 0 mesmo, dlspondo-se os selos segundo um plano 16gleo
que tambam deve revestlr orlginalidade.
c) Colec~io de Bssunto - Nesta forma de
colecelonlsmo na~ se toma necessario qualquer plano 16glco. As colec!foes de assunto
compreendem todos os selos que tem uma
rela!fao com um assunto ou flnalidade de
emissao. A apresenta!fBO pode ser felta por
paises, por ordem cronol6gica ou seguindo
uma ordem sistematica.

Estas sao as formas de colecclonar selos
mais frequentes.
Como se dlsse, na colecc;:ao classlca nao
se torn a condlc;:ao essenclal a exlstencla de
selos classleos mas, e evldente, que a Inclusao de tais selos numa colec!fao montada a
manelra classlca a valoriza extraordinariamente. 0 mesmo se pode dizer quanto as
coleec;:oes tematicas e de assunto. • Pe!fas
classlcas- nestas colecc;:oes s6 as valorlzam
e de que manelra. Alam disso, estas colecc;:oes flcam sempre bastante valorizadas
sempre que se Ineluam nelas documentos
postals, tals como, por exemplo, Intelros postals, marcas, postals e certas flamulas, a
que ja aludlmos.
Nas colec!foes tematicas e de assumo
tem tambam cablmento, entre outras, as
.pe!fas filatalicas- que adiante referiremos, embora 0 seu numero deva ser restrlngido 0 mals possivel, porquanto neste tipo
de colec!foes, mals do que 0 valor material
de tals -pe!fas-, Interessam sobremanelra 0
trabalho de Investlgar;ao, estudo e busea
efectuado pelo colecelonador. Vamos, seguidamente, fazer uma breve alusao a algumas
•.pec;:as filatalicas-, ilustrando-as e dando a
sua definl!fBo.
Asslm temos:
a) Erro - Selo emltldo numa cor dlferente
da que devla ter ou com defeltos de 1mpressao.
A impressao dos selos torna-se mals ou
menos cuidadosa, segundo 0 seu processo de
fabrico a mals ou menos rapldo.
As impressoes 'defeltuosas sao vulgares
em m4itas emissoes de selos de Portugal e
das suas ex-coI6nias: algarismos e letras
quebradas, trac;:os ou pontos parasitas, algarlsmos do valor ou dlzeres deslocados, omlssao de palavras, etc. 10 Impossivel fazer um
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inventario completo destes defeitos que a
cada momento estao a ser notados.
b) "Tete - Beche» - Adoptamos 0 termo
frances que, pode dizer-se, e universalmente
usado em filatelia, por nao conhecermos ter-

mo portugues que exactamente traduza a
impressao invertlda dum selo junto a outro
selo normal.
c) Bloeo - Nesta designar;ao agrupam-se
duas especies de per;as a saber: bloeo de selos - conjunto de selos que nao foram se-

Um erro [omissiio de vlirlas palavras)

..

Um .tate.beche..
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internacional. Estao neste caso, por exemplo, os pequenos Estados, como Andorra,
Liberia, Liechtenstein, Luxemburgo, M6naco
e S. Marino, cujas economlas nacionais dependem grandemente da exportar;ao de selos.
E por que assim e, alguns destes parses
comer;aram a lanr;ar em circular;ao emissoe!)
de selos que se podem considerar especulativas, pois a unica finalidade que tern e extorquir 0 dinheiro dos coleccionadores para
os cofres do Estado.
Na verdade, comer;aram a aparecer, cad a
vez em maior escala, selos que tern pouco
ou nada que ver com os fins postals, mas
que trazem ao Estado lucros conslderaveis,
pois os coleccionadores nao os evitam de
comprar para conseguir completar as suas
colecr;oe::;.
S. Marino, por exemplo, a partir de 1947,
comer;ou a homenagear, atraves dos selos
que emitiu, estadistas estrangeiros. Por
exemplo, a morte do presidente Franklin D.
Roosevelt foi comemorada dois anos depois,
numa serie que continha selos no valor de
100 liras e selos de correio aereo ate 200 Iiras (S. Marino, naturalmente, nao possul urn
s6 aeroporto).
o M6naco, onde s6 10 por cento dos seus
habitantes sao originarios, segue 0 mesmo
exemplo. Julio Verne, Roosevelt, Eisenhower, Jogos Olimpicos foram comemorados
pelos correios monagascos. Qualquer acontecimento e aproveitado para 0 M6naco emitir
selos. Este pais, vai mais longe na especu·
lar;ao pois nao se Iimita a emitir os selos
a medida que se comemoram as datas.
Com efeito, poem a circular, simultaneamente, no mesmo dia, as series que emitern para urn ano. Assim, em 15 de Maio d9
1958, sairam para 0 mercado cinco series
respeitantes a esse 'ano; em 1959 tambern em meados de Maio, foram postas
a circular 6 series; em Junho de 1960, ap!lreceram de uma s6 vez, nada menos de 10
series, e assim sucessivamente .
A F. I. P. (Federar;ao Internacional de Filatelia) alem de outros objectivos, tern a
missao ingrata de combater, dentro do possivel, as series especulativas no interesse
do colecclonador, pondo no -index .. algumas
dessas series au apenas alguns dos selos
das series consideradas como tal.
A Ida para 0 . 'i ndex- tern como conse·
quancla a proibir;ao pura e simples desse
material ser exibido em exposir;oes internaeionais.

Mas, dado 0 melindre da questao, aquela
Federar;ao nao actua de animo leve, ponderando caso a caso este problema que tern
implicar;oes de varia ordem a nivel internacional.
Tal medida e Igualmente adoptada, de urn
modo geral, por todas as Federar;oes Nacionais, pelo que uma vez divulgadas as Iistas
com as series, ou os selos que estao no
«index .. , os coleccionadores expositores fl·
cam sabendo de antemao 0 que devem comprar e 0 que podem expor sem correrem 0
risco de serem ellminados pelos respectlvos
jurados.
As emissoes especulativas podem revestir os segulntes aspectos, segundo as definir;oes dimanadas da referida Federar;ao Internacional.
1- EMISSOES NOCIVAS
Defini(:ao: As emissoes nocivas sao aquelas que lesam directamente os interesses
dos coleccionadores.
Sao conslderadas como emissoes nocivas:
1 - As emissoes ou certos valores destas que sao vendidos em bloco ou em grande parte a partlculares que podem assiin impor os prer;os.
2 - As emlssoes ou certos valores destas
que nao estejam em venda livre aos postigos postals do pars emissor, ou que sejam
vendidos com condir;oes especiais de rateio.
3 - As emlssoes ou certos val ores destas
tendo uma sobretaxa superior a 50 % do
valor facial.
4 - As series, selos ou blocos regularmente emitidos tendo uma sobrecarga ou
perfurar;ao nao postal feita com urn fim lucrativo. Emlssoes impressas por particulares sem estatuto postal.
5 - Tiragem a parte das emissoes regulares, que nao sejam postas a venda no correio.
6 - As emissoes nao denteadas, emitid'.ls
com as emlssoes normal mente denteadas
(mesmo se as nao denteadas diferirem em
cor ou valor das emissoes normalmente
denteadas). Isto nao se aplica aos selos acidentalmente nao denteados, aos ensaios, provas, etc ....
Revoga(:oes: As revogar;oes ao ponto 3
sao admitldas:
- Se a emlssao e feita imediatamente
ap6's urn sinistro ou a uma calamidade nacional sLibita, e se ela se destinar a dar os
primeiros socorros aos sinistrados.
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do seu propriO pais e apas procurar completar essa colecc;ao dedlcarem-se entao a
outro ou outros paises.
Por outro lado, os coleccionadores manitestam interesse diferente consoante se trate de selos de um ou outro pais. De um
modo geral, podemos acrescentar que os
selos emitidos pel os paises da chamada
Cortina de Ferro e do bloco Afro-Ash~tlco
e Continente Americano, tem menos procura do que os emitidos pelos paises da
Europa Ocidental. E de entre estes paises
sao os selos da Suic;a, da Franc;a, da Alemanha, da Holanda, Luxemburgo, Belglca, Vaticano, entre outros, os que mais interesse
despertam aos colecclonadores.
b) Oferta crescente - a qual pode ser
devida a diversas clrcunstancias, tais como:
1) Oferta de grandes quantidades de material ate entao escasso por se en contra rem
em dep6sitos oficlals.
2) Llquidac;ao de dep6sitos privados, de
especulac;ao, que conduz a uma Imediata
baixa de precos.
3) Um interesse decrescente pelos territ6rios que ja nao emitem selos, por terem
sido absorvidos por outros, por hlp6tese.
c) Pro cur a crescente - Os aconteclmentos politicos motlvam tambem um cres·
cimento de procura, pel a seguranc;a que da
o Investimento dos selos em momentos de
crise.
Um evento do nosso tempo que tambem
ha-de ser considerado como um acontecimento politico 0 Concilio Vatlcano II
- motivou tambem uma procura consideravel, neste caso, de selos do Vaticano, mas,
por uma ,razao dlferente. Com efeito, a concentracao de altos dignatarios da Igreja com
os seus respectivos sequitos, geralmente
pessoas bem sltuadas mas sem outras Inclinacoes para os prazeres terrenos, excepto
cO'lecolonar selos, conduzitJ a grandes elevacoes de precos para as melhores series do
Vaticano. MUitos membros do alto, medlo e
baixo clero cat6lico coleccionam, tal como 0
Cardeal Spellman de Nova lorque, os selos
daquele minusculo Estado.
d) Exclusao de oferta e procura - Medidas poJrticas podem produzir uma comple.
ta exclusao de oferta e procura. Sucedeu,
isto, por exemplo com os selos do III Reich.
AIel de controlo n.· 48 proibia todo 0 comercio com selos hitlerianos nas zonas de
ocupac;ao.
e) Motivos e temas como factores de
deforma9ijo de preftos - A partir de 1945
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o coleccionismo de selos por temas e motivos consolldou-se. Assim, sao os selos com
motlvos ,religlosos, desportivos, de flores e
de fauna, etc., que tem maior procura 0
que obviamente influi na formac;:ao de prec;:os.
f) Influxos especulativos Podem produzir variac;oes de prec;os por actuac;ao posltiva ou negatlva sobre a procura.
Com efeito, excitar artificialmente a procura e tao facil como reduzi-Ia. Em 1961,
deu-se em quase todos os paises europeus
(incluindo Portugal) membros da C. E. P. T.,
um fen6meno caracteristico do que aflrmamos.
Os selos "Europa 61. emitidos no nosso
pais, cujo valor facial era de 6S00 atingiram
nos primeiros dias em que foram postos a
circular a cotac;:ao de 50$00 e mais, devido
a especulaC;ao e escasses artificial que implicou natural mente aquela alta de precos.
Multos daqueles que adquiriram a referida
serle por 50$00 e, por vezes, por quantias
superiores, com 0 intuito de mais tarde
obteremlucros substanciais vem-se agord
na contingencla de as venderem pelo facial
ou pouco mais, para realizarem algum dinheiro.
Flnalmente a beleza, a qualidade de fabrico, a perfeicao e 0 estado dos selos sao
tactores que nao se podem desprezar quando desejamos fazer a analise do selo postal
como valor econ6mlco.

"

parados. 0 mals pequeno e 0 bloco de quatro
e bloco filatelico - folha de tamanho variavel com poder de franquia em que estao impressos um ou mais selos.
d) Ensaio - £ a impressao de um desenho
nao aprovado oficialmente, quer no todo, quer
em qualquer parte, ou que, em bora aprovado,
nao chegou a ser emltldo.
Geralmente os ensalos sao feltos em papel
de excelente qualldade, com grandes margens e em cores fortes, quase sempre a
preto, 0 que permite apreclar melhor os
pormenores e delicadeza da gravura.

Um ensaio

e) Pro vas - £ a impressao de urn desenho aprovado oficialmente e destinado a
experlencias de colorido, de papel ou de
denteado.
As provas podern ainda classificar-se em:
1 - Provas de gravador - Sao irnpressoes
do cunho, produzidas pelo gravador, a tim
de ver 0 adlantamento do seu trabalho.
2 - Provas de cunho - Sao impressoes do
cunho feitas antes de ele ter servido para a
reproducao da chapa. £ costume ser·em feitas em papel porcelana ou em cartao fino.
3 - Provas de chapa - Sao normal mente
tiradas pel a chapa antes da Impressao regular dos selos. Estas provas podem subdlvidlr-se em:
a) - Provas de cor - Destinam-se a escolha de cores.
b) - Provas de papel - Destinam-se a escolha de papeis.
c) - Provas de denteado - Destinam-se
a escolha de denteados.
As provas podem ser js gomadas edenteadas, mas as tonalidades ou papel diferem
dos da emissao normal.

6-2-2 - COMO FONTE DE DIVISAS - 0 PROBLEMA DOS SELOS ESPECULATIVOS
Aludir ao interesse econ6mlco de que se
revestem os selos postais para os parses
que os emltem, torna-se quase desnecessario, por tao evidente. Tem, na verdade, um
valor econ6mico muito diferente da maior
parte dos bens de produc;:ao que interessam
a economia de cada um deles, mas que nao
se pode ignorar. Constitui uma actividade
econ6mica que nao e, de modo algum, desprezrvel. Dii trabalho aqueles que os produzem e exige investlmentos industriais nas
artes grsficas. Os selos postals constituem,
alem dlsso, uma fonte de divlsas para cada
pais, por vezes tao Importante, que os or·
c;:amentos de alguns Estados estao dependentes, em grande parte, da aceltaC;ao que
os seus selos postals possam ter no campo

Umn prova de gravador
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5-3 -VOCABULARI'O fl,LATtLiCO
Para terminar 0 capitulo forneceremos nesta secr;:ao urn pequeno vocabulsrlo filatalico
com as palavras mais usuals, por ordem alfabatlca.
Suri/agem - Fundo formado de linhas entrecruzadas, ou paralelas, sobre 0 qual se
destaca 0 desenho principal dum selo.
Fae Simi/e- Estas palavras, impressas no
rosto ou no verso dos selos, indlcam que
estes sao falsos. Esta menr;:ao e infelizmente
excepclonal e os selos falsos apresentam-se,
em geral, sob os aspectos mais enganadores.
Filigrana - J: uma marca que, por vezes,
se encontra no papel em que urn selo e
fabricado e que aparece, quando se examina
o selo a transparencla. Hs casos, porem, em
que este exame nao e suflclente para descobrir a flligrana. Quando tal sucede recorre-se, entao, a benzlna, procedendo-se do seguinte modo: coloca-se 0 selo de verso para
o ar sobre u-ma superficle preta ou num
.filigranoscoplo» e deltam-se algumas gotas
de benzlna. Atraves deste processo a maior
parte das filigranas aparecem.

No selo fOi esc rita a legenda cDamus petimusque que Vlclssim (damos e pedlmos em
troca).

E preclso, contudo, multa cautela, pois
grande numero de selos sao Impressos com
cores que desaparecem com a benzlna.
Formato - Quando indlcamos 0 formato
de urn selo, as dlmensees sao expressas em
milimet!os e compreendem apenas 0 desenho com exclusao das margens. A dlmensao
horizontal a sempre indlcada em prlmelro
lugar 0 que, alias, ja referlmos ao tratar do
denteado.
Legenda - Designam-se assim as Inscrir;:ees que flguram num selo.
Maneolista - Lista de selos que faltam a
urn eoleccionador.
Obliterar;ao - Carimbo ou qualquer marea
que Indica que urn selo js servlu e nao pode
ser mals utillzado.
Relmpressao - Nova tiragem de selos que
nao estao em clrcular;:ao.
Tarla fosforeseente - J: uma barra fosforescente exlstente nos selos a qual se destina ao tratamellto automatlco da correspondencia com vista a uma maior eflcscla e
rapldez na prestar;:ao do servir;:o dos Correlos.
Em Portugal foram postos a venda pela
primelra vez selos com as referldas barras
em 3 de Novembro de 1975.

6-ASPECTOS DO SELO POSTAL E DO SEU COLECCIONISMO EM DIVERSOS CAMPOS
'J

6- 1 -

NO CAMPO SOCIAL

6-1-1 - COMO ESTIMULO DE RELACOES HUMANAS
Urn dos campos em que a vantagem de
coleccionar selos postals se mostra mals
importante e no social.
a seu valor como estlmulante de relar;:ees
humanas e Inegave!.
Escreveu urn pedagogo que 0 que mais 0
impresslonava nas reunlees de pequenos nu·
cleos filatelicos de jovens estudantes liceais
que tlnham lugar uma vez por semana, era a
alegria, a sa camaradagem, a solldariedade
de interesses que se estabelecia entre os
frequentadores dessas sessees filatalicas, 0

que na vida social futura viria, p~r certo, a
produzlr saborosos frutos.
Esta a mais uma razao que milita a favor,
supomos nos, da introdur;:ao de tao benefica
actividade nos nossos estabelecimentos de
enslno.
De tals vantagens tambam os adultos, colecclonadores de selos, aproveitam, quando
entre sl estabelecem contactos.
6·1·1-1 -

ENTRE NACIONAIS

A nivel associativo os lar;:os de profunda
estima, de verdadeira solldarledade huma·
na que transcelldem quantas vezes 0 simples contacto que 0 seu .hobby. Ihes pro·
porclona, sao verdadelramente notavels. E

Mesmo na modestia economica do nos so
Pais, exlstem em Portugal talvez uma duzia
de colecr;:ees que valem cad a uma mil hares
de contos. Apenas para dar uma Idela refe·
rlremos que em 10 e 11 de Novembro de
1966 foram leiloadas por Harmer Rooke And
Co. Ltd. duas das maiores colecr;:oes portuguesas, sobre Portugal Continental, periodo
de 1853 a 1893 e outra sobre 0 antigo Esta·
do Portugues da IndIa em que estavam in·
cluldas especialldades raras do periodo de
1877 a 1883.
Estas duas colecr;:ees leiloadas em Londres valorlzaram e prestiglaram a filatelia
portuguesa no estrangeiro (a mal or parte
das per;:as extremamente vallosas fol adqulrlda por filatellstas norte-americanos que as
levaram para 0 seu pais). Foram vendldas
por mil hares de contos.
Num parenteses, devemos, no entanto, lamentar tals vend as pOis 0 nosso patrim6nio
filatellco flcou mals pobre uma vez que estas per;:as, decerto, nunca mals regressarao
ao nosso Pars.
Ha 60 anos as fortunas eram constituidas
p~r acr;:oes, hlpotecas, controlo de bancos,
socledades IImitadas, companhias de segur~s, e outros valores.
A I Guerra Mundial e as suas consequenclas destrulram grande parte das fortunas
asslm constltuidas. De novo se considerou
urgente a seguranr;:a dos investlmentos. Ja
entao se pade comprovar que 0 selo havia
suportado bern 0 colapso econ6mico e que,
portanto, era urn valor interessante em que
se podiainvestir. as resultados da " Guerra
Mundial reforr;:aram, notavelmente, esta ten·
dencla.
Quem tern intenr;:ao de investlr dlnheiro,
ha-de decldir prlmelro se espera rendlmentos continuados ou se prefere urn cresclmento anual do seu capital. No 1.' caso
adqulrem·se acr;:ees, predlos para aluguer,
p~r exemplo. No segundo, metals e pedras
preclosas, adornos, objectos artistlcos, etc.
Mas 0 selo e especlalmente aconselhlivel.
a dlnheiro liquido tern a vantagem de poder ser utillzado em qualquer momento mas
cad a ana diminui 0 seu valor por dlminuir
a capacldade aquisltiva da moeda.
A partir dos anos trinta os selos eram
com frequencla 0 unico capital que permltia comer;:ar uma nova Vida. A seguranr;:a

que proporclona urn investimento em selos
e, desde logo, a mals importante razao que
aconselha a sua elelr;:ao como Investlmento.
J: sobretudo uma garantia de estabilldade
dos valores.
as selos raros reconhecidos pelos 3 ca·
tslogos Internaclonals, Yvert et Tellier, Stan·
ley GIbbons e Scott a que js nos referlmos
podem ser objecto de transacr;:ees em Hong-Kong, Sydney, S. Francisco ou Berlim. a
mercado mundlal nlvela as varlar;:oes locals
de precos que asslm nao se vern Influldos
pelas dlficuldades econ6mlcas dos diversos
parses. Sio tftulos Internacionalmente raconhecidos, pagsvels it vista.
Duas Guerras Mundlals e as suas correspondentes Jnflar;:ees demonstraram que as
quanti as Investldas em selos sao seguras.
A amplitude e 0 poder aquisitivo do circulo de consumldores em relar;:ao ao material disponivel, sao facto res declsivos para
a formar;:ao do prer;:o.
As regras econ6mlcas gerais sao tambem
verdadelras ou valldas para os selos. Em
situar;:oes dlficels cresce a oferta, reduzln·
do-se a procura, como sucede com todos os
valores. as prer;:os balxam nas conjunturas
deflaclonsrias (1).
Mas 0 selo nao resulta tao afectado como
outros Investlmentos, jli que 0 seu mercado
e internaclonal. As dlflculdades econ6mlcas
de alguns paises flcam nlveladas js que no
mercado Internacional cresce 0 Interesse
se baixam os prer;:os, absorvendo-se 0 rna·
terlal oferecldo conquanto ate seja de interesse Intemaclonal.
A oferta e, pelo contrario, escassa nos
bons tempos, a procura aumenta e os prer;:os crescem. Mas aqul exerce tambem 0
mercado internaclonal efeltos niveladores,
como no caso anterior. Se a conjuntura de
urn pars leva a uma forte elevar;:ao de prer;:os acudlrla material de todo 0 mundo, para
neutrallzar a alta.
Como causas que Influem na oferta e
procura, al6m das referldas leis econ6mlcas
gerais, temos:
a) Preferencias - as selos raros dos
parses civlllzados alcanr;:am os mals altos
prer;:os nos seus parses de origem. Isto de·
ve-se, como e facllmente compreensrvel, ao
facto da malor parte dos colecclonadores
se dedlcarem, em primelro lugar aos selos
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Defla9lo - £ 0 proceS80 de alta do poder
geral de Baque da unldade monetllrla sobre 0 pro·
duto global.
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estas coisas marcam fundo e jamals delxarao
de exercer a sua continua, prolongada e
beneflca acgao.
Nas trocas de selos que efectuam, tanto
os jovens como os adultos seguem it risca
certos princfplos baslcos que todos respeitam por forma a que nlnguam possa cons 1derar-se prejudlcado. Inocula-se assim, no
espfrlto de todos os troqulstas de selos, 0
culto da seriedade que, cad a vez mais, ha
interesse em Incentivar. A Filatelia educa,
sobretudo, quando enslna a trocar ou a generosamente dar selos a colecclonadores
amlgos e a outros, muitos mals, que nem
sequer conhecemos, senao por correspondAncla.
A humanldade serla bem melhor se todos
colecclonassem selos.
Estes atributos do coleccionlsmo de selos postals foram magnlflcamente focados
pelo grande fllatellsta Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho na conferencla que proferiu
no Porto em 31 de Feverelro de 1962 por
inlclatlva da Llga Portuguesa de Profllaxia
Social.

6-2 -

NO

CAMPO ,ECONoMICO

6-2-1 - COMO MEIO DE INVESTIMENTO

Segundo 0 Dr. Carlo Bazan, presldente da
Banca da Sicilia, 0 selo dos correlos entrou
na categorla dos investimentos preferenciais e esta adquirlndo claramente 0 carlicter de uma letra ao portador, com constante aumento de valor, paglivel a vista no
mercado mundial.
Durante multo tempo nao se prestou
atengao ao selo como investimento. So os
efeitos da I Grande Guerra, com as consequentes revolugoes e catastrofes flnancelras, mostraram quao fragels sao nestas situagoes criticas os Investimentos classicos.
Os sucessos da II Guerra Mundlal, em especial, 0 colapso de 1945, ampliara e aprofundara esta eXiperiAncia. Nao deve surpreender, portanto, que 0 selo apresente um
Interesse crescente como investlmento a
partir dos anos vlnte, mas, principal mente ,
desde 1945.
Mas tambam se presta atengao it estabilidade dos valores nos pafses civilizados
preservados dos sucessos ball cos, de modo
que hOje em dla exlste em todo 0 mundo
uma oplniao unAnime sobre 0 valor intrinse-

co do selo e as especlals vantagens que
apresentam os investlmentos dos selos.
Embora 0 selo se haja transformado tambem em objecto de especulagao, a certo que
cada vez se recorre mals it fllatelia quando
se trata de colocar dinheiro rendfvel a com
uma certa seguranc;:a.
o modo Ideal de colecclonar selos deve
ser sempre por pura afelgao sem propositos de indole material. No entanto, poucos
coleccionadores hOje em dia podem perm itir-se ao luxe de considerar a fllatelia como
ums pura afelgao sem preocupar-se com 0
que gasta. Multos colecclonadores podem
permltlr-se gastos conslderavels porque sabem que os Investlmentos nao sao perdldos.
A capitalizagao exlste e interessa sempre.

o

A titulo de curlosidade referlremos que
uma revista norte-americana de assuntos financeiros publlcou recentemente um artlgo
em que deu a conhecer aos seus leltores
que os tres negoclos mais lucratlvos do
mundo, no momento presente, sao 0 ouro,
o petr61eo e... os selos.
Hli poucos anos, em 1962, fol vendldo 0
que restava da famosa colecgao Burrus. Esse resto de colecc;:ao foi adquirido por 3
grandes comerclantes internaclonais, pel a
quantia de 140000 contos.
A colecgao da coroa brltanlca, por exemplo, ja estava avaliada em 160000 contos
ha alguns anos.
Em 1970 chegou·nos uma noticla de Nova
Jorque dando conta de ter sido arrematado
por 280 mil d61ares (7980 contos ao cam·
blo <la epoca) um dos salos mais raros
do mundo, impresso na Guiana Brltllnlca, am
1856.
o selo octogonal, com 31 por 25 milimetros, fol adqulrldo pel a firma de rarldades de
Irwin Wlnneberg, da Pensllvania, e pertencia
a um colecclonador particular que 0 havla
adqulrido em 1933, por cinquenta mil d6lares (1 425 contos). 0 selo, que fol descoberto entre papa Is de familia por Vernon Vaughan, em 1873, teve sels donos, e foi vendido pel a prlmerla vez por sels xelins (entao
cerca de seiscentos escudos).
Tal selo, que tem passado a maior parte
do tempo, desde que foi descoberto, em casas-fortes, fol felto por artifices da Guiana
Brltanlca, a pedldo do correla-mor Ingles, por
nao ter chegado a antiga colonia Inglesa
uma emlssao expedlda da Inglatarra.

espant<lso, e so quem vlve 0 problema pode
sentlr, como, por vezes, a cedenela de um
pequeno selo postal tao desejado, pode fomentar entre colecclonadores uma amizade
slncera a duradoura. Ha verdadelras dedlcac;:oes entre colecclonadores de selos postals
ao ponto de se considerarem, mutuamante,
anos volvldos, os melhores e malores
amlgos.
Outro aspecto das relac;:oes humanas que
o selo proporclona, nao poucas vezes, e 0
contacto entre gentes das mais variadas
condlgoes socials e proflsslonais, dos mals
desnivelados meios economlcos, das mais
dlversas rellgioes e credos politicos, dos
mais dlferentes graus de cultura. A uni-Ios
esta sim a mesma flnalidade, a mesma solldarledada num Interesse comum, a mesma
honestidade de processos, a mesma amblc;:ao. Contactam assim ao mesmo nivel, generais e condutores de elactrlcos, operarlos
e professores catedraticos, madlcos e em·
pregados do comarcio, advogados e sargentos, 0 super-astro da Finanga e 0 tlp6grafo,
etc., etc. 0 nobre a 0 plebeu; 0 rico e 0 po·
bre; os cat6licos com os protestantes e estes com os ateus, por exemplo; os monarqulcos com os republicanos, os das «esquerdasD com os das .direltas •.
o colecclonlsmo de selos a asslm e alnda
um dos raros passatempos que, fugindo a
zonas de Influencla puramente Intelectual,
fraternal mente congraga quantos 0 cultlvam. E .democratlcoD por excelAncia, sem
ter, alias, a menor cor polltlca. como dlsse,
Teresa Leltao de Barros.
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6·1·1·2 - ENTRE ESTRANGEIROS

o que se passa entre naclonais de um
pais a valido para as relac;:oes entre naclonais de dlversos paises. Simpiesmente, neste caso, as distancias, embora encurtadas
pelo desenvolvlmento e facilidade das comunicac;:oes, Impedem um contacto mals di·
recto entre os colecclonadores. No entanto,
as razoes qua levam it consolidac;:ao de uma
amlzade e ao contacto com estrangeiros que
se dedicam a este colecclonismo, que e universal, sao as mesmas. Proporciona 0 contacto com pessoas dos mals rec6nditos lugares do mundo, que multas vezes, sentem
enorme satlsfagao em receber no seu pais,
melhor, na sua casa, 0 correspondente
com quem trocam selos, que mals tarde,
normalmente, retribui a gentileza.

No mundo conturbado em que se vive, nao
delxa de ter interesse focar este aspecto
de solldarledade e de amlzade entre homens
multas vezes conhecidos apenas por cor res·
pondencla, pertencendo a paises cujos governantes nao mantem sequer relagoes diplomaticas entre sl. E extraordinaria e Inexplicavel a fasclnagao exercida pelo selo nos
colecclonadores .
6-1-2 - COMO OCUPACAO DOS TEMPOS
LlVRES

.

Como ocupac;:ao dos tempos livres, 0 selo
postal tem uma elevada fungao social pOis
consegue por si so alimentar horas de descanso, constituindo uma dlstracc;:ao para as
pessoas que dele se ocupam. Produz, deste
modo, socialmente, porque toda a produgao
de dlstracc;:oes a uma produc;:ao de caraeter social que a humanldade de hOje tem
de conslderar com 0 mal or culdado. Como
o colecclonlsmo de selos a, alam do mals,
uma dlversao que pode ser pratlcada
por todas as idades e com um prazer que
nao se pode -a priori. reconhecer como aumentando ou dlminuindo com a idade, pode
aflrmar-se que cria bem estar social preenchendo horas de oclo de forma psicologica·
mente utll como afirmou 0 engenheiro Carlos Ribeiro no encerramento do Congresso
Naclonal de Filatelia, reallzado em Avelro,
am 1968.
Multo se podia escrever sobre este as·
sunto mas a conclusao a que se chegaria
serla sempra a mesma; quem colecciona
selos tem todas as horas da sua vida pre·
enchldas da maneira mals benefica e utll
que se possa imaginar. Sao significativas e
concludentes as palavras de quem fol um
dos malores e mais entuslastas colecclonadores do mundo, 0 falecido presldente dos
Estados Unldos da America do Norte, Franklin D. Roosevelt (1882-1945): -A melhor
coisa da colecgao de selos a 0 entuslasmo
que ela estlmula com 0 correr dos anos. Ela
disslpa 0 tedlo e aumenta a nossa alegria .•
6-1-3 - COMO MEIO TERAPtUTICO

Num trabalho desta natureza nao a possivel citar os numerosos exemplos de que poderil:1mos langar mao para fazer a prova dos
efeltos terapl!utlcos que tem 0 selo postal
e 0 seu colecclonismo bem como do alcan-
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ce social atingido por tais efeitos. as cas os
que vamos mencionar julgo que bastam.
Urn director de propaganda de Nova lorque comec;:ou a falar na sua insonia. as dlas
eram horriveis e quando se deitava nao conseguia isolar-se, das preocupac;:oes.
Urn amigo aconselhou-o a .dlvertlr-sea
com selos, afirmando que era a melhor maneira de repousar.
a nosso doente seguiu 0 conselho. Entrou numa 10ja e adquiriu material filatellco
dtverso. Ao fim de algum tempo ja tinha
uma boa dose de interesse e possuia certos
conhecimentos filatelicos. A Insonia acabou
por desaparecer completamente. Agora repousa entretldo com os selos durante horas
todas as noites ou ate que a mulher 0 chame para dormir. Dorme urn sono de .. pedra».
Outro exemplo podemos citar, alias, veriricado frequentemente.
as enfermos atacados de tuberculose
tern uma predilecc;:ao especial pelos selos
postais. Quem folhear os perlodicos que dedlcam aos seus leltores secc;:oes filatelicas,
pode verificar a veracidade desta afirmac;:ao.
Doentes atacados deste mal, solicitam com
muita insistencia 0 envlo de selos postais
para as suas colecc;:oes aflrmando nesses
pedidos que os selos Ihes ajuda a minorar
o sofrimento.
Finalmente, vamos, tao sucintamente quanto nos for possivel, referir as opinioes de.
indlvidualidades qualificadas que, sob a agide da Federac;:ao Polaca de Filatelia, se reuniram em Julho de 1969, em Varsovia, para
tratar da conveniencia da utllizac;:ao da filatelia na recuperac;:ao das crianc;:as, mental e
fisicamente diminuidas, tendo uma das personalidades feito breve alusao ao problema
profissional dos invalidos que nao podem,
facllme.nte, encontrar ocupac;:ao e ao que a
filatelia Ihes pode proporcionar.
a Prof. Doutor Marian Weiss, disse que a
filatelia esta indicada em todos os casos
que precisam de imobllidade de longa durac;:ao. A atenc;:ao da crianc;:a fica muito atraida
com os selos. Especialmente, pode ser aplicada nos casos Que necessltam de concentrac;:ao do espirito sobre urn tema certo, a
fim de provocar relaxe de tensao muscular.
A filatelia tern tarefa importante no campo
da psicoterapia.
A Doutora Janina Ziet Kiewitz, afirmou
que as suas observac;:ees demonstraram a
grande utili dade da fllatelia para a terapia
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por meio de ocupac;:ao. A filatelia que jli tinha um lugar fixo nas escolas (0 sublinhado a nosso), tern penetrado agora nos hospitais e sanatorios, onde comec;:a a ter tarefa importante na orientac;:ao preceituada.
Acentuou, tambam, Que, nos casos que devern ser tratados com permanencia da
crianc;:a numa posic;:ao anormal par algum
tempo, esta executara as ordens dos medicos com mais vontade, tendo a sua atenc;:ao absorvida pelos desenhos e cores dos
selos.
A Sr.' D. Anna Plater, curadora especializada em tratamento por meio de ocupac;:ao
disse: .. Ha 10 anos, fundamos no Centro de
Reeducac;:ao urn grupo de filatelistas. Por
causa, poram, das condic;:oes especiais da
vida no mesmo, e da diferenc;:a existente entre as sas e as afectadas por doenc;:as cronicas, servimo-nos da Filatelia de maneira
diferente da usada habitualmente. As crianc;:as, explicou em seguida, aprendem no Centro trabalhos manuais que servem principalmente para desenvolver a agilidade dos dedos. Outras crianc;:as com faculdades diminuidas de mover os dedos, mesmo com urn
so brac;:o, confeccionam objectos mais simples. Para os enfeitar colam, sobre os mesmos, selos diferentes. Durante este trabaIho, a atenc;:ao e 0 pensamento deles concentra-se para poder conseguir 0 efeito
mais artistico. No mesmo Centro, prosseguiu a D. Plater, distribuimos, entre as crianc;:as, postais com urn ou mais selos colados
nos mesmos. Na parte superior dos postais
as crianc;:as escrevem frases explicativas do
desenho dos selos ou qualquer coisa referente aos mesmos. Isto enriquece os seus
conhecimentos enciclopedicos, porque sao
frequentemente obrigadas a consultar dicio·
narios, mapas e tudo que possa ajuda-Ias
a redigir 0 texto. Entende-se que os selos
e a sua apresentac;:ao deve ser cuidada, para
poder tomar parte em exposic;:oes filatelicas
de juvenis. No Centro, existem permanentemente tres classificadores com selos que
servem para 0 primeiro contacto dos novos
alunos junto da Filatelia. Frequentemente,
as crianc;:as ao sairem apos a sua cura, levam classificadores e series de selos ganhos em competic;:oes organizadas, por vezes, no proprio Centro.
a grupo fllatellco do Centro, esta em contacto permanente com a Comissao dos Jovens da Federac;:ao Polaca de Fllatelia e torna parte em manifestac;:oes filatelicas em
toda a Poloniaa.

A Sr.' O. Krystina Szmidt-Zoltek, formada
em psicologia, referiu-se ao facto de que as
crianc;:as invalidas, por nao poderem movimentar-se livremente e conviver assaz com
outras crianc;:as, apresentam mais particularmente casos cronicos de subdesenvolvimento das faculdades intelectuals, como resultado de descuidar as disciplinas, de ler
sem interesse, e por vezes mesmo de se
deslnteressarem de tudo 0 que as rodeia:
.. Deve ser assinalado, continuou, que a Filatelia e urn dos metodos para a reeducac;:ao
psiQuica da crianc;:a. Grac;:as a mesma, a
crianc;:a nao so adquire conhecirnentos gerais, mas tambem acostuma-se a ordem, a
IImpeza a assiduidade e outras coisas mals.
E concluiu: .. as filatelistas costumam dizer
que 0 selo ensina, informa e dlverte. A nossa experiencia no Centro de Reeducac;:ao,
permite-nos alargar 0 sentido deste aforismo em: a selo ensina, informa, dlverte e
ajuda a convivencia. As nossas observac;:oes
demonstram que se justifica amplamente a
introduc;:ao da Filatelia no Centro de Reeducac;:ao.a Prof. Franciszek Gamulezak, Catedratico de Pedagogia, analisou em seguida a tarefa da Fllatelia na reeducac;:ao pedagogica
das crianc;:as deficientes, e a maneira de
adaptac;:ao da mesma nas crianc;:as diminuidas que, natural mente, sao diferentes da
aplicada as crianc;:as validas. As crianc;:as diminu!das acrescentou, nao fazem exeursoes
nao partlcipam em acampamentos da mocidade e, por conseguinte, nao pod em contactar com 0 mundo exterior. A sua doenc;:a
reduz-Ihe a fantasia e cria urn sentimento
de Inferloridade, com 0 resultado de se fechar em si mesma, e odlar tudo 0 que as
rodeia. a selo a urn born coadjuvante para
encarar as dificuldades citadas. Ocupando-se a crianc;:a com os desenhos dos selos,
toma conhecimento de varios assuntos, de
acc;:ees de heroismo, dedicac;:ao, altru!smo,
etc., que Ihe provocam sentimentos superiores de sociabilidade que podem contrabalanc;:ar 0 egocentrismo provocado pel a doenc;:a-. Flca-se maravilhado Quando se pode verificar como ficam radiantes os rostos das
crianc;:as, Quando reunidas numa sal a da
nossa Instituic;:ao, para participarem num )0go de enigmas filatalicos. Independentemente dos resultados obtidos, conclulu, uma
coisa a certa: Com a ajuda dos selos, podem ser preenchidas as lacunas da educac;:ao e do desenvolvimento intelectual da
crian<;:a diminuidaa.

A Sr.' D. Ewa Gozozycka, formada em Sociologia apos ter desenvolvido temas geraiS
que se referiam it reeducac;:ao Pf ofissional
das crianc;:as gravemente invalidas, disse,
em conclusao: .Como metodo de reeducac;:ao profissional, a Fllatelia pode criar novas
pOSSibilidades e abrir novas vias aos que so·
frem de enfermldades graves. A troca de
selos ja cria relac;:oes pessoais, e este facto
anula 0 sentimento de solidao e de isolamento que sentem os invalidos. As belas
saries de peixes, flores, animais, aves, etc.,
enriquecem os conhecimentos das crianc;:as
em botaniea e zoologia, enquanto que as series geogriificas despertam 0 interesse para a geografia e para os livros com descric;:oes de viagens. Terminou propondo a ocupac;:ao profissional dos invalidos com a fundac;:ao de novas lojas de venda e troca de selos, principaimente nas pequenas cidades.
Nestas lojas, deviam ser colocados invalidos que oao podem facilmente encontrar
outros empregos. Ocupac;:oes deste ganero
dariam aos Invalidos a possibilidade de, por
exemplo, trabalharem sentados, podendo
utilizar as maos Iivremente e fariam urn trabalho que, em virtude dos varios desenhos
dos selos, Ihes estlmularia 0 interesse, e
nao Ihes provocaria tensao nervosa-.
6-1-4-COMO MEIO DE ESTIMULAR E
CULTIVAR OS SENTlDOS EQUAl!DADES HUMANAS
Para todos os Indlv!duos que despendem
esforc;:o Hsico e mental, que trabalham, em
suma, em qualquer actividade, 0 entretenimento que 0 coleccionismo aos selos proporciona mostra-se como urn derivativo ideal.
Ao mesmo tempo que entretem e ensina
desenvolve e educa varios dos sentidos e
qualidades humanas. Assim, 0 golpe de vista e a atenc;:ao; a memoria e a paciencia; 0
born gosto e a sensibilidade; 0 metodo, 0
zelo e 0 asseio; 0 controlo psiquico, a originalidade e a honestidade, tudo isto 0 coleccionismo de selos estimula e cultiva, tornando-se urn habito para 0 coleccionador.
Com eteito, a arrumac;:ao dos selos, a sua
conveniente ordenac;:ao, a paciencia reQuerida na escolha dos exemplares, a analise
dos varios tipos de selos , 0 poder de observac;:ao directa e penetrante na distinc;:ao das
tonal-idades de cor, a delicadeza exigida no
tratamento das especies filatelicas e 0 asseio Que requer 0 coleccionamento, todas
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ce social atingido par tais efeitos. as casas
que vamos mencionar julgo que bastam.
Urn director de propaganda de Nova lorque come«;ou a falar na sua ins6nia. as dias
eram horriveis e quando se deitava nao conseguia isolar-se, das preocupa«;aes.
Urn amigo aconselhou-o a .divertir-se»
com selos, afirmando que era a melhor maneira de repousar.
a nosso doente seguiu a conselho. Entrou numa loja e adquiriu material filatelico
diverso. Ao fim de algum tempo la tinha
uma boa dose de interesse e possuia certos
conhecimentos filatelicos. A ins6nia acabou
par desaparecer completamente. Agora repousa entretido com as selos durante horas
todas as noites au ate que a mulher a chame para dormir. Dorme urn sana de .pedra-.
Outro exemplo podemos eitar, alias, veriHcado frequentemente.
as enfermos atacados de tuberculose
tern uma predilec«;ao especial pelos selos
posta is. Quem folhear as peri6dicos que dedlcam aos seus leltores sec«;aes fllatelicas,
pode verificar a veracidade desta afirma«;ao.
Doentes atacados deste mal, solicitam com
muita insistencia a envio de selos postais
para as suas colec«;aes afirmando nesses
pedidos que as selos Ihes aluda a minorar
a sofrimento.
Finalmente, vamos, tao sucintamente quanta nos for possivel, referir as opiniaes de
individualidades qualificadas que, sob a egide da Federa«;ao Polaca de Fllatelia, se reuniram em Julho de 1969, em Vars6via, para
tratar da conveniencia da utiliza«;ao da filatelia na recupera«;ao das crian«;as, mental e
flsicamente diminlJidas, tendo uma das personalidades feito breve alusao ao problema
profissional dos invalidos que nao podem,
facllme.nte, encontrar ocupa«;ao e ao que a
filatelia Ihes pode proporcionar.
a Prof. Doutor Marian Weiss, disse que a
filatelia esta indicada em todos as casas
que precisam de imobllidade de longa dura«;ao. A aten«;ao da crian«;a fica muito atraida
com as selos. Especialmente, pode ser aplicad a nos casas que necessitam de concentra«;ao do espirito sobre urn tema certo, a
fim de provocar relaxe de tensao muscular.
A fllatelia tern tarefa importante no campo
da psicoterapia.
A Doutora Janina liet Kiewitz, afirmou
que as suas observa«;aes demonstraram a
grande utilldade da fllatelia para a terapia

par meio de ocupa«;ao. A filatelia que ja tinha um lugar fixe nas escolas (0 sublinhado e nosso), tern penetrado agora nos hospitals e sanatorios, onde come«;a a ter tarefa importante na orienta«;ao preceituada.
Acentuou, tambem, que, nos cas os que devern ser tratados com permanencla da
crian«;a numa posi«;ao anormal par algum
tempo, eSia executara as ordens dos medicos com mais vontade, tendo a sua aten«;ao absorvida pelos desenhos e cores dos
selos.
A Sr.' D. Anna Plater, curadora especializada em tratamento por meio de ocupa«;ao
disse: .Ha 10 anos, fundamos no Centro de
Reeduca«;ao urn grupo de filatelistas. Par
causa, porem, das condl«;aes especiais da
vida no mesmo, e da diferen«;a existente entre as sas e as afectadas por doen«;as cronicas, servimo-nos da Filatelia de maneira
diferente da usada habltualmente. As crlan«;as, explicou em seguida, aprendem no Centro trabalhos manuais que servem principalmente para desenvolver a agilidade dos dedos. Outras crian«;as com faculdades diminuidas de mover as dedas, mesmo com urn
so bra«;o, confeccionam objectos mais simples. Para as enfeitar colam, sobre os mesmas, selos diferentes. Durante este trabaIho, a aten«;ao e 0 pensamento deles cancentra-se para poder conseguir 0 efeito
rna is artistico. No mesmo Centro, prossegulu a D. Plater, distribuimos, entre as crian«;as, postais com urn au mais selos coladas
nos mesmos. Na parte superior dos postais
as crian«;as escrevem frases explicativas do
desenho dos selos au qualquer coisa referente aos mesmos. Isto enriquece os seus
conhecimentos enciclopedicos, porque sao
frequentemente obrigadas a consultar diciomlrios, mapas e tudo que possa ajuda-Ias
a redigir a texto. Entende-se que os selos
e a sua apresenta«;ao deve ser culdada, para
poder tamar parte em exposi«;aes filatelicas
de juvenis. No Centro, existem permanentemente tres classificadores com selos que
servem para 0 primeiro contacto dos novos
alunos junto da Filatelia. Frequentemente,
as crian«;as ao sairem ap6s a sua cura, Ievam classificadores e series de selos ganhos em competi«;aes organizadas, par vezes, no pr6prio Centro.
a grupo fllatelico do Centro, esta em cantacto permanente com a Comissao dos Jovens da Federa«;ao Polaca de Fllatelia etarna parte em manifesta«;aes filatelicas em
toda a PoI6nia •.
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A Sr.' D. Krystina Szmidt-loltek, formada
em psicologia, referiu-se ao facto de que as
crian«;as invalidas, por nao poderem movimentar-se Iivremente e conviver assaz com
outras crian«;as, apresentam mais particularmente casos cronicos de subdesenvolvimento das faculdades intelectuais, como resultado de descuidar as disciplinas, de ler
sem Interesse, e par vezes mesmo de se
deslnteressarem de tudo a que as rodeia:
·Deve ser asslnalado, continuou, que a Filatelia 13 urn dos metodos para a reeduca«;ao
psiquica da crian«;a. Gra«;as Ii mesma, a
crian«;a nao so adquke conhecimentos gerais, mas tambem acostuma-se a ordem, Ii
Iimpeza a assiduidade e outras coisas mais.
E conclulu: .Os filatelistas costumam dizer
que 0 selo enslna, informa e diverte. A nossa experiencia no Centro de Reeduca«;ao,
permite-nos alargar a sentido deste aforisrna em: a selo ensina, informa, diverte e
ajuda iI convlvencia_ As nossas observa«;aes
demonstram que se justiflca amplamente a
introdu«;ao da Filatelia no Centro de Reeduca«;ao .•
a Prof. Franciszek Gamulezak, Catedratico de Pedagogia, analisou em seguida a tarefa da Fllatelia na reeduca«;ao pedag6gica
das crian«;as deficientes, e a maneira de
adapta«;ao da mesma nas crian«;as diminuidas que, natural mente, sao diferentes da
aplicada as crian«;as validas. As crlan«;as diminufdas acrescentou, nao fazem excursoes
nao particlpam em acampamentos da mocidade e, par conseguinte, nao podem contactar com 0 mundo exterior. A sua doenQa
reduz-Ihe a fantasia e cria urn sentimento
delnferloridade, com 0 resultado de se fechar em 51 mesma, e odiar tudo 0 que as
rodela . 0 selo e urn born coadjuvante para
encarar as dificuldades citadas. Ocupando-se a crian«;a com os desenhos dos selos,
toma conhecimento de varios assuntos, de
aCQaes de heroismo, dedlca«;ao, altruismo,
etc., que Ihe provocam sentimentos superiores de sociabilidade que podem contrabalanQar 0 egocentrismo provocado pela do enQa •. Flca-se maravilhado quando se pode verificar como ficam radiantes os rostos das
crianQas, quando reunidas numa sala da
nossa InstltuiQ80, para participarem num logo de enigmas filatelicos. Independentemente dos resultados obtldos, conclulu, uma
coisa e certa: Com a ajuda dos selos, podem ser preenchidas as lacunas da educa«;ao e do desenvolvimento intelectual da
crianQa dlmlnuida •.

A Sr.' D. Ewa Gozozycka, formada em Sociologia ap6s ter desenvolvido temas gerais
que se referiam a reeducaQao profissional
das crianQas gravemente invalidas, disse,
em conclusao: .Como metodo de , reeducaQao profissional, a Fllatelia pode criar novas
possibilidades e abrlr novas vias aos que so·
frem de enfermldades graves. A troca de
selos ja cria relaQaes pessoais, e este facto
anula 0 sentimento de solidao e de isolamento que sentem as invalidos. As belas
series de peixes, flores, animais, aves, etc.,
enriquecem os conhecimentos das crianQas
em botanica e zoologla, enquanto que as 513·
ries geograficas despertam 0 interesse pa·
ra a geografia e para os livros com descri·
Qaes de viagens. Termlnou propondo a ocupaQ80 proflsslonal dos invalidos com a fundaQao de novas 101as de venda e troca de selos, principalmente nas pequenas cidades.
Nestas lojas, deviam ser colocados Invalidos que flao podem facilmente encontrar
outros empregos. Ocupac;aes deste genero
dariam aos invalidos a possibilidade de, por
exemplo, trabalharem sentados, podendo
utilizar as maos Iivremente e fariam urn trabalho que, em virtude dos varios desenhos
dos selos, Ihes estimularia 0 interesse, e
nao Ihes provocarla tensao nervosa •.
6-1-4 - COMO MEIO DE ESTIMULAR E
CULTIVAR OS SENTfDOS E aUALIDADES HUMANAS

Para tad os os indlviduos que despendem
esforQo fisico e mental, que trabalham. em
suma, em qualquer actlvidade, 0 entretenimento que 0 colecclonlsmo tlos selos proporeiona mostra-se como urn derivativo Ideal.
Ao mesmo tempo que entretem e enslna
desenvolve e educa varios dos sentidos e
qualidades humanas. Assim, 0 golpe de vista e a aten«;ao; a memoria e a paciencia; 0
born gosto e a sensibilidade; 0 metodo, 0
zelo e 0 asseio; 0 controlo psiquico, a orlglnalidade e a honestldade, tudo isto 0 coleccionismo de selos estimula e cultiva, tornando-se um hablto para 0 coleccionador.
Com efeito. a arrumaQao dos selos, a sua
conveniente ordenac;ao. a paciencia requerida na escolha dos exemplares, a analise
dos varios tipos de selos, 0 poder de observacao dlrecta e penetrante na distincao das
tonaI;dades de cor, a delicadeza exigida no
tratamento das especles filatelicas e 0 asselo que requer 0 coleccionamento, todas
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estas coisas marcam fundo e jamals delxarao
de exercer a sua continua, prolongada e
beneflca acgao.
Nas trocas de selos que efectuam, tanto
os jovens como os adultos seguem it risca
certos princfplos baslcos que todos respeitam por forma a que nlnguam possa cons 1derar-se prejudlcado. Inocula-se assim, no
espfrlto de todos os troqulstas de selos, 0
culto da seriedade que, cad a vez mais, ha
interesse em Incentivar. A Filatelia educa,
sobretudo, quando enslna a trocar ou a generosamente dar selos a colecclonadores
amlgos e a outros, muitos mals, que nem
sequer conhecemos, senao por correspondAncla.
A humanldade serla bem melhor se todos
colecclonassem selos.
Estes atributos do coleccionlsmo de selos postals foram magnlflcamente focados
pelo grande fllatellsta Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho na conferencla que proferiu
no Porto em 31 de Feverelro de 1962 por
inlclatlva da Llga Portuguesa de Profllaxia
Social.

6-2 -

NO

CAMPO ,ECONoMICO

6-2-1 - COMO MEIO DE INVESTIMENTO

Segundo 0 Dr. Carlo Bazan, presldente da
Banca da Sicilia, 0 selo dos correlos entrou
na categorla dos investimentos preferenciais e esta adquirlndo claramente 0 carlicter de uma letra ao portador, com constante aumento de valor, paglivel a vista no
mercado mundial.
Durante multo tempo nao se prestou
atengao ao selo como investimento. So os
efeitos da I Grande Guerra, com as consequentes revolugoes e catastrofes flnancelras, mostraram quao fragels sao nestas situagoes criticas os Investimentos classicos.
Os sucessos da II Guerra Mundlal, em especial, 0 colapso de 1945, ampliara e aprofundara esta eXiperiAncia. Nao deve surpreender, portanto, que 0 selo apresente um
Interesse crescente como investlmento a
partir dos anos vlnte, mas, principal mente ,
desde 1945.
Mas tambam se presta atengao it estabilidade dos valores nos pafses civilizados
preservados dos sucessos ball cos, de modo
que hOje em dla exlste em todo 0 mundo
uma oplniao unAnime sobre 0 valor intrinse-

co do selo e as especlals vantagens que
apresentam os investlmentos dos selos.
Embora 0 selo se haja transformado tambem em objecto de especulagao, a certo que
cada vez se recorre mals it fllatelia quando
se trata de colocar dinheiro rendfvel a com
uma certa seguranc;:a.
o modo Ideal de colecclonar selos deve
ser sempre por pura afelgao sem propositos de indole material. No entanto, poucos
coleccionadores hOje em dia podem perm itir-se ao luxe de considerar a fllatelia como
ums pura afelgao sem preocupar-se com 0
que gasta. Multos colecclonadores podem
permltlr-se gastos conslderavels porque sabem que os Investlmentos nao sao perdldos.
A capitalizagao exlste e interessa sempre.

o

A titulo de curlosidade referlremos que
uma revista norte-americana de assuntos financeiros publlcou recentemente um artlgo
em que deu a conhecer aos seus leltores
que os tres negoclos mais lucratlvos do
mundo, no momento presente, sao 0 ouro,
o petr61eo e... os selos.
Hli poucos anos, em 1962, fol vendldo 0
que restava da famosa colecgao Burrus. Esse resto de colecc;:ao foi adquirido por 3
grandes comerclantes internaclonais, pel a
quantia de 140000 contos.
A colecgao da coroa brltanlca, por exemplo, ja estava avaliada em 160000 contos
ha alguns anos.
Em 1970 chegou·nos uma noticla de Nova
Jorque dando conta de ter sido arrematado
por 280 mil d61ares (7980 contos ao cam·
blo <la epoca) um dos salos mais raros
do mundo, impresso na Guiana Brltllnlca, am
1856.
o selo octogonal, com 31 por 25 milimetros, fol adqulrldo pel a firma de rarldades de
Irwin Wlnneberg, da Pensllvania, e pertencia
a um colecclonador particular que 0 havla
adqulrido em 1933, por cinquenta mil d6lares (1 425 contos). 0 selo, que fol descoberto entre papa Is de familia por Vernon Vaughan, em 1873, teve sels donos, e foi vendido pel a prlmerla vez por sels xelins (entao
cerca de seiscentos escudos).
Tal selo, que tem passado a maior parte
do tempo, desde que foi descoberto, em casas-fortes, fol felto por artifices da Guiana
Brltanlca, a pedldo do correla-mor Ingles, por
nao ter chegado a antiga colonia Inglesa
uma emlssao expedlda da Inglatarra.

espant<lso, e so quem vlve 0 problema pode
sentlr, como, por vezes, a cedenela de um
pequeno selo postal tao desejado, pode fomentar entre colecclonadores uma amizade
slncera a duradoura. Ha verdadelras dedlcac;:oes entre colecclonadores de selos postals
ao ponto de se considerarem, mutuamante,
anos volvldos, os melhores e malores
amlgos.
Outro aspecto das relac;:oes humanas que
o selo proporclona, nao poucas vezes, e 0
contacto entre gentes das mais variadas
condlgoes socials e proflsslonais, dos mals
desnivelados meios economlcos, das mais
dlversas rellgioes e credos politicos, dos
mais dlferentes graus de cultura. A uni-Ios
esta sim a mesma flnalidade, a mesma solldarledada num Interesse comum, a mesma
honestidade de processos, a mesma amblc;:ao. Contactam assim ao mesmo nivel, generais e condutores de elactrlcos, operarlos
e professores catedraticos, madlcos e em·
pregados do comarcio, advogados e sargentos, 0 super-astro da Finanga e 0 tlp6grafo,
etc., etc. 0 nobre a 0 plebeu; 0 rico e 0 po·
bre; os cat6licos com os protestantes e estes com os ateus, por exemplo; os monarqulcos com os republicanos, os das «esquerdasD com os das .direltas •.
o colecclonlsmo de selos a asslm e alnda
um dos raros passatempos que, fugindo a
zonas de Influencla puramente Intelectual,
fraternal mente congraga quantos 0 cultlvam. E .democratlcoD por excelAncia, sem
ter, alias, a menor cor polltlca. como dlsse,
Teresa Leltao de Barros.
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6·1·1·2 - ENTRE ESTRANGEIROS

o que se passa entre naclonais de um
pais a valido para as relac;:oes entre naclonais de dlversos paises. Simpiesmente, neste caso, as distancias, embora encurtadas
pelo desenvolvlmento e facilidade das comunicac;:oes, Impedem um contacto mals di·
recto entre os colecclonadores. No entanto,
as razoes qua levam it consolidac;:ao de uma
amlzade e ao contacto com estrangeiros que
se dedicam a este colecclonismo, que e universal, sao as mesmas. Proporciona 0 contacto com pessoas dos mals rec6nditos lugares do mundo, que multas vezes, sentem
enorme satlsfagao em receber no seu pais,
melhor, na sua casa, 0 correspondente
com quem trocam selos, que mals tarde,
normalmente, retribui a gentileza.

No mundo conturbado em que se vive, nao
delxa de ter interesse focar este aspecto
de solldarledade e de amlzade entre homens
multas vezes conhecidos apenas por cor res·
pondencla, pertencendo a paises cujos governantes nao mantem sequer relagoes diplomaticas entre sl. E extraordinaria e Inexplicavel a fasclnagao exercida pelo selo nos
colecclonadores .
6-1-2 - COMO OCUPACAO DOS TEMPOS
LlVRES

.

Como ocupac;:ao dos tempos livres, 0 selo
postal tem uma elevada fungao social pOis
consegue por si so alimentar horas de descanso, constituindo uma dlstracc;:ao para as
pessoas que dele se ocupam. Produz, deste
modo, socialmente, porque toda a produgao
de dlstracc;:oes a uma produc;:ao de caraeter social que a humanldade de hOje tem
de conslderar com 0 mal or culdado. Como
o colecclonlsmo de selos a, alam do mals,
uma dlversao que pode ser pratlcada
por todas as idades e com um prazer que
nao se pode -a priori. reconhecer como aumentando ou dlminuindo com a idade, pode
aflrmar-se que cria bem estar social preenchendo horas de oclo de forma psicologica·
mente utll como afirmou 0 engenheiro Carlos Ribeiro no encerramento do Congresso
Naclonal de Filatelia, reallzado em Avelro,
am 1968.
Multo se podia escrever sobre este as·
sunto mas a conclusao a que se chegaria
serla sempra a mesma; quem colecciona
selos tem todas as horas da sua vida pre·
enchldas da maneira mals benefica e utll
que se possa imaginar. Sao significativas e
concludentes as palavras de quem fol um
dos malores e mais entuslastas colecclonadores do mundo, 0 falecido presldente dos
Estados Unldos da America do Norte, Franklin D. Roosevelt (1882-1945): -A melhor
coisa da colecgao de selos a 0 entuslasmo
que ela estlmula com 0 correr dos anos. Ela
disslpa 0 tedlo e aumenta a nossa alegria .•
6-1-3 - COMO MEIO TERAPtUTICO

Num trabalho desta natureza nao a possivel citar os numerosos exemplos de que poderil:1mos langar mao para fazer a prova dos
efeltos terapl!utlcos que tem 0 selo postal
e 0 seu colecclonismo bem como do alcan-
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5-3 -VOCABULARI'O fl,LATtLiCO
Para terminar 0 capitulo forneceremos nesta secr;:ao urn pequeno vocabulsrlo filatalico
com as palavras mais usuals, por ordem alfabatlca.
Suri/agem - Fundo formado de linhas entrecruzadas, ou paralelas, sobre 0 qual se
destaca 0 desenho principal dum selo.
Fae Simi/e- Estas palavras, impressas no
rosto ou no verso dos selos, indlcam que
estes sao falsos. Esta menr;:ao e infelizmente
excepclonal e os selos falsos apresentam-se,
em geral, sob os aspectos mais enganadores.
Filigrana - J: uma marca que, por vezes,
se encontra no papel em que urn selo e
fabricado e que aparece, quando se examina
o selo a transparencla. Hs casos, porem, em
que este exame nao e suflclente para descobrir a flligrana. Quando tal sucede recorre-se, entao, a benzlna, procedendo-se do seguinte modo: coloca-se 0 selo de verso para
o ar sobre u-ma superficle preta ou num
.filigranoscoplo» e deltam-se algumas gotas
de benzlna. Atraves deste processo a maior
parte das filigranas aparecem.

No selo fOi esc rita a legenda cDamus petimusque que Vlclssim (damos e pedlmos em
troca).

E preclso, contudo, multa cautela, pois
grande numero de selos sao Impressos com
cores que desaparecem com a benzlna.
Formato - Quando indlcamos 0 formato
de urn selo, as dlmensees sao expressas em
milimet!os e compreendem apenas 0 desenho com exclusao das margens. A dlmensao
horizontal a sempre indlcada em prlmelro
lugar 0 que, alias, ja referlmos ao tratar do
denteado.
Legenda - Designam-se assim as Inscrir;:ees que flguram num selo.
Maneolista - Lista de selos que faltam a
urn eoleccionador.
Obliterar;ao - Carimbo ou qualquer marea
que Indica que urn selo js servlu e nao pode
ser mals utillzado.
Relmpressao - Nova tiragem de selos que
nao estao em clrcular;:ao.
Tarla fosforeseente - J: uma barra fosforescente exlstente nos selos a qual se destina ao tratamellto automatlco da correspondencia com vista a uma maior eflcscla e
rapldez na prestar;:ao do servir;:o dos Correlos.
Em Portugal foram postos a venda pela
primelra vez selos com as referldas barras
em 3 de Novembro de 1975.

6-ASPECTOS DO SELO POSTAL E DO SEU COLECCIONISMO EM DIVERSOS CAMPOS
'J

6- 1 -

NO CAMPO SOCIAL

6-1-1 - COMO ESTIMULO DE RELACOES HUMANAS
Urn dos campos em que a vantagem de
coleccionar selos postals se mostra mals
importante e no social.
a seu valor como estlmulante de relar;:ees
humanas e Inegave!.
Escreveu urn pedagogo que 0 que mais 0
impresslonava nas reunlees de pequenos nu·
cleos filatelicos de jovens estudantes liceais
que tlnham lugar uma vez por semana, era a
alegria, a sa camaradagem, a solldariedade
de interesses que se estabelecia entre os
frequentadores dessas sessees filatalicas, 0

que na vida social futura viria, p~r certo, a
produzlr saborosos frutos.
Esta a mais uma razao que milita a favor,
supomos nos, da introdur;:ao de tao benefica
actividade nos nossos estabelecimentos de
enslno.
De tals vantagens tambam os adultos, colecclonadores de selos, aproveitam, quando
entre sl estabelecem contactos.
6·1·1-1 -

ENTRE NACIONAIS

A nivel associativo os lar;:os de profunda
estima, de verdadeira solldarledade huma·
na que transcelldem quantas vezes 0 simples contacto que 0 seu .hobby. Ihes pro·
porclona, sao verdadelramente notavels. E

Mesmo na modestia economica do nos so
Pais, exlstem em Portugal talvez uma duzia
de colecr;:ees que valem cad a uma mil hares
de contos. Apenas para dar uma Idela refe·
rlremos que em 10 e 11 de Novembro de
1966 foram leiloadas por Harmer Rooke And
Co. Ltd. duas das maiores colecr;:oes portuguesas, sobre Portugal Continental, periodo
de 1853 a 1893 e outra sobre 0 antigo Esta·
do Portugues da IndIa em que estavam in·
cluldas especialldades raras do periodo de
1877 a 1883.
Estas duas colecr;:ees leiloadas em Londres valorlzaram e prestiglaram a filatelia
portuguesa no estrangeiro (a mal or parte
das per;:as extremamente vallosas fol adqulrlda por filatellstas norte-americanos que as
levaram para 0 seu pais). Foram vendldas
por mil hares de contos.
Num parenteses, devemos, no entanto, lamentar tals vend as pOis 0 nosso patrim6nio
filatellco flcou mals pobre uma vez que estas per;:as, decerto, nunca mals regressarao
ao nosso Pars.
Ha 60 anos as fortunas eram constituidas
p~r acr;:oes, hlpotecas, controlo de bancos,
socledades IImitadas, companhias de segur~s, e outros valores.
A I Guerra Mundial e as suas consequenclas destrulram grande parte das fortunas
asslm constltuidas. De novo se considerou
urgente a seguranr;:a dos investlmentos. Ja
entao se pade comprovar que 0 selo havia
suportado bern 0 colapso econ6mico e que,
portanto, era urn valor interessante em que
se podiainvestir. as resultados da " Guerra
Mundial reforr;:aram, notavelmente, esta ten·
dencla.
Quem tern intenr;:ao de investlr dlnheiro,
ha-de decldir prlmelro se espera rendlmentos continuados ou se prefere urn cresclmento anual do seu capital. No 1.' caso
adqulrem·se acr;:ees, predlos para aluguer,
p~r exemplo. No segundo, metals e pedras
preclosas, adornos, objectos artistlcos, etc.
Mas 0 selo e especlalmente aconselhlivel.
a dlnheiro liquido tern a vantagem de poder ser utillzado em qualquer momento mas
cad a ana diminui 0 seu valor por dlminuir
a capacldade aquisltiva da moeda.
A partir dos anos trinta os selos eram
com frequencla 0 unico capital que permltia comer;:ar uma nova Vida. A seguranr;:a

que proporclona urn investimento em selos
e, desde logo, a mals importante razao que
aconselha a sua elelr;:ao como Investlmento.
J: sobretudo uma garantia de estabilldade
dos valores.
as selos raros reconhecidos pelos 3 ca·
tslogos Internaclonals, Yvert et Tellier, Stan·
ley GIbbons e Scott a que js nos referlmos
podem ser objecto de transacr;:ees em Hong-Kong, Sydney, S. Francisco ou Berlim. a
mercado mundlal nlvela as varlar;:oes locals
de precos que asslm nao se vern Influldos
pelas dlficuldades econ6mlcas dos diversos
parses. Sio tftulos Internacionalmente raconhecidos, pagsvels it vista.
Duas Guerras Mundlals e as suas correspondentes Jnflar;:ees demonstraram que as
quanti as Investldas em selos sao seguras.
A amplitude e 0 poder aquisitivo do circulo de consumldores em relar;:ao ao material disponivel, sao facto res declsivos para
a formar;:ao do prer;:o.
As regras econ6mlcas gerais sao tambem
verdadelras ou valldas para os selos. Em
situar;:oes dlficels cresce a oferta, reduzln·
do-se a procura, como sucede com todos os
valores. as prer;:os balxam nas conjunturas
deflaclonsrias (1).
Mas 0 selo nao resulta tao afectado como
outros Investlmentos, jli que 0 seu mercado
e internaclonal. As dlflculdades econ6mlcas
de alguns paises flcam nlveladas js que no
mercado Internacional cresce 0 Interesse
se baixam os prer;:os, absorvendo-se 0 rna·
terlal oferecldo conquanto ate seja de interesse Intemaclonal.
A oferta e, pelo contrario, escassa nos
bons tempos, a procura aumenta e os prer;:os crescem. Mas aqul exerce tambem 0
mercado internaclonal efeltos niveladores,
como no caso anterior. Se a conjuntura de
urn pars leva a uma forte elevar;:ao de prer;:os acudlrla material de todo 0 mundo, para
neutrallzar a alta.
Como causas que Influem na oferta e
procura, al6m das referldas leis econ6mlcas
gerais, temos:
a) Preferencias - as selos raros dos
parses civlllzados alcanr;:am os mals altos
prer;:os nos seus parses de origem. Isto de·
ve-se, como e facllmente compreensrvel, ao
facto da malor parte dos colecclonadores
se dedlcarem, em primelro lugar aos selos

in

Defla9lo - £ 0 proceS80 de alta do poder
geral de Baque da unldade monetllrla sobre 0 pro·
duto global.
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do seu propriO pais e apas procurar completar essa colecc;ao dedlcarem-se entao a
outro ou outros paises.
Por outro lado, os coleccionadores manitestam interesse diferente consoante se trate de selos de um ou outro pais. De um
modo geral, podemos acrescentar que os
selos emitidos pel os paises da chamada
Cortina de Ferro e do bloco Afro-Ash~tlco
e Continente Americano, tem menos procura do que os emitidos pelos paises da
Europa Ocidental. E de entre estes paises
sao os selos da Suic;a, da Franc;a, da Alemanha, da Holanda, Luxemburgo, Belglca, Vaticano, entre outros, os que mais interesse
despertam aos colecclonadores.
b) Oferta crescente - a qual pode ser
devida a diversas clrcunstancias, tais como:
1) Oferta de grandes quantidades de material ate entao escasso por se en contra rem
em dep6sitos oficlals.
2) Llquidac;ao de dep6sitos privados, de
especulac;ao, que conduz a uma Imediata
baixa de precos.
3) Um interesse decrescente pelos territ6rios que ja nao emitem selos, por terem
sido absorvidos por outros, por hlp6tese.
c) Pro cur a crescente - Os aconteclmentos politicos motlvam tambem um cres·
cimento de procura, pel a seguranc;a que da
o Investimento dos selos em momentos de
crise.
Um evento do nosso tempo que tambem
ha-de ser considerado como um acontecimento politico 0 Concilio Vatlcano II
- motivou tambem uma procura consideravel, neste caso, de selos do Vaticano, mas,
por uma ,razao dlferente. Com efeito, a concentracao de altos dignatarios da Igreja com
os seus respectivos sequitos, geralmente
pessoas bem sltuadas mas sem outras Inclinacoes para os prazeres terrenos, excepto
cO'lecolonar selos, conduzitJ a grandes elevacoes de precos para as melhores series do
Vaticano. MUitos membros do alto, medlo e
baixo clero cat6lico coleccionam, tal como 0
Cardeal Spellman de Nova lorque, os selos
daquele minusculo Estado.
d) Exclusao de oferta e procura - Medidas poJrticas podem produzir uma comple.
ta exclusao de oferta e procura. Sucedeu,
isto, por exemplo com os selos do III Reich.
AIel de controlo n.· 48 proibia todo 0 comercio com selos hitlerianos nas zonas de
ocupac;ao.
e) Motivos e temas como factores de
deforma9ijo de preftos - A partir de 1945
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o coleccionismo de selos por temas e motivos consolldou-se. Assim, sao os selos com
motlvos ,religlosos, desportivos, de flores e
de fauna, etc., que tem maior procura 0
que obviamente influi na formac;:ao de prec;:os.
f) Influxos especulativos Podem produzir variac;oes de prec;os por actuac;ao posltiva ou negatlva sobre a procura.
Com efeito, excitar artificialmente a procura e tao facil como reduzi-Ia. Em 1961,
deu-se em quase todos os paises europeus
(incluindo Portugal) membros da C. E. P. T.,
um fen6meno caracteristico do que aflrmamos.
Os selos "Europa 61. emitidos no nosso
pais, cujo valor facial era de 6S00 atingiram
nos primeiros dias em que foram postos a
circular a cotac;:ao de 50$00 e mais, devido
a especulaC;ao e escasses artificial que implicou natural mente aquela alta de precos.
Multos daqueles que adquiriram a referida
serle por 50$00 e, por vezes, por quantias
superiores, com 0 intuito de mais tarde
obteremlucros substanciais vem-se agord
na contingencla de as venderem pelo facial
ou pouco mais, para realizarem algum dinheiro.
Flnalmente a beleza, a qualidade de fabrico, a perfeicao e 0 estado dos selos sao
tactores que nao se podem desprezar quando desejamos fazer a analise do selo postal
como valor econ6mlco.

"

parados. 0 mals pequeno e 0 bloco de quatro
e bloco filatelico - folha de tamanho variavel com poder de franquia em que estao impressos um ou mais selos.
d) Ensaio - £ a impressao de um desenho
nao aprovado oficialmente, quer no todo, quer
em qualquer parte, ou que, em bora aprovado,
nao chegou a ser emltldo.
Geralmente os ensalos sao feltos em papel
de excelente qualldade, com grandes margens e em cores fortes, quase sempre a
preto, 0 que permite apreclar melhor os
pormenores e delicadeza da gravura.

Um ensaio

e) Pro vas - £ a impressao de urn desenho aprovado oficialmente e destinado a
experlencias de colorido, de papel ou de
denteado.
As provas podern ainda classificar-se em:
1 - Provas de gravador - Sao irnpressoes
do cunho, produzidas pelo gravador, a tim
de ver 0 adlantamento do seu trabalho.
2 - Provas de cunho - Sao impressoes do
cunho feitas antes de ele ter servido para a
reproducao da chapa. £ costume ser·em feitas em papel porcelana ou em cartao fino.
3 - Provas de chapa - Sao normal mente
tiradas pel a chapa antes da Impressao regular dos selos. Estas provas podem subdlvidlr-se em:
a) - Provas de cor - Destinam-se a escolha de cores.
b) - Provas de papel - Destinam-se a escolha de papeis.
c) - Provas de denteado - Destinam-se
a escolha de denteados.
As provas podem ser js gomadas edenteadas, mas as tonalidades ou papel diferem
dos da emissao normal.

6-2-2 - COMO FONTE DE DIVISAS - 0 PROBLEMA DOS SELOS ESPECULATIVOS
Aludir ao interesse econ6mlco de que se
revestem os selos postais para os parses
que os emltem, torna-se quase desnecessario, por tao evidente. Tem, na verdade, um
valor econ6mico muito diferente da maior
parte dos bens de produc;:ao que interessam
a economia de cada um deles, mas que nao
se pode ignorar. Constitui uma actividade
econ6mica que nao e, de modo algum, desprezrvel. Dii trabalho aqueles que os produzem e exige investlmentos industriais nas
artes grsficas. Os selos postals constituem,
alem dlsso, uma fonte de divlsas para cada
pais, por vezes tao Importante, que os or·
c;:amentos de alguns Estados estao dependentes, em grande parte, da aceltaC;ao que
os seus selos postals possam ter no campo

Umn prova de gravador
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inventario completo destes defeitos que a
cada momento estao a ser notados.
b) "Tete - Beche» - Adoptamos 0 termo
frances que, pode dizer-se, e universalmente
usado em filatelia, por nao conhecermos ter-

mo portugues que exactamente traduza a
impressao invertlda dum selo junto a outro
selo normal.
c) Bloeo - Nesta designar;ao agrupam-se
duas especies de per;as a saber: bloeo de selos - conjunto de selos que nao foram se-

Um erro [omissiio de vlirlas palavras)

..

Um .tate.beche..
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internacional. Estao neste caso, por exemplo, os pequenos Estados, como Andorra,
Liberia, Liechtenstein, Luxemburgo, M6naco
e S. Marino, cujas economlas nacionais dependem grandemente da exportar;ao de selos.
E por que assim e, alguns destes parses
comer;aram a lanr;ar em circular;ao emissoe!)
de selos que se podem considerar especulativas, pois a unica finalidade que tern e extorquir 0 dinheiro dos coleccionadores para
os cofres do Estado.
Na verdade, comer;aram a aparecer, cad a
vez em maior escala, selos que tern pouco
ou nada que ver com os fins postals, mas
que trazem ao Estado lucros conslderaveis,
pois os coleccionadores nao os evitam de
comprar para conseguir completar as suas
colecr;oe::;.
S. Marino, por exemplo, a partir de 1947,
comer;ou a homenagear, atraves dos selos
que emitiu, estadistas estrangeiros. Por
exemplo, a morte do presidente Franklin D.
Roosevelt foi comemorada dois anos depois,
numa serie que continha selos no valor de
100 liras e selos de correio aereo ate 200 Iiras (S. Marino, naturalmente, nao possul urn
s6 aeroporto).
o M6naco, onde s6 10 por cento dos seus
habitantes sao originarios, segue 0 mesmo
exemplo. Julio Verne, Roosevelt, Eisenhower, Jogos Olimpicos foram comemorados
pelos correios monagascos. Qualquer acontecimento e aproveitado para 0 M6naco emitir
selos. Este pais, vai mais longe na especu·
lar;ao pois nao se Iimita a emitir os selos
a medida que se comemoram as datas.
Com efeito, poem a circular, simultaneamente, no mesmo dia, as series que emitern para urn ano. Assim, em 15 de Maio d9
1958, sairam para 0 mercado cinco series
respeitantes a esse 'ano; em 1959 tambern em meados de Maio, foram postas
a circular 6 series; em Junho de 1960, ap!lreceram de uma s6 vez, nada menos de 10
series, e assim sucessivamente .
A F. I. P. (Federar;ao Internacional de Filatelia) alem de outros objectivos, tern a
missao ingrata de combater, dentro do possivel, as series especulativas no interesse
do colecclonador, pondo no -index .. algumas
dessas series au apenas alguns dos selos
das series consideradas como tal.
A Ida para 0 . 'i ndex- tern como conse·
quancla a proibir;ao pura e simples desse
material ser exibido em exposir;oes internaeionais.

Mas, dado 0 melindre da questao, aquela
Federar;ao nao actua de animo leve, ponderando caso a caso este problema que tern
implicar;oes de varia ordem a nivel internacional.
Tal medida e Igualmente adoptada, de urn
modo geral, por todas as Federar;oes Nacionais, pelo que uma vez divulgadas as Iistas
com as series, ou os selos que estao no
«index .. , os coleccionadores expositores fl·
cam sabendo de antemao 0 que devem comprar e 0 que podem expor sem correrem 0
risco de serem ellminados pelos respectlvos
jurados.
As emissoes especulativas podem revestir os segulntes aspectos, segundo as definir;oes dimanadas da referida Federar;ao Internacional.
1- EMISSOES NOCIVAS
Defini(:ao: As emissoes nocivas sao aquelas que lesam directamente os interesses
dos coleccionadores.
Sao conslderadas como emissoes nocivas:
1 - As emissoes ou certos valores destas que sao vendidos em bloco ou em grande parte a partlculares que podem assiin impor os prer;os.
2 - As emlssoes ou certos valores destas
que nao estejam em venda livre aos postigos postals do pars emissor, ou que sejam
vendidos com condir;oes especiais de rateio.
3 - As emlssoes ou certos val ores destas
tendo uma sobretaxa superior a 50 % do
valor facial.
4 - As series, selos ou blocos regularmente emitidos tendo uma sobrecarga ou
perfurar;ao nao postal feita com urn fim lucrativo. Emlssoes impressas por particulares sem estatuto postal.
5 - Tiragem a parte das emissoes regulares, que nao sejam postas a venda no correio.
6 - As emissoes nao denteadas, emitid'.ls
com as emlssoes normal mente denteadas
(mesmo se as nao denteadas diferirem em
cor ou valor das emissoes normalmente
denteadas). Isto nao se aplica aos selos acidentalmente nao denteados, aos ensaios, provas, etc ....
Revoga(:oes: As revogar;oes ao ponto 3
sao admitldas:
- Se a emlssao e feita imediatamente
ap6's urn sinistro ou a uma calamidade nacional sLibita, e se ela se destinar a dar os
primeiros socorros aos sinistrados.
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- Se a emlssao e destlnada a financlar
uma exposl!fao filatelica naclonal ou Intemaclonal. Neste caso, 0 valor total da sobretaxa
na~ devera ultrapassar dols francos ouro.
II - EMISSOES ABUSIVAS
Deflnl~o:

As emlssoes abuslvas sao
aquelas que comportam -a cotes- dlspendlosos.
1 - Emissoes em venda gemlnada (1 bloco
mals x series ou 1 selo raro mals x selos
comuns, etc .... ).
2 - Emlssoes semelhantes com as cores
dlferentes para 0 mesmo selo ou mesmo
bloco.
3 - Reimpressao de uma emlssao ou suas
partes com um flm lucratlvo sobre a mesma
forma ou sobre formas ligelramente dlferentes.
III - EMISSOES INDESEJ~VEIS
Definl~o: Os selos de correlo sao essenclalmente os reclbos de porte para 0 correio
sendo declaradas Indesejavels as emlssoes
que na~ sejam emltidas vlslvelmente com
esse flm.
1 - Sarles comemoratlvas muito longas.
2 - Valores multo elevados.
3-Blocos.
4 - Emlssao cujo assunto nada tenha que
ver com 0 pars emlssor.
5 - Tiragens intenclonalmente mUlto baixas.

6-2-3 - COMO MEIO DE
DE DIVISAS

o

TRANSFER~NCIA

pouco espa!fo que os selos postals ocupam ao serem transportados de um local para outro e 0 facto de serem conslderados
.trtulos- internaclonalmente reconhecldos,
pagavels a vista, na feliz expressao do Italiano Bazan, leva os interessados na transferAncla de dlvlsas a usarem 0 expediente
de adquirlrem grandes quantidades de selos
postals dum determlnado pais e a envla-Ios
para outro, on de os selos sofrem uma desvaloriza!fao cambial inferior a que se veriflcarla se se tratasse de dlnhel·ro liquido.
Mas, na~ e preclso tratar-se de paises diferentes para tal facto se verlflcar.
Num pals com territ6rios coloniais, por
exemplo, 0 fen6meno e aparente. Basta com
efelto, que a moeda que clrcula seja dlferente e haja diflculdades na transferencia de

divisas. Tal expedlente era usado entre n6s,
quando se desejava transferlr valores monetarlos dos antlgos terrlt6rlos sob admlnlstra!fao portuguesa para 0 Portugal Europeu. Em poucas palavras explicaremos 0
processo que era utillzado com enorme frequencla.
Sabendo·se de antemao que 0 dlnheiro
trazido, por exemplo, de Angola, era trocsdo num banco da Metr6pole com a desvalorlza!fao de 30 por cento, por hip6tese, a pessoa Interessada em transferlr dlvisas daqueIe antigo Estado para a Metr6pole adqulrla
selos nas quantidades que Ihe Interessava e
envlava·os com a malor facilidade, multas
vezes por um portador, (nem sequer pagava
o transporte) os quais eram aqul entregues
a comerclantes com quem os interessados
anteclpadamente contactavam. Os comerclantes pagavam 0 material recebldo com
uma desvalorlza!fao apenas de 10 a 15 por
cento, deposltando as quantlas devldas na
conta do evendedor- em bancos metropolitan~s.

Ap6s 0 derrube do regime poHtlco que vigorou em Portugal de 28 de Malo de 1926 a
24 de Abril de 1974, houve, certamente, portugueses que, nao se adaptando as novas
condi!foes soclo-politicas dos terrlt6rlos de
alem-mar, cujas datas de Independenela foram, poueo depols do 25 de Abril de 1974,
anuncladas, trouxeram nas suas bagagens
selos de correia dos ter~itorios ultramarlnos
para negoclarem em Portugal.
o selo tem asslm a vantagem de permitlr
o transporte ou envio dlscreto de somas
importantes.
6-2·4 - COMO ADJUVANTE DAS CORRENTES
TUR(STICAS E COMO MEIO DE PROPAGANDA
Com a expansao enorme que tem pelo
mundo nas correspondencias (0 selo postal
ama todas as bandelras de todos os paises)
h8 todo 0 Interesse por parte dos Govemos
em par a circular emissoes de selos postals
que mostrem de uma forma sugestlva as
belezas naturals do pais, 0 seu folclore, os
seus monumentos, em suma, 0 seu patrlmonlo cultural e artistico.
Tal dlvulga!fao constitui uma informa!fao,
uma manelra de dar a conhecer aos outros 0
que se possui de bom e belo. Asslm se faz
propaganda do pais, se chama a aten!fao para ele, provocando 0 desejo de 0 visitar e
conheeer, 0 que sob 0 ponto de vista economico, ah~m do mals, na~ e para desprezar.

Nao posso deixar de lamentar 0 filatelista
que, ao fazer uma aqulsi!fao, mal olha para a
frente do selo, mas perde mel a hora examlnando com a maxima mlnucla a goma do
mesmo...
Por volta de 1930, apareceram no mercado
charnelras poueo adeslvas, que delxam apenas uma ligeira marca na goma, na minha
opiniao esta particularidade em nada dlmlnui
o valor filatEilico do selo, e 0 seu valor
comerclal s6 por manobras especuladoras
pode ser tam bam dlmlnuldo.
Exprlmo estas consldera!foes na esperan!fa
da que os filatelistas do ana 2000 flquem
reeonhecldos a todos aqueles que lava ram a
goma dos selos, preservando·os de altera!foes, ou mesmo da destrul!fao •.
Dlzem os defensores dos selos obliterados que estes a que cumprlram na realidade a mlssao para que foram crlados, Isto
E'i, clrcularam.
Por outro lado, ha muito boa gente no
campo filatelico que defende 0 colecelonlsmo
de selos novos com goma original (e na~ selos regomados que se pode conslderar uma
fraude, segundo uns, au uma restaura!fao,
segundo outros), argunwntando entre outras,
com as segulntes razoes: a beleza dos selos
novos ser mUlto superior ados usados e 0
seu valor eeon6mlco ser muito desigual pois
a cota!fao daqueles, de um mado geral, a bastoote mals elevada que ados selos obllterados.
Nao desejamos tomar posl!fao sobre 0 as·
sunto. Ambos os argumelltos sao validos,
sem duvlda alguma.
Ha vantagens e desvantagens nos dois
colecclonlsmos. Pusemos 0 problema porque
ele exlste, mas cad a um deve decldlr por sl
pr6prlo como melhor entender.
Posto Isto, aludlremos as formas mais frequentes de colecelonar selos postals.
a) Colec~Ao classica (0 que nao Impliea
a exlstencla de selos classleos).
Nesta modalidade sao coleeeionados os
selos por paises segundo a ordem crono16glca da salda das respectlvas emlssoes.
Uma colec!fao classlca pode ser geral ou
especlalizada.
1) CO/ec~80 geral- Esta eolecc;:ao a feita
com base nos cat810gos.
2) Calec~8o espec/alizad8 - Uma colecc;:ao
especializada pode abranger uma au mais
emlssoes, englobando todos os erras, provas,
etc., relaclonados com a emlssao ou emlssoes. Pode dizer·se, portanto, que representa
um estudo exaustivo do material que se pretende colecclonar.

b) Cole~ao temitica - Escolhe·se um teo
ma que deve ser tao original quanto possivel,
estuda·se e desenvolve-se 0 mesmo, dlspondo-se os selos segundo um plano 16gleo
que tambam deve revestlr orlginalidade.
c) Colec~io de Bssunto - Nesta forma de
colecelonlsmo na~ se toma necessario qualquer plano 16glco. As colec!foes de assunto
compreendem todos os selos que tem uma
rela!fao com um assunto ou flnalidade de
emissao. A apresenta!fBO pode ser felta por
paises, por ordem cronol6gica ou seguindo
uma ordem sistematica.

Estas sao as formas de colecclonar selos
mais frequentes.
Como se dlsse, na colecc;:ao classlca nao
se torn a condlc;:ao essenclal a exlstencla de
selos classleos mas, e evldente, que a Inclusao de tais selos numa colec!fao montada a
manelra classlca a valoriza extraordinariamente. 0 mesmo se pode dizer quanto as
coleec;:oes tematicas e de assunto. • Pe!fas
classlcas- nestas colecc;:oes s6 as valorlzam
e de que manelra. Alam disso, estas colecc;:oes flcam sempre bastante valorizadas
sempre que se Ineluam nelas documentos
postals, tals como, por exemplo, Intelros postals, marcas, postals e certas flamulas, a
que ja aludlmos.
Nas colec!foes tematicas e de assumo
tem tambam cablmento, entre outras, as
.pe!fas filatalicas- que adiante referiremos, embora 0 seu numero deva ser restrlngido 0 mals possivel, porquanto neste tipo
de colec!foes, mals do que 0 valor material
de tals -pe!fas-, Interessam sobremanelra 0
trabalho de Investlgar;ao, estudo e busea
efectuado pelo colecelonador. Vamos, seguidamente, fazer uma breve alusao a algumas
•.pec;:as filatalicas-, ilustrando-as e dando a
sua definl!fBo.
Asslm temos:
a) Erro - Selo emltldo numa cor dlferente
da que devla ter ou com defeltos de 1mpressao.
A impressao dos selos torna-se mals ou
menos cuidadosa, segundo 0 seu processo de
fabrico a mals ou menos rapldo.
As impressoes 'defeltuosas sao vulgares
em m4itas emissoes de selos de Portugal e
das suas ex-coI6nias: algarismos e letras
quebradas, trac;:os ou pontos parasitas, algarlsmos do valor ou dlzeres deslocados, omlssao de palavras, etc. 10 Impossivel fazer um
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15) Selo Sobretaxedo - A sobretaxa e um
valor impresso num selo, alterando-Ihe a
taxa prlmltiva.
16) Selo Specimen - Specimen e uma
mem;ao aposta sobre certos selos entregues
como amostra a Comissao da Unlao Postal
Universal (U. P. U.), em Berna, ou oferecldos
por um governante a um particular.
17) Selo de Taxa de Guerra - E um selo
destlnado ao pagamento de um imposto que
se aplica a despesas de guerra.
5-2-1 - FORMAS DE COLECCIONAR SELOS
POSTAIS
Como ja anteriormente foi dlto e i1ustrado,
a fllatelia abrange varlos ramos. No nosso
trabalho ocupamo-nos somente do coleccionismo de selos postals 0 qual pode abarcar
varlas modalidades, consoante 0 gosto, as
possibilidades e a cultura de cada urn.
Antes, porem, referiremos 0 problema tao
discutldo e dlscutfvel mas sempre actual, de
colecclonar selos novos ou selos usados.
No que respelta aos selos novos 0 problema da goma tern felto correr multa tlnta.
Servimo-nos, para apreclar esta questao de
urn artigo da autoria do romeno Gr. Racoviceanu, publicado na revlsta francesa .L'Echo
de la Timbrologle-, n.O 1369, de 1 de Janeiro
de 1968, traduzldo e adaptado por Jose Manuel Castanheira da Silveira que, com a devida venia, transcrevemos:
. Para ajudar os meus colegas filatelistas
e a filatelia em geral, garatujei algumas retlexoes sobre a gomagem dos selos, que de
algum tempo para ca tomou uma ImportAncia
injustificada.
.
A utilldade da goma e de facllitar a aplicac;:ao do selo no envio postal. 0 problema que
se poe ao filatelista e de saber se a conservac;:ao da goma e ou nao importante, e se
elaapresenta mals vantagens do que Inconvenientes.
E incontestavel que, para 0 coleccionador
de selos novos, as considerac;:oes de ordem
estetica sao de Importancla capital. A goma
original neste aspecto nao acrescenta nada ao
selo, sendo a sua (jnica vantagem 0 poder-se
ver com uma simples olhadela se 0 mesmo
teve ou nao qualquer reparac;:ao. Vejamos
agora as ·desvantagens. Em prlmelro lugar, a
goma e a parte do selo rna Is sujelta as
influancias climaterlcas. Uma atmosfera saturada de humidade provoca com facilidade a
aderancia do selo ao album ou ao classificador; por outro lado, urn amblente demaslado seco provoca a contracc;:ao do selo e

consequentes quebraduras. Com 0 tempo, a
goma acaba por destrulr 0 selo, pols alem
dos inconvenlentes atras apontados, a goma
e 0 melhor campo de cultura da ferrugem
que tantos selos tern Inutillzado.
Ora 0 selo representa urn valor comercial
permanente, e e Inconceblvel vii-Io dlminuir
por causa da alterac;:ao da goma. Ha paises
onde e Imposslvel conservar a goma por causa da humldade, e a (jnlca soluc;:ao e lavar os
selos. Se generalizarmos que a lavagem do
selo nao Influencla 0 seu valor, todos estes
inconvenlentes desapareeeriam.
Alem do mals, a goma representa um 6ptlmo petlsco para certos Insectos e outros
parasitas mlcrosc6plcos. Mesmo colecc;:oes
guardadas em cofres fortes, nas melhores
condic;:oes de seguranc;:a e cUldados, foram
encontradas mutiladas pelos vermes, ou manchadas pela ferrugem e outras marcas Indeleveis.
Antes de 1940, os classlficadores eram
pouco utlllzados e a conservac;:ao de coleec;:oes fazla-se em albuns, onde 0 selo era
colado atraves de charneiras. E conhecldo de
todos que uma ou mais charnelras, habilmente colocadas, podem esconder defeltos
mas uma simples lavagem e 0 suficlente
para encontrar qualquer reparac;:ao.
Ha certos colecclonadores que defendem
a tese que uma simples lavagem faz perder
a frescura a urn selo, e embora isso seja
verdade para certas variedades de papel utilizadas, especlalmente 0 porcelana, e absolutamente Iinexacto para a quase totalidade dos
selos, especialmente os modernos. Eu atrevome ate a desafiar urn filatelista a reeonhecer
se urn selo fol ou nao lavado, sem Ihe examinar 0 verso.
Concluimos, assim, que a presenc;:a da
goma representa mals inconvenlentes do que
vantagens.
o problema da goma fol inventado por
alguns Intermediarlos astuclosos, que fazem
bai.xar 0 prec;:o no momento da compra e que,
no da venda, reclamam que a charneira nao
tern qualquer Importancla.
Ha cerca de trinta anos urn comerclante
de Bucareste reeebeu a vlslta dum cllente
amerlcano que Ihe fez uma ancomenda bastante grande de selos novos. 0 vendedor, a
quem Ihe Interessava manter longas relac;:oes
comercials, fez questao de escolher todos os
selos com a goma Impecavel, e flcou bastante admlrado quando, na partida do cliente,
este Ihe pedlu para Ihe entregar os selos
lavados, pOis tlnha receio que na travessla
do AtiAntico os selos se colassem ...

I

Aspecto de Sintra

IIha da Madeira
(Nolte de pas.agem
do ano)

Ainda naO ha muitos anos, mais preclsamente em 1966, uma firma editorial alema
fundada em 1893, Verlag Richard Borek, que
selecciona a melhor emlssao reglstada em
todo 0 mundo em cada ano, classiflcou como as mals belas series de 1965 as emltidas para os terrlt6rlos de S. Tome e Principe e Cabo Verde, na altura alnda sob a adminlstl'ac;:ao portuguesa, tendo como motlvos
dlferentes tipos de uniformes mllltares utilizados pelo exerclto portugues em mlssao de
soberania no Ultramar conslderando «serem
indlcadas, mais do que qualsquer outras, para descrever ao profano a alegrla que nos
transmlte a Filatelia •.
Escusado sera encarecer a repercussao
que teve em todo 0 mundo filatelico este
brilhante trlunfo, em que 0 nome de Portugal, atraves de selos emltidos para aqueles
dols terrlt6rlos, apareceu em plano destacado num trtulo do mensarlo da referlda firma de Janeiro de 1966, que transcrevemos
na lingua original, dando a traduc;:ao, em
segulda.
I

Embora tais selos sob 0 ponto de vista de
atracc;:ao turistica pouco ou nada nos dlga 0
certo e que contrlbuiram de forma Inegavel
para que 0 nome de Portugal fosse posto
em destaque e dlvulgado em todos os palses do mundo. Foi, sem d(jvida, uma propaganda gratulta que aquelas series nos proporcionaram.
Em reforc;:o do que acabamos de escrever
vamos aludlr a uma serle de selos posta em
circulac;:ao no dla 15 de Abril de 1973, pela
Adminlstrac;:ao dos Correios do Relno do
Bhutan, urn Estado sltuado na regiao do Himalala, com 800000 habitantes.
A referida serle e composta de sete se·
los, sendo cinco de correlo ordlnario e dois
de correio aereo e constltuem, simultaneamente, uma extravagAncia e uma curiosida·
de. Com efelto, os selos desta serie sao nada mais nada menos do que 8selos falantes",
em forma de pequenos discos fonogrSflcos,
redondos, em folha de plastico de 65 mm,
de cores diferentes para cada valor fabricados pel a firma japonesa de T6quio, Ahasi Sonorama. Estes dlscos-mlnlatura de 45 rotac;:oes, podem ser tocados e apresentam, respectivamente, gravat;6es cia hlstoria do Bhutan em bhutanes ou Ingles do hlno nacional
do mesmo Reino, asslm como miislca de
cant;6es e danc;as folclorlcas do citado pars.
o proprio governo do Relno do Bhutan
considera que estes selos falantes tao Inwl·
gares como curlosrsslmos sao verdadeiros
embaixadores do pais pois dlwlgario, em
todas as partes do mundo, Informac;6es sobre
a hlst6ria, os habitantes, os costumes e a
cultura do Estado do Bhutan. Considera 0 go·
verno Real que esta Inovac;:ao .revoluclonaria» facllitara de manelra eficaz a propaganda nacional.

SchOnste Serle des Jahres Portugal Uniformen
(Unlf()~mes de Portugal a mais bela sellie do
ano)

.Selo falante. do
Relno do Bhutan
Selos da. series premlada.

o selo

postal

e hOje 0

mais convincente e
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garrido embaixador itinerante da fraternidade entre os povos.
6-2-5 - AS FALSIFICACOES PRIVADAS, AS
BURLAS E as ROUBOS DE SELOS
6·2·5·1 -

AS FALSIFICAC;:OES PRIVADAS

Segundo Alfred Allen a grande dor de cabec;:a do colecclonador de selos e a falsificac;:ao. A Associac;:ao Norte-Americana de
Negociantes de selos informou que, no ana
de 1952, foram apreendidos nos Estados Unidos mais de 650 mil selos falsos! A lei norte-americana condena a compra, venda, troca ou posse de qualquer selo forjado, mas
ha paises cujos governos permitem a reproduc;:ao de selos por particulares.
Essas reproduc;:oes sao conslderadas obras
de arte, assim como uma c6pia de Rembrandt feita por um pintor habil.
Niio quer isto dizer, esclarece-nos ainda
Alfred Allen, que os Estados Unidos estejam
isentos de falsificac;:ao dos seus selos postais. Em 1949, foram encontrados, num terreno baldio, na cidade de Nova lorque, cInco mllhoes de selos norte-americanos do
valor de tres centavos. Faziam parte de um
sortimento que se estendla por todo 0 pais.
Depois de apreentlidas todas as falslficac;:oes, 0 Servic;:o Secreto contou oito e meio
milhoes de exemplares! Muitas das folhas
nao eram plcotadas horizontal e verticalmente, circunstancia que as tornarla particularmente valiosas para os coleccionadores.
As falslficac;:oes praticadas por um individuo ou grupo de individuos nao prejudicam,
normal mente, 0 servic;:o postal mas slm os
coleccionadores. Interessam, em certas condic;:oes, a determinados especialistas e so a
estes; mas devido ao seu pequeno mercado
nao sao aproprladas para Investlmento nem
especulac;:ao.
Estas falsificac;:oes podem ser de selos autentlcos, portanto imitac;:oes melhores ou
piores ou verlflcaram-se sobre os proprios
selos submetendo-os a um tratamento quimico que Ihes altera a cor, mas nao a imagem, por meio de xilol e outros produtos,
sem que a goma dos selos seja afectada.
Este processo de descolorlr os selos e de
uma extraordinarla slmplicidade e tem em
vista ludibriar os colecc·lonadores de uerros,·.

Conhecem-se ainda outras especles de falsificac;:oes sobre os proprlos selos como, por
exemplo, a utJlizac;:ao de sobrecargas em selos comuns.
E claro que todas estas falsificac;:oes visam, como nao podia deixar de ser, um lucro iliclto, e que lucro!
Vamos seguldamente, dar noUcia de algumas falsificac;:oes Importantes.
Em 15 de Dezembro de 1966, segundo comunicac;:ao de Edward L. Willard, Presldente
da American Philatelic SOCiety, acabou a ac ·
tividade fraudulenta de um dos maiores falsificadores mundlais (0 maior talvez tenha
sido Sperati) que havia mais de trinta anos
tinha comec;:ado a Inundar com as suas falsificac;:oes 0 mercado filatelico. Tratava-se
de Raul de Thuin, do Mexico.
o que mais nos desperta a curiosidade e
a admirac;:ao e que a activldade criminosa de
tal falsificador nao terminou por ter havid\l
qualquer acc;:ao judicial que 0 condenasse a
prisao ou por ter sldo condenado a pagamento de pes ada multa.
Com efeito, a acc;:ao nefasta e criminosa
de Thuin terminou sim ap6s quase um ana
de negociac;:oes internacionais, tendo a American Philatelic Society, dos Estados Unidos
da America do Norte, adquirido todos os
utensilios e selos a Raul de Thuin. Os representantes oficiais da I'eferida sociedade antes de obterem de Thuin todos os seus utensilios e outro material filatelico tiveram quatro dias de negociac;:oes secretas no domicilio do falsificador. Aquele material fol levado para os E. U. A. com a autorizac;:ao antecipada das autorldades alfandegarias. A Iicenc;:a para 0 referido material entrar nos
Estados Unidos da America do Norte, vinda
do Mexico, foi dada pelo Secretario de Estado do Tesouro dos E. U. A ..
Raul de Thuin ao longo de mais de 3 decadas, falsificou selos e pec;:as filatelicas de
quase todos os paises do mundo.
Como curiosidade regista-se que todo 0
material adquirldo pela referlda Comissao a
Thuin, constituido por 1636 cliches fabricados por este, arquivos pessoais, desenhos
originais, cartas e correspondencias, notas,
mem6rias completas de transacc;:oes filatelicas, incluindo as suas contas e registo de
vendas, papel usado no seculo XIX para fabrico de selos, etc. foram transportados em
dois autom6veis, em 10 grandes caixas.

..

7) Franquias mecanicas - ou selo fixo em
que a franquia e impressa por maquinas em
usa de entidades privadas, embora control adas pelos Correios (designadas ,por franquias
mecanicas privadas), ou por maqulnas utilizadas nas estac;:oes ou postos de correlo (denomlnadas franquias mecanicas de servi~o)_
Nao desejamos referir aqui todas as especies de franquias mecanicas que se agrupam
naquelas duas divisoes. Pretendemos apenas
referlr a existencia destas marcas postais
hOje em dia tao em yoga.
A tinta a utilizar nas franquias mecanicas
deve ter a cor vermelha, nos termos das
disposic;:oes legals internacionalmente em
vigor.

Franquia mecanlca privada (com uma flimula
de texto de publici dade, do usuario da maquina de franquear
8) Etlquetas de registo - E um pequeno
pedac;:o de papel que se apoe na correspondencla reglstada com 0 flm de identlficar a
estac;:ao de origem e 0 numero de ordem do
reglsto.
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Uma etiqueta de registo

5-2 -

VARIEDADE DE S'ELOS

Vamos fornecer seguidamente uma lista
sobre a varledade de selos postais seguindo
a ordem alfabetica por uma questao de
metodo.
1) Selo de Beneficencia - Alguns paises
determinam que, ,em certas datas, sejam
aplicados selos na correspondencla sem
qualquer valor como franquia e cujo montante resultante da sua venda se destina a
obras de caridade.

2) Selo Comemorativo - E 0 selo emitido
para comemorar um aconteclmento. Os selos
comemorativos comec;:aram a ser divulgados
em 1871 no Peru.
3) Selo de Correio Aereo - E um selo
que tem aposta a menc;:ao caereo-.
4) Selo de Encomendas Postais - E um
selo que tem aposta a menc;:ao .Encomendas
Postais- e que se destina a franquear as
referldas encomendas.
5) Selo Expresso - E 0 selo emitldo por
certos paises para franquear cartas que devem ter tratamento "por pr6prio» desde a
recepc;:ao ao destino.
6) Selo Fiscal- Postal - Alguns paises
admitem selos flscals para franquear a correspondencia em situac;:oes excepclonals.
7) Selos de Jornais - E um selo que tem
aposta a menc;:ao -Jornais- e que se destina
a franquear perlodlcos.
8) Selo Local - E 0 selo emitido numa
cidade ou num determinado terrltorio e que
apenas se destina a franquear a correspondencla destinada a mesma cldade ou ao mesmo territorio.
9) Selo de Multa, porteado ou taxa - Tem
esta designac;:ao 0 selo que e aposto na
correspondencia Insuficientemente franqueada ou cujo sobrescrito nao obedece as medidas normalizadas. Esse selo indica 0 porte
agravado que tera de ser pago pelo destinatario. A recusa do pagamento da -multa- implica a devoluc;:ao da correspondencia
ao remetente.
10) Selo Nao Emitido - E um selo que,
embora tenha sido fabricado e possa ate
constar de catalogos, nao chegou a circular
por qualquer razao.
11) Selo Oficial Quando se apoe a
sobrecarga -oficial- num selo postal aquela
palavra transforma-o em selo de servic;:o.
Outras vezes, existem selos emitidos propositadamente 'para correia oficial e que
nao tendo valor como franquia se destinam
apenas a correspondencia expedida por servic;:os do Estado.
12) Selo Privativo - E 0 selo emitido por
entidades particulares autorizadas a faze-Io.
13) Selo Provis6rio - Por vezes faz-se,
ocasionalmente, um selo ou uma emissao
em consequencia da falta de um ou mais
val ores postais.
14) Selo Sobrecarregado - A sobrecarga
e uma inscric;:ao ·impressa num selo e que
tem ' por fim torna-Io utilizavel em data ou
iocal diferentes daqueles a que primltlvamente se prestava.
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