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Sistemas de Alarme
contra
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Nome _______________________________________________________________________
Coleccionador

N.D

Colec<;i5es
Star Trek
Por mares nunca dantes navagados
Pres~ncia Portuguesa da CEE
Os grandes Descobrimentos
Puzzle do zoo
Natal 95 Ano novo 96

PVP
7.B75!1:00
4.450$00
4.200$00
4.200$00
5.250$00
5.950$00

1-4

Envio + Portes
Portugal
Europa
Outros Paises
Forma de Pagamento

o Cheque cnuossacJo a
o Visa
o Eurocard
o Maslercard

460$00
835$00
1.185$00

Portugal Telecom. SA

N?
Valido ale

5 - 10
710$00
1.305$00
2.005$00

ate.

Total

E + Partes
Total
Inclui stock Iimitado
para coleccionadores
D... : _ _

I_ ' -

Assin:lIurn

c.:

u.:

c.:i

ALVARAs: N. D 24 MAl 10/04/91 N. D 4150 EOP 25/6/87

Campanha de Angariayoo de fundos para as obras do Sede

Revista Trimestral
Arlo l • N.- 374 • Dezembro 1996

Donativos recebidos

De um grande amigo do C .F.P. autarca de Lisboa
Dr. Eurico Carlos Esteves Loge Cardoso
Dr. Ant6nio Cabral Rego
Eng. Miranda do Mota
Jose Henrique Tome Leitao Lourenc;o
Felix do Costa IIha
Fernando Teixeira Xavier Martins
Manuel Albuquerque
Fernando Gomes Carrao
An6nimo
Americ o Mascarenhas Pereira
Lufs Eugenio Ferreira
Prof. A.F. Leal e Cr6
Prof. Joaquim A. Cola do Mendes
Fernando Marques de Oliveira
Dr. Elder Manuel Pinto Correia
Tiogo Estrela
Dr. Jose Carlos Simoes Fernandes
Dr. Jose Henrique Pereira de Barros Ferreira
Jose Manuel dos Santos Pereira
Jose Lima Andrade dos Santos Correia
Lufs Guilherme Gonc;alves Morgado
Ant6nio Jose Valente
Eng. Manuel de Sousa Loureiro
Fernando de Oliveira
Eng. Jose F. Guerreiro (Macau)
Barata das Neves
Ant6nio Baptista de Almeida
Manuel Pedro Dias
D. Maria G. Palmela Paixao
De um eterno amigo
Dr. Jose Joaquim Jorge Oliveira
Jose Alexandre
Ant6nio Candido Gomes de Almeida
Fernando dos Santos Costa
J.A. Calado Mendes
Pedro Marc;al Vaz Pereira
Jorge Aurelio Rodrigues
Paulo A. Pedroso Dias
Dr. Pedro Vasconcelos e Castro
Cor. Joaquim Ant6nio Gonc;alves Pires

50.000$00
5.000$00
5.000$00
5.000$00
2.000$00
2.100$00
1.450$00
5.000$00
50.000$00
5.000$00
5.000$00
3.000$00
3.400$00
1.310$00
3.420$00
10.000$00
2.800$00
5.000$00
5.000$00
8.050$00
3.000$00
1.000$00
1.000$00
5.000$00
1.158$00
20.000$00
5.000$00
2.200$00
1.000$00
4.400$00
50.000$00
5.000$00
900$00
7.800$00
10.000$00
1.400$00
25.000$00
10.000$00
10.000$00
3.200$00
5.000$00
349.588$00
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46019 Valencia, ESPANA (SPAIN)
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103 Carta filatelica c/selo D. Luis 25RS CE16 c/carimbo de "Setubolll
104 Carta filatelica c/selo D. Luis 25 RS CE16 cl carimbo de "Silvesll
105 Lote de 12 Cartas pre-filatelicas todas diferentes em estado regular

,

"~

®

filatelia

3.000.00
2.500.00
1.600.00

INTEIROS POSTAIS

BARATA DAS NEVES

Rua da Trmdade. 5-1.2 Dto. (ao Largo do Carma) - Apartado 2690 -1117 LlSBOA CODEX
Telet.: (01) 34671 33 - Fax (01) 3429967

106 Lote de 15 Inteiros Postais serie base todos diferentes alguns com
carimbos de favor
107 Lote de 10 Inteiros Postais comemorativos modernos (8 novas + 2 oblit.)
108 "Conheya as suas Danyasll 1.0. 2.° Serie OM140 e OM155
18 Inteiros Postois todos circulados (alguns c/carimbos carregados)
109 Lote de cerca de 500 Inteiros Postais circulados. varios tipos e varios estadas.
Furos de arqulvo poucos (cerca de 200 OM140 e OM155)

900.00
1.250.00
1.000.00
700.00

MADEIRA
11 0 D. Luis I Fita Direita 80RS CE19 dent. 12 1/2

7.500.00

A<;:ORES

111
112
113
114

Taxa de Telegrama 2RS CE51 a sobrecarga verme'ha Dent. 13 1/2 s/goma
D. Luis de frente lORS CE53 Dent. 13 1/2 selo novo c/charneira
5.° Cent. Nasc. Inf. D. Henrique 300RS CE70 novo s/goma. canto curto
Ceres selo Continente sobrec. Ayores. 30C CE161 novo c/pontos oxido e charnelra

1.250.00
1.500.00
2.000.00
4.000,00

CABO VERDE

115 Motivos serie completa CE329/338 novas s/charneira

500.00

iNDIA

SEMPRE NA VANGUARDA DAS GRANDES NOVIDADES
LlTERARIAS-FILATELICO/NUMISMATICAS

116 Tipo Coroa 50RS CE53 usado Dent. 13 1/2

1.200.00

sAo TOME
117 Correio Aereo CEl/9 serie nova alguns selos c/charneira

Possuimos grande quantidade
de livros. revistas e cato/agos
sobre filate/ia e numismotica

12.500,00

ANGOLA

118 Conchas CE562/581 serie novo s/charneira
119 D. Luis I Fita Direita 100 e 200RS CE21 e CE22 usados
120 Uniformes CE502/513 serie nova em Quadras

NACIONAl
E ESTRANGEIRO

660.00
720.00
1.400.00

COMPANHIA DE MO<;:AMBIQUE

121 8.° Cent. da Fundacoo CE 198 Bloco de 10 seles em canto de folha
novos s/charneira .
122 3.° Cent. da Restaurayoo CE199/204 serie nova em Quadras s/charneira

1.30000
800.00

COLEC<;:OES

123 Colecyoo Tematica - Historia de Portugal - Periodos Monorquico
e Republicano bastante avanyada. j6 medalhada. Inclui Sotck. Lote aver

175.000.00

lITERATURA

• MARCO FillA
• SOBRESCRITOS
DE 1.0 DIA
.INTEIROS POSTAIS
• POSTAIS MAxlMOS
• CARTAS FILAT~L1
• AEROGRAMAS

124 Revista Cofi n.o 1 ao 156 (em falta 141. 145. 155) em bom estado de conservayoo

Data limite para a recep<;:aa das afertas 15 Fevereira de 1997
A recep<;:oo do material para a revista n.o 375. tera que estar em nosso poder
via correio registado ate final de Janeiro.
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3.000.00

61

Cent. do Nascimento da Princesa Santa Joana CE784/785 serie em Quadras
c/carimbo de 1.0 Dia c/carimbo do Porto
62 Cent. do Selo Postal Portugues CE786/793 serie em Quadras
c/carimbo da Exposi<;:oo
63 150 Anos de Cria<;:oo da Secretaria de Estado dos Negocios da Fazenda CE794/795
serie em Quadras c/carimbo do 1.0 Dia de Lisboa
64 Educa<;:oo Popular CE796/799 serie em Quadras c/carimbo do 1.0 Dia do Porto
65 Aniv. Funda<;:oo Colegio Militar CE800/801 serie em Quadras c/carimbo
do 1.0 Dia de Lisboa
66 Cent. Funda<;:oo Cidade de Sao Paulo CE802/805 serie em Quadras c/carimbo
do 1.0 Dia de Lisboa
67 Cent. Funda<;:oo Cidade de Sao Paulo CE802/805 serie nova c/sinal de charneira
68 Reis de Portugal 1. 0 Dinastia CE806/814 serie em Quadras c/carimbo do
1.0 Dia de Lisboa
69 Cent. do Telegrafo Electrico em Portugal CE815/817 serie em Quadras c/carimbo
do 1.0 Dia de Lisboa
70 Cent. do Nasc. do Prof. Ferreira da Silva CE819/820 serie em Quadras c/carimbo
do 1.0 Dia de Lisboa
71 Cent. dos Caminhos de Ferro de Portugal CE821/824 serie em Quadras c/carimbo
do 1.0 Dia de Lisboa
72 Almeida Garrett CE827/830 serie em Quadras c/carimbo do 1.0 Dia de Lisboa
0
73 Cesario Verde CE831/832 serie em Quadras c/carimbo do 1. Dia de Lisboa
74 Expo de Bruxelas CE833/834 serie em Quadras c/carimbo do 1.0 Dia de Lisboa
75 Rainha Santa Isabel e S. Teotonio CE835/838 serie em Quadras c/carimbo
do 1.0 Dia de Lisboa
76 Congo de Medicina Trop. e de Paludismo CE839/840 serie em Quadras
c/carimbo do 1.0 Dia de Lisboa
77 Congo Nacional da Marinha Mercante CE841/842 serie em Quadras c/carimbo
do 1.0 Dia de Lisboa
78 Cent. Nasc. Rainha D. Leonor CE843/846 serie em Quadras c/carimbo do
1.0 Dia de Lisboa
79 Bi-Centenario da Cldade de Aveiro CE847/848 serie em Qvadras c/carimbo
do 1.0 Dia de Lisboa
80 Cent. do Cabo Submarino CE1083/1086 serie em Quadras c/carimbo do
1.0 Dia de Lisboa
81 Mini-folha Centenarlo do Zoo CE 1641/1644 (16 selos) novos s/charneira
82 Mini-folha 10.0 Aniv. 25 de Abril CE1655 (16 selos) novos s/charneira
83 Minl-folha Quiosques de Lisboa CE1692/1695 (16 selos) novos s/charneira
84 Mini-folha Quiosques de Lisboa CE 1692/1695 (16 selos) novos s/charneira
85 Bloco Banco de Portugal CEil novo s/charneira
86 Lote de 53 selos de recibo dlferentes - Monarquia, Republica, Ultramar
87 Lote de vinte pe<;:as filatelicas (20) c/carirnbos de ambuloncias, auto-ambuloncias, condu<;:oo e Rarnal
88 Lote de 72 FDC's de Portugal anos de 1970 a 1983 todos diferentes carimbos
bern batidos valor de catalogo de 199638.700
89 Porteado CE45/53 serie nova c/charneiro
90 Assistencia CE 1/2 novos c/charneira
91 Cruz Vermelha Porte Franco CE3/4 selos novos c/sinal charneira
92 3 Envelopes 1.0s voos da TAP - Luanda/Lisboa 5-10-63, Lisboa/Goa 8-7-61 e
Lisboa/New York 20-6-66

1,500.00
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EDITORIAL

10.000.00
500.00
1,000.00
1.000.00
10.000.00
5.000.00
5.000.00
1.500.00
1.000,00
1.000.00
6.000.00
500.00
500.00
1.500.00
500.00
1,000.00
1.500.00
1.500.00
1.000.00
1.750.00
2.000.00
1.400.00
1,400.00
6.000.00
600.00
4.000.00
7.500.00
2.500.00
1.200.00
1.000.00
600.00

HIST6RIA POSTAL
93 Carta pre-filatelica Pezo da Regua (PRG-3 Azul) 27-abril-1837
94 Carta pre-filatelica Alenquer (ALQ-4 azul) 14-setembro-1844
,
95 Carta pre-filatelica Cintra (SNT-1 preto) 13-Junho-1845 rnarca urn pouco sumida
96 Carta pre-filatelica Elvas (ELV-2 sepia) 1-Feverelro-1832 bem batida
97 Carta pre-filatelica Lisboa (LSB-2 preto) com porte 170RS para
Barcellos, estado regular
98 Carta filatelica c/selo D. Luis 25RS CE16 oblit, carimbo "Figueira"
99 Carta filatelica c/selo D. Luis 25RS CE16 colado no verso
100 Carta filatelica c/selo D. Luis 25RS CE16 obliterado c/carimbo de "Moura"
101 Carta filatelica c/selo D. Luis 25RS CE 16 oblit. c/carirnbo de .Moura" em duplicado
102 Carta filatelica c/selo D. Luis 25RS CE16 c/carimbo "Ponte Lima" pouco legivel

r

4.00000
10.500.00
3.000.00
4,000.00
1,500.00
2.500.00
2.000.00
3.000.00
5.000.00
500.00

Completou 0 nosso Clube, no passado dia 27 de Outubro, 53 anos de
idade - quase uma vida, Dos Agremia<;:oes do genero, quer se queira quer
noo, e noo s6 a mais antigo, mas aquela que maior prestfgio alcan<;:ou no
campo nacional e em diversos pafses espalhados p~r todos os continentes.
A celebridade de um 'Clube de Coleccionismo como 0 nosso, noo
pode medir-se tao s6 por certames mais ou menos medi6ticos, umas vezes
justa mente criticados, outras noo, como e pr6prio e natural em tudo em
que interfere 0 ser humano,
Quem conhece, p~r dentro, 0 Clube Filatelico de Portugal e pretendo fazer justi<;:a a todos os que nele desinteressadamente labutam, sabe
bem com 0 que pode contar nesta agremia<;:oo de utilidade publica: umas
instala<;:oes condignas; uma biblioteca do especialidade das melhores do
Europa; aparelhos dos mais variados que pod em ser utilizados em pesquisas
pelos seus associados; resposta pronto e oportuna a todas as solicita<;:oes
e pedidos de esclarecimento; um atendimento simp6tico e sempre disponfvel a quem se nos dirige; reunioes aos s6bados com as salas repletas de
s6cios em que os selos e noo s6 sao 0 tema de todas as conversas.
Somos grandes, mas preferimos trabalhar com certa modestia. No
conjuntura que atravessamos preferimos «noo subir muito alto)) para a quedo noo ser, talvez, fatal.
E preciso noo esquecer, porem, e a mem6ria dos homens (principalmente dos mal intencionados) e curta, que 0 C.F.P, nos ultimos anos levou
a efeito certames filatelicos de enorme gabarito e apreciados por todos.
As palavras que aqui vos deixo, foram surgindo 00 correr do pena,
quando a nossa inten<;:oo era open as e tao s6 desejar, em nome de todos
os 6rgoos sociais do Clube e dos que «fazem)) este BQletim, a todos os
prezados cons6cios e amigos bem como a seus familiares, noo esquecendo os nossos estimados anunciantes, um Novo Ano repleto de felicidades
e muitos exitos pessoais e filatelicos.
Aproveitamos, ainda, para fazer um agradecimento especial a todos
os associados que corresponderam 00 nosso apelo contribuindo, com as
suas d6divas, para 0 melhoramento das instala<;:oes que ainda noo est6
conclufdo, mas que e j6 bem visfvel.
Esta Campanha de obten<;:oo de fundos, em boa hora lan<;:ada, vai
ser mantida por mais algum tempo para dar oportunidade a que outros
generosos cons6cios possam figurar no «Quadro de Honra dos BenemeritOS)).

Eurico C.E. Loge Cardoso
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INDIA PORTUGUESA
As duos ultimas emissoes de «nativ~s»
Joaquim Dores
Vem ao caso referir 0 que nos deixou
escrito Carlos George. no que diz respeito
duma maneira geral aos selos nativos. na
edi<;:oo bibliogrofica consultada: "Estes primitivos selos da India Portuguesa sempre tem
tido algo de misterioso. Existia uma completa
ignoroncia sobre a maneira como eram fabricados. acentuada por conjecturas bizarras e insustentoveis ... n
Po is possivelmente 0 que adiante se escreve constituira mais uma bizarra e insustentovel conjectura. mas como tem uma certa
base na legisla<;:oo oficial e 0 seu que de
logico. atrevemo-nos a apresento-Ia. certos
do indulgencia de quem tenha a paciencia
de nos ler e receptivos. sem qualquer especie de acrimonia. a quem satisfa<;:a a curiosidade que nos mina. quanta a estes
misteriosos selos do India Portuguesa.
E de t~.;os sabido que come<;:ou a impressoo de selos naquele Estado. para suprir
a falta dos mesmos a fornecer pela MetropoIe; e quando estes chegavam. tomavam-se
as providencias para que os nativos fossem
recolhidos (prevendo-se futuro destrui<;:oo.
que nunca se chegou a fazer! ... ) para se
iniciar a breve prazo a venda dos metro politanos. Estes por sua vez. esgotavam-se rapidamente e 10 fica va a Fazenda Publica aflita
para satisfazer as requisi<;:oes que a todo 0
momenta Ihe chegavam.
Esta protica que desde sempre se concretizou levou as jo conhecidas sobretaxas.
primeiro de 24500 selos. que tambem rapidamente se esgotaram e depois dos 85000 selos. todos eles de emissoes antigas retiradas
do circula<;:oo e arrecadados nos armalens
do Contadoria do Fazenda (para futuro destrui<;:oo ... ).
Ora como as condi<;:oes de satisfa<;:oo das
requisi<;:oes de selos do Metropole mantinham

0 prepararmos uma participa<;:oo para
concorrer a um evento filatelico que
teve lugar ultimamente. tivemos a
"infeliz ide ian de pretender fazer luz e colocar. em term os correctos. as emissoes que
constituem 0 titulo deste apontamento.
E tivemos essa ideia porque tinhamos uma
vag a reminiscencia de termos lido no "CATALOGO ANOTADOn publicado por Vitorino
Godinho em 1953. varias criticas ao assunto e
vasta publica<;:oo da legisla<;:oo reguladora.
Soo dele as seguintes palavras: " ... as ultimas emissoes dos nativos voo de 1883 a 1885
(e menciona as Portarias que ao assunto se
referem) ... ; ai temos pois 4 Portarias legalizando estas 4 emissoes. 0 que convem noo
deixar passar despercebidon.
E mais adiante. comentando Carlos
George. bem como Harrisson e Napier. finaliza: "OS catalogos portugueses noo fazem
quaisquer referencias a estas emissoes de
1885. LAPSO QUE SERIA TALVEZ INTERESSANTE
REMEDIARn (0 sublinhado e nosso).
Mas se Vitorino Godinho tinha todos os
elementos necessarios 00 seu alcance. independentemente do sua incontestavel competencia filatelica. porque noo 0 fez?
Provavelmente por ter coisas mais importantes a fazer e por saber que "naquela epoca
e nestes servi<;:os a confusoo era quasi reg ran
(palavras suas).
Mas nos. apesar do ausencia das qualidades acima referidas. atrevemo-nos 00
empreendimento e por isso escrevemos "a
infeliz ideian. tantos e to is foram os lapsos e
interroga<;:oes que nos apareceram pela frente e ficam sem resposta!
o que e certo e que alguma coisa fica a
criticar aquilo que os catologos portugueses
(e tambem estrangeiros) mencionam neste
capitulo.

A
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3D
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
SO
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Ceres lo.E CE297 novo c/charneira
Ceres 5.E CE296 novo c/charneira
Ceres lo.E CE297 novo c/charneira
Ceres lo.E CE297 novo c/charneira
4. 0 Cent. do Nascimento de Luis de Camees CE299/329 serie nova c/charneira
Cent. do Nasc. de Camilo C. Branco CE330/360 serie nova c/charneira
Independemcia 1.0 Emissao CE361/381 serie nova c/charneira
Ceres emissao Londres CE396/419 serie nova c/charnelra
Independencia 2.0 Emissao CE42o/434 serie nova c/charneira
Independencia 3. 0 Emissao CE435/4SO serie nova c/charneira os selos
CE449 e CE4SO s/goma
Ceres c/sobretaxa CE451/487 falta 0 CE481 serie nova c/charneira
Ceres Revalidado CE488/493 serle nova c/charneira
D. Nuno CE537/542 serie nova c/sinal de charneira
Lusiadas 1.60 CE576 "Specimen»
.
Santo Antonio c/sobretaxa CE554/559 serle nova c/charneira
Ciencias Agrarias CE634/635 serie nova com quadras s/charneira
3. 0 Expo Filat. Portuguesa CE636/639 serie em quadras c/carimbo da
Expa c/charneira
Lote de selos usados Portugal boas taxas repetidas do CE597 ao CE656
valor de catalogo 25.160.00
Lote selos usados boas taxas do CE668 00 CE721 taxas repetidas
valor de catalogo 25.340.00
Congresso Historia da Arte CE713/714 sMe em Quadra c/carimbo do
1.0 Dias e sinais de ferrugem
Uniao P. Universal CE715/718 serie em Quadras c/carimbo de
1.0 Dia e leves sinais de ferrugem
Uniao P. Universal CE715/718 serie em Quadras c/carimbo iii Flavex
c/sinais de ferrugem
Ano Santo CE719/722 serie nova s/charneira
Ano Santo CE719/722 serie nova c/Ilgeiro sinal de charneira
Lote de selos usados Portugal boas taxas do CE727 ao CE757
(valores repetidos) valor de catalogo 25.360.00
Cent. do Morte de S. Joao de Deus CE723/728 serie em
Quodros c/carimbo de 1.0 Dio
Centeno Nascimento de Guerra Junqueiro CE729/73o serie
em Quadros c/carimbo de 1.0 Dio
Congresso Nacional de Pescas CE731/732 serie em Quadros c/carimbo
de 1.0 Dia e com sinais de ferrugem
Encerromento do Ano Santo CE733/736 serie em quadras c/carimbo
de 1.0 Dia de Lisboa
Cent. Povoamento da IIha Terceira CE737/738 serie em Quadras
c/carimbo de 1.0 Dia carimbo de Lisboo
Aniversario Revoluyao Nacional CE739/74o serie em Quadras e
carimbo de 1.0 Dio de Lisboa e sinals de ferrugem
Museu Nacional dos Coches CE741/748 serie em Quadras e
carimbo de 1.0 Dio de Lisboa c/ieves sinois de ferrugem
OTAN CE749/750 serie em Quodras c/carimbo de 1.0 Dia de Lisboa
8. 0 Campeonato de Hoquei em Patlns CE751/752 serie em Quodras
c/carimbo de 1.° Dia de Lisboa
Cent. do Nascmento do Prof. Doutor Gomes Teixeira CE753/754 serie em
Quodros c/carimbo de 1.0 Dia de Lisboo
Cent. do Ministerio das Obras Publicas CE755/758 serie em Quadros
c/corimbo de 1.0 Dia de Lisboo
4. 0 Cent. da Morte de S. Francisco Xavier CE759/762 serie em Quodras
c/carimbo de 1.0 Dia de Lisboa
Sao Francisco Xavier CE759/762 serie novo c/charneiro
Cent. de S. Martinho de Dume CE778/779 serie em Quodros c/carimbo
de 1.0 Dia de Us boa c/sinais de ferrugem
Cent. do Nascimento de Guilherme Gomes Fernandes CE780/781 serle
em Quadras c/carimbo de 1.0 Dia de Lisboo
Cent. do Automovel Clube de Portugal CE782/783 serie em Quadras
c/corimbo de 1. 0 Dia de Lisboo
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12.500.00
3.000.00
14.000.00
17.500.00
4.000.00
20.000.00
13.000.00
13.000.00
6.000.00
7.S00.OO
10.000.00
2.200.00
15.000.00
500.00
2.000.00
1.000.00
1.SOo.oo
5.000.00
5.000.00
500.00
3.SOo.oo
2.500.00
10.000.00
5.000.00
5.000.00
10.000.00
1.000.00
1.000.00
4.000.00
SOO.OO
500.00
2.SOO.OO
10.000.00
1.000.00
1.000.00
5.000.00
7.SOO.00
3.SOO.00
1.S00.OO
1.S00.OO
1.SOo.oo

Permutes Inter-Socios
CONDIC;OES GERAIS
VENDAS

1) Todos os lotes partem de. um valor estabelecldo pelo socio vendedor e serao adjudlcados pela

maior oferta.
2) As ofertas serao recebldas durante determinado tempo indica do no Boletim. As ofertas terao que
chegar 6 secretaria do C.F.P. ate 00 dia anterior do data marcada tendo em aten<;:ao a ordem de chegada. A adjudicac;:ao sera sempre feita 00 malor ofertante, pelo valor igual 6 oferta que ficou imediata.~en
te abaixo acrescida de 10%. ate 6 importancla de 5.000$00 ou 5% superior aquele valor. com 0 valor mlnlmo
de 50.000 ou seus multiplos. No coso de igualdade entre ofertas 0 lote sera atribuido 6 oferta chegada em
primeiro lugar acresclda do percentagem respectiva.
Se houver um so licltante e este tenha licitado 0 lote com 0 valor do prec;:o-base. este ser-Ihe-a
atribuido com um acresclmo de 10%.
3) Todo 0 material estara dlsponivel no sede do Clube para consulta. Aos s6clos fora de Lisboa sera
facultada toda a informa<;:ao e fotocoplas do lote ou lotes em venda, mas a pedido. Os pedidos de
Informa<;:ao e fotocoplas deverao ser acompanhadas de selos de correio para os portes do resposta.
4) Nao e cobrado qualquer encargo 00 socio comprador.
As despesas de envio do material adquirido serao por conta do socio adqulrente.
5) Os lotes sao expedidos pelo correio em carta registada ou valor declarado (neste coso a pedido)
e viajam por conta e risco do comprador.
6) Salvo indicac;:ao em contra rio serao utilizados os catalogos especlalizados para selas e "Oliveira
Marquesll para inteiros posta Is.
7) Para os socios fora de Portugal as remesses para pagamento dos lotes terao que ser envladas em
escudos em Vale Postal ou Transferencia Bancaria em nome do C.F.P.
8) So sao aceites reclamac;:6es dentro do praza de 5 dias apos a recep<;:ao dos lotes.
lote

Prevo base
(Escudos)

PORTUGAL SElOS

N."
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

D. Maria 25RS CE2 usado c/charnelra margens norma is
D. Pedro V cabelos anelados 5RS Reimpressao 1885
D. Pedro V cabelos anelados 25RS CE6 Selo usa do
D. Pedro V cabelos anelados 5RS CE 10 novo margens curtas
D. Luis I fita curva 120RS CE26 n/dent. usado margens curtas
D. Luis I fita direita lORS CE49. usado verde azul dent. 12 1/2
D. Luis I fita direita 20RS CE66 novo dent. 13 1/2
D. Luis I fita curva falso Italiano 120RS novo n/dent.
D. Carlos 20RS CE75 novo s/ goma denteado
D. Luis I sob C. "Provisorioll 80RS CE88 novo s/goma
D. Carlos 150RS CE136 novo c/charneira
D. Manuel II serie Incompleta CE159/169 novos
com charnelra (faltam os selos CE161 e CE163)
Ceres 96C CE287 novo c/Ilgeiro sinal de charneira
Ceres 1.20 CE289 novo c/charneira numero a lapis no verso
Ceres 1.20 CE289 novo c/charneira
Ceres 1.60 CE291 novo c/charneira
Ceres 1.60 CE291 novo s/charneira
Ceres 2.40 CE293 novo c/charnelra e ligeira transparencia no
topo do selo. Exemplar bonito
Ceres 2.40 CE293 usa do c/charneira. Dois dentes ligeiramente curtos
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1.350.00
5.000.00
1.200.00
5.000.00
3.500.00
17.000.00
30.000.00
1.000.00
2.000.00
6.500.00
7.000.00
6.000.00
2.750.00
4.000.00
4.000.00
1.500.00
3.500.00
8.500.00
10.000.00

a incerteza e escassez ja do antecedente
conhecidas, pensamos - e aqui vai uma
primeira conjectura - pensamos, diziamos,
que a Fazenda Publica, naqueles anos de
1883, noo esteve com meias medidas e
mandou imprimir logo todos os selos que
constituem as duas ultimas emissoes dos nativos, em moeda da Conven<;:oo, isto e, podendo circular tanto no territ6rio nacionaL
como no territ6rio ingles: 1 1/2 real. 4 1/2 reis
e 6 reis.
o que esta fundamentalmente em causa?

N.os

Popel fino, ozulodo

160
161
162
163
164

1
1
4
6
6

1/2 reis, preto
1/2 reis, preto
1/2 reis, bistre
reis, verde
reis, verde

(I)
(II)
(I)
(I)
(II)

as variedades sao representadas
pelo numero, junto a uma letra do alfabeto:
a, b, c, etc ...
Cometario:
1 - e tudo relativo ao ana de 1883;
2 -em rela<;:oo a classifica<;:oo modernamente adoptada, estoo trocados
o Tipo leo Tipo II;
3 - noo apresenta 0 4 1/2 reis do Tipo II
(que actualmente seria do Tipo I);
4 - as cunhos sao as utilizados para as
selos com estrelinha, e noo faz distin<;:00 no modelo dos numeros das taxas;
5 - foi uma primeira forma de arrumar
aquelas emissoes, porque de seguida, em 1886, aparecem ja os metropolitanos de D. Luis em relevo.

I - A totalidade dos catalogos que conhecemos colocam essas duas emissoes no ana de 1883, quando a
legisla<;:oo que autoriza a sua circula<;:oo vai de 1883 a 1885.
II - As taxas mencionadas na legisla<;:oo
noo foram exactamente cumpridas.
III - As caracteristicas dos selos noo estava inicialmente bem diferenciada
o que dificultava a classifica<;:oo dos
mesmo.
Vamos em primeiro lugar, fazer uma ronda pelos principais catalogos a nossa dis posi<;:oo e salientar as diferen<;:as que se
observam ao longo do tempo, baseando as
considera<;:oes na classifica<;:oo que actualmente e admitida, isto e: no Tipo I a palavra
«REISn foi gravada com letras romanas e no
Tipo II a mesma palavra foi-no com letras
normandas.
Isto e de resto uma das caracteristicas
fundamentais dos selos nativos, impressos a
partir de 1871 e que, para efeitos de cataloga<;:oo, foi necessario agrupar desta forma,
pois os documentos oficiais consideravam
como 1.° emissoo, todos os nativos ate 1877
e como 2.° emissoo, os selos a partir dos
«estrelinhasn.
E basta-nos esta pequena mas fundamental diferencia<;:oo do tipo da letra da palavra
«REISn, apesar de mais algumas diferen<;:as
pequenas existirem, para abordarmos este
assunto sem que 0 mesmo nos possa trazer
qualquer inconveniente no estudo em que
nos empenhamos.
A primeira edi<;:oo do catalogo Simoes
Ferreira (1918), classifica como Tipo I os selos
com a palavra «REISn em letras normandas e
como TIpo II a mesma palavra em letras romonas:

Em 1980, a 56.° edi<;:oo do mesmo catalogo (S.F.), ja apresenta 0 assunto de mane ira diferente:
1883 (Set.) - Selos nativos com estrela.
Valores em moeda indiana
N.os

Popel ozulodo fino;
nCio denteodos

127
128

1 1/2 reis, preto
6 reis, verde

Em seguida aparece:
Em 1883 (Set.) -

Idem. Tipo modificado

N.os

Popel ozulodo fino;
nCio denteodos

129
130
131

1 1/2 reis, preto
4 1/2 reis, bistre
6 reis, verde escuro

e como do antecedente as variedades com 0 respectiv~ numero junto a uma
letro do alfabeto: a, b, c, etc ...
Comentario:
5

- para a primeira emissoo so considera
duos taxas, 0 que, como veremos,
noo condiz com a Portaria oficial que
adiante abordaremos;
2 - j6 noo classifica como Tipo I e Tipo II,
mas apresenta em primeiro lugar a
palavra "REIS)) em letras romanas e
as reproduc;:6es tem os algarismos
pequenos;
3 - ainda referindo a 1883 (Set.) apresento a outra emissoo, agora j6 com tres
taxas, 1 1/2, 4 1/2 e 6 reis, a palavra
"REIS)) em letras norm and as e os 01garismos maiores do que no anterior
emissoo;
4 - portanto, p~r qualquer motivo que
ignoramos, trocaram as letras normandas pelas romanas enos fotocopias dos modelos tipo mostram bem
as diferenc;:as de tamanho entre os
numeros das taxas.

Coment6rio:
- para a 1.° emissoo so considera duos
taxas, 0 que, como veremos, noo
condiz com a Portaria oficial que adiante abordaremos;
2 - 0 cunho e 0 Tipo soo do emissoo de
1877, "estrelinha)), tipo 9, letras romanos no palavra "REIS));
3 - para a 2.° emissoo considera os tres
valores, com 0 cunho V e 0 tipo 11,
mas noo faz referencia a data do
emissoo, apresentando para 0 ana
de 1885 a emissoo de D. Lufs em relevo (recebida do Metropole).
Este modelo e praticamente aquele que
vem mencionado no nosso Cat610go Especializado do NFACP, que actualmente melhor
orienta os coleccionadores nacionais, se e
que ainda aparecem alguns curiosos de assuntos too fora de modo ...
Feita esta ligeira e r6pida an6lise a alguns cat610gos que normalmente consultamos, vamos agora reproduzir, analisar e
comentar a legislac;:oo oficial que V. Godinho
menciona no fntegra, no seu "Cat610go Anotado)) publicado em 1953.
a perfodo de 1883, a que corresponde a
Portaria n.O 476, de 22 de Agosto, publicada
no Boletim aficial n.O 187, de 24 de Agosto
de 1883, respeitante a serie dos 3 selos das
taxas de 1 1!2 real, 4 1!2 reis e 6 reis, deve ser
compreendido pelo seu texto, que reza assim:

Porque teria sido feita esta alterac;:oo que
de resto est6 mais consentonea com a classificac;:oo actual. se bem que errada no tempo, em relac;:oo as Portarias que regulam estas
emiss6es?
As nossas "bizarras conjecturas)) no seu
conjunto tentaroo dar uma res posta logica e
aceit6veL mas certamente duvidoso quanta
a realidode dos factos.
a cat610go de EI6dio Santos opresenta
outra numerac;:oo, 121, 122, 123, com as costumadas letras a, b, c, etc. para as varied 0des que considera, mas noo faz qualquer luz
sobre 0 assunto que leve a tirar quaisquer
conclus6es.
No Stanley Gibbons, 37.° edic;:oo de 1933,
tambem aparecem estas duos emiss6es referidas 00 ana de 1883, do seguinte forma:

N.O 476 - Estando quasi esgotado 0 dep6sito de se/os de franquia postal, e sendo
necessario providenciar de modo a que se
noo fac;;a sentir a falta dos mesmos se/os, ate
que do reino se receba a nova factura ja
requisitada.
Considerando que ja e muito pequeno 0
dep6sito de selos postais retirados da circulac;;oo, a cujo emprego se recorria em circunstancias identicas as presentes, imprimindo-se
neles um carimbo especial.
Tendo em vista que a junta da fazenda
para sanar as dificuldades existentes, mandou pro ceder neste Estado a fabricac;;oo de
selos postais, servindo-se para este fim das
antigas chapas existentes no tesouro.
Hei por conveniente determinar que sejam provisoriamente postos em circulac;;oo os
selos postais ultimamente estampados, em
dep6sito na tesouraria da fazenda, os quais
sao do formato e padroo estabelecidos pela

A. Die IV, with star and bar (type 9)

256
257

1-

1 1/2 r.. black
6 r.. green

B. Die V, with white oval round
background, and star and bar (type 11)
258
259
260
261

-

1
4
6
6

1/2 r.. black
1/2 r.. olive-green
r., green
r., deep green

apresentando tambem as variedades
conhecidas com 0 mesmo numero, acompanhado das letros j6 atr6s mencionadas.

6

o BERTHELOT DE 90 C. VERMELHO E0 PASTEUR DE 1,50 F.
AZUL SOBRECARREGADOS COM 10 FR.
(Corrreio Aereo) FRAN9A - 1928
Eurico CE Lage Cardoso
8 de Agosto de 1928 0 paquete "lie
de France)) deixou 0 Havre rumo a
Nova lorque, levando a bordo um aviao
que, lanc;:ado por catapulta, devia iniciar 0 seu
voo em pleno oceano. 0 objectiv~ desta inovac;:oo era diminuir cerca de um terc;:o a durac;:ao da
"viagem)) de uma carta de Paris para Nova lorque
e vice-versa. Para tirar vantagem deste servic;:o
ultra-ropido, as cartas deviam levar uma franquia
suplementar de um franco por grama com 0 mfnimo de cobranc;:a de 10 francos. 0 posta de
correia de bordo foi, por tal motivo, abastecido
de um "stock)) consideravel de selos de 5, 10 e 20
francos.
Alem de se verificar que este "stock)) era insuficiente, a inovac;:ao da Companhia Geral Transatlontica obtem junto dos passageiros, logo na
viagem de ida, um tal sucesso que, ao chegar a
Nova lorque, existia, apenas, um unico selo de 10
francos.
Na impossibilidade de se reabastecer no local, 0 agente dos correios do paquete pediu e
obteve do Consul Geral de Franc;:a, em Nova
lorque, autorizac;:ao para sobrecarregar um certo
numero de selos para permitir franquiar 0 correia
aero-postal na viagem de regresso Nova lorque Havre.
Dois mil e setecentos exemplares de 90 c
"Berthelot)) e novecentos do 1,50 Fr. "Pasteur)) receberam, assim, uma sobrecarga (10 Fr.) que serviram para franquiar 0 correia que 0 Tenente do

navio Demougeot - piloto do hidroaviao - depositou em Bourget em 23 de Agosto.
Por ocasiao desta primeira travessia postal
semi-aerea do Oceano Atlantico, foi mondada
cunhar uma chancela especial que figura em
todas as cartas transportadas, tanto na ida como
no regresso, pelo hidroavioo do Tenente pertencente a tripulac;:oo do "Demougeot)).
Estes exemplares serviram, apenas, para uma
unica viagem.
Uma carta que viajou a bordo do aparelho
catapultado do "lie de France)), tendo a franquia
ordinaria e um "Pasteur)) sobrecarregado (10 Fr.) e
a chancela especial foi vendida, ha pouco tempo, por 43 127 francos.
o Berthelot cotava em 1986, 11 000 francos.
o Pasteur cotava em 1986, 55 000 francos.
Porem,o sobrecarga espac;:ada (8mm em vez
de 6 entre a bose do 1 e 0 segundo tro<;:o) aumenta 0 valor destes dois selos. Assim, 0 primeiro
vale 20 000 e 0 segundo 70 000 francos .

A

Trodu~oo

e

odopto~oo

do "L'Echo de 10 Trimbologie ..

CASA A. MOLDER
RUA 1.2 DE DEZEMBRO, 101,3.2

TUDO

PT - 1200 LlSBOA - PORTUGAL - TELEF.: 3421514

PARA

SELOS DE PORTUGAL E NOVOS PAISES
DE EXPRESS.!.O PORTUGUESA

FILATELIA

• SERVICO DE NOVIDADES POR ASSINATURA PARA QUALQUER TEMA OU PArS

COMPRA -

VENDA

Execu~ao r6pida de pedidos por correspond6ncia
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Portaria provincial n. ° 284 de 72 de Agosto
de 7877 e sao das taxas de 7 7/2 real, 4 7/2
reis e 6 reis, moeda do convenc;;oo, 6s quais
respectivamente correspondem as cores preto, verde azeitona e verde.
As autoridades e mais pessoas, a quem a
conhecimento e execw;;oo desta competir,
assim a tenham entendido e cumpram.

Boisa Filatelica

TODO 0 MUNDO - PArSES
ALGARVE. Marcofilia classiE TEMAS - Mais de 35.000 se- ca. Procuro cartas, selos isolaries em «stock». Envie-nos a sua dos, postais, telegramas, etc"
lista de faltas. Tambem desta provincia ate 1912.
pre<;:ariQS gratis e pedido.
Compro ou troco por outro
FILATELIA SERGIO SIMOES material similar do resto do
- 2500 CALDAS DA RAI- pais, pois possuo stock razoaNHA.
vel destas pe<;:as. Posso tambem trocar por selos que
Selos CERES (Portugal/ faltam na sua colec<;:ao.
Paulo Vieira. Apartado 135.
/A<;:ores e Madeira). Procuro
para especializa<;:ao tudo so- 8002 Faro Codex
bre este tema: novos, usados,
falsos, reimpressoes, grandes
Catalogos Yvert - Sempre
blocos, erros, provas, cartas. em «stock» as ultimas edi<;:oes.
Compro, troco e vendo. Paulo Pe<;:a lista destes e de outros
Vieira - Apartado 135 - 8002 catalogos, tambem dis poFaro Codex.
niveis. FILATELIA SERGIO SIMOES
- 2500 CALDAS DA RAIPACOTES COM SELOS
NHA
- Para revenda ou directamente ao coleccionador. MuiSelos Coroa. Procuro para
tos paises e mais de 30 temas especializa<;:ao tudo sobre
diferentes. Pe<;:a pre<;:a- este tema em novo, usado, falrios gratis. FILATELIA SERGIO SI- sos, reimpressoes, folhas, err os,
MOES - 2500 CALDAS DA etc. Compra, troca e vende.
RAINHA
Paulo Vieira - Apartado 135
- 8002 Faro Codex.
Selos vendo e com pro, novos e usados. Continente e exLINDNER - SAFE - LEUCHT
colonias. Bons pre<;:os. M. TURM (FAROL) - Vendemos
Leitao. Rua Julio Dantas, 3-1.° todo 0 material filatelico desF. Casal de S. Bras. 2700 Ama- tas e de outras marc as. Albuns,
dora.
classificadores, folhas sistema
branco, etc. Catalogos gratis
EUROPA/CEPT - AMERICA/ a pedido. FILATELIA SERGIO SI/UAEP - Duas colec<;:oes, dois MOES - 2500 CALDAS DA
temas, para fazer sem hesita- RAINHA
<;:00. Tudo em «stock», incluinTroco series novas e selos
do albuns. Inscreva-se tambem
para receber as novidades usados de grande formato
que VaG saindo. FILATELIA SER- 200x200. Piotr Maciag. POB
GIO SIMOES - 2500 CALDAS 251. PL-90-001 Lodz-1. Po16nia.
DA RAINHA
38

Completo listas de faltas de
Portugal e Ultramar com descontos apreciaveis sobre 0
catalogo. Se e coleccionador
medio ou prjncipiante estamos
as suas ordens. I. Coelho Apartado 135 - 8002 Faro Codex.
NOVAS EMISSOES - TODO 0
MUNDO POR PArSES E TEMAS Somos importadores ha dezenas de anos. Diga que pretende come<;:ar a receber ou
pe<;:a circular de inscri<;:ao. FILATEllA SERGIO SIMOES - 2500
CALDAS DA RAINHA
Qual 0 inteiro postal (norma~,
que Ihe falta? Que tem para
dar em troca? Novo/circulado?
Enviar selo para resposta,
Americo Mascarenhas Pereira
R. Artur Ferreira Silva, 2-2.° Dt.O.
1885 Moscavide.
SE COLECCIONA TEMAS OU
PArSES, TEMOS SEMPRE EM DISTRIBUIc;::Ao GRATIS, PREc;::ARIOS
COM CERCA DE 35 000 SERIES
- Novas. diferentes, completas. Indique-nos 0 que colecciona. SERGIO W. DE SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS DA
RAINHA
PREc;::ARIOS DE SERIES COMPLETAS NOVAS DE PORTUGAL 1953-1992 - Inclui igualmente
muita coisa em usado. Com
bloc os, «carnets» e outras variedades. Gratis a pedido. SERGIO W. DE SOUSA SIMOES 2500 CALDAS DA RAINHA

pre to; dizeres: - as prescritos no Portaria provincial, n. ° 284, de 72 de Agosto de 7877.

o Secretario Geral
Jose Maria Teixeira GuimarCies
Chama-I he V. Godinho uma 2.° edi<;:ao.
A terceira emissao relativa a taxa de 4
1/2 reis e autorizada a circular pela Portaria
n.o 371, publicada no Boletim Oficial n.o lBO,
de 20 de Agosto de 1885, refere:

Palacio do governo geral no Cabo
22 de Agosto de 1883
o Governador Geral
Visconde de Porro de Arcos

N.O 371 - Noo sendo as se/os de franquia
do correia do taxa de 4 7/2 reis, que existem
no cafre do junto do fazenda, suficientes para
a satisfac;;oo de diversas requisic;;oes, e cumprindo providenciar para que noo sofra 0
respectiv~ servic;;o; hei par conveniente, em
nome de S. Ex. 0 0 governador geral, determinor que sejam aceites no circulac;;oo as selos
que a junto do fazenda mandou facturar e
que sao do seguinte descric;;oo: Taxa - 4 7/2
reis; cor verde-azeitona; dizeres: - os prescritos no Portaria deste governo, n. ° 284, de 72
de Agosto de 7877.

Por este texto se nota a preocupa<;:ao da
Fazenda, mandando imprimir selos com as
chapas anteriores, para naG se fazer sentir a
falta dos mesmos; nota-se igualmente que a
Portaria faz referencia a tres taxas, 1 1/2 real.
4 1/2 reis e 6 reis, quando os catalogos apresentam apenas, modernamente, duas taxas:
1 1!2 real, preto e 6 reis, verde.
o texto esclarece ainda que a fazenda
mandou utilizar na impressao dos selos «antigas chapas existentes no tesouro», 0 que nos
leva a presumir que tanto foram utilizadas
chapas com a palavra «REIS» em letras romanas, como com letras normandas, a que correspondem os Tipos III e III B, descritos no
Catalogo Especializado do NFACP (1877 - estrelinha).
Quanto ao selo de 4 1/2 reis com
letras romanas naG apareceu. Alguem ja nos
disse ter visto um numa colec<;:ao estrangeira, mas nos somos como S. Tome: ver para
crer. E naG ha justifica<;:ao para tal raridade ...
Carlos George tambem possuia um 4 1/2
sobre carta carimbada em Outubro de 1883
(so que naG esclarece se 0 «REIS» esta em
letras romanas ou normandas).
As tres restantes portarias referem-se ao
ana de 1885 e esses sim, legalizam cada uma
das taxas emitidas: 1 1/2 real. preto, 4 1/2
reis, verde-azeitona e 6 reis, verde.
Assim, a segunda Portaria n.O 230, publicad a no Boletim Oficial n.O 85, de 21 de Abril
de 1885, diz:

Palacio do governo geral em Pangim
20 de Agosto de 1885
o Secretario Geral
Jose Maria Teixeira GuimarCies

A quarta emissao, prevista pela Portaria
n.O 445 e publicada no Boletim Oficial n.O 228,
de 17 de Outubro de 1885, tem 0 seguinte
teor:
N.O 445 - Noo sendo suficientes os se/os
de franquia do taxa de 6 reis, actualmente
existentes no cofre geral do junto do fazendo, e cumprindo providenciar para que noo
sofra 0 respectjvo servic;;o: hei por conveniente, em nome de S. Ex. o· a governador gero/,
determinar que sejam aceites no circulac;;oo
os selos que a mesma junto do fazenda
mandou facturar e que sao do seguinte descric;;oo: Taxa - 6 reis; cor verde; dizeres: - os
prescritos no Portaria deste governo, n. ° 284,
de 72 de Agosto de 7877.

N.O 230 - Noo se tendo ainda recebido
selos de franquia do correia, do taxa de 7 7/
2 real: hei por conveniente, em nome de S.
Ex. a 0 govemador gero/, determinar que, ate
6 recepc;;oo do fornecimento esperado, sejam aceites no circu/ac;;oo os se/os que a junto do fazenda mandou facturar, e que sao
do seguinte descric;;oo: Taxa - 7 7/2 real; cor

Palacio do go verno geral em Pangim
17 de Outubro de 1885
o Secretario Geral
Jose Maria Teixeira GuimarCies

Apesar destas 4 Portarias estarem espac;:adas no tempo em cerca de dois anos, os
nossos catalogos (e os estrangeiros que co7

nhecemos) noo so descrevem as taxas no
mesmo ana - 1883 - como omitem a taxa
de 4 1/2 reis da Portaria n.o 476, que realmente noo conhecemos e que admitimos noo
ter sido impressa naquele Tipo I (III do C.E.).
o ass unto presta-se a variadas conjecturas, qual delas a mais parecida com a realidade dos factos, mas que permanecer6 para
todo 0 sempre como uma das muitas interroga<;:oes sem resposta de que enfermam os
nativos da india Portuguesa.
Mas. para facilidade dos coleccionadores poderemos considerar como realidade:

Alguns cat610gos tambem apresentam
estes selos com um denteado; pensamos que
foi obra clandestina e portanto noo merecem qualquer classifica<;:oo. pois j6 atras se
mencionou noo terem sido picotados na origem.
Ora estas duas ultimas emissoes de nativos foram uma precau<;:oo da Junta da Fazenda. para que noo faltassem estampilhas
nos correios. com 0 valor em moeda indiana.
resultante da Conven<;:oo Luso-Britonica,
dada a irregularidade e repetidas delong as
nas remessas da Metropole.
-

Teriam sido postos em circula<;:oo apenas quando noo havia outra possibilidade de satisfazer as requisi<;:oes?
- Teriam sido todos «facturados» ao
mesmo tempo e com pessoal pouco
habilitado?
- Sera que come<;:aram apenas pelas
taxas do Tipo I?
- Sera que os funcionarios que atendiam as requisi<;:oes so se preocupavam
com a importoncia das taxas requisitadas. e satisfaziam as requisi<;:oes com
selos de qualquer uma das duas emissoes, indiferentemente?

Ano de 1883 - taxas de 1 1/2 real, preto
e 6 reis, verde;
a palavra «REIS» com letras romanas, os
algarismos mais fin~s e 0 6 mais pequeno .
Ano de 1885 - taxa de 1 1/2 real, preto,
em Abril de 1885;
- taxa de 4 1/2 reis, verde-azeitona, em
Agosto de 1885;
- taxa de 6 reis, verde, em Outubro de
1885;
postos a circular sucessivamente, «REIS»
em letras normandas e algarismos das taxas
maiores, em especial 0 6 reis.
Isto resume-se apenas na altera<;:oo do
ana de 1883 para 0 de 1885 na segunda
destas emissoes, solu<;:oo esta que apenas
precisa de um aditamento: «alguns valores
circularam antes da data da Portaria Oficial
que os autoriza a circular», pois conhecemos
cartas com selos destas emissoes obliterados
com datas anteriores a da Portaria respectiva.
H6 conhecimento para complicar ainda
mais este assunto, da existencia de selos do
Tipo I com algarismos das taxas do Tipo II
(maiores), que noo seroo f6ceis de localizar,
nem se encontram catalog ados.
Admitimos que a realidade destas duas
ultimas emissoes, tambem impressas sob a
direc<;:oo do eng.o Assa Castel-Branco. mereceram da sua parte pouca aten<;:oo; noo
foram ((picotados» e apresentam muitos variedades. como valores omitidos. duplas impressoes. variedade de tonalidades. que sao
j6 um lugar comum em todas as emissoes
anteriores. alem de dois «tete-beche». um na
taxa de 1 1/2 real. rarissimo e outro na de 6
reis. tambem de extrema raridad~ .

Naquela epoca. diz V. Godinho. a confusao era a regra naqueles servi<;:os e julgamos
que por essa razoo. alem doutras, V. Godinho,
que dispunha de todos os elementos acima
expostos, noo quis estabelecer doutrina certa sobre 0 assunto.
E desta forma a nossa participa<;:oo naquele evento filatelico. no inicio referida.
obedeceu ao que acima expomos. que noo
esta 100% de acordo com os catalogos utililOdos, mas tambem sem qualquer inconveniente nem penalilO<;:oo.
Resta-nos referir a Bibliografia que contribuiu para esta breve diversao sobre as duas
ultimas emissoes dos «nativos» da india Portuguesa; foi a seguinte:
1-

Catalogo Anotado de Vitorina Godinho publicado em 1953.
2 - Reimpressoes de varios artigos de Carlos
George, edi<;:ao de A. Molder - 1944.
3 - Varios catalogos nacionais e um estrangei-

roo
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Bolsa Filah!lica

Espa<;o

a disposi<;ao

de todos os leitores que podem
aqui inserir 0 seu anuncio
ao pre~o economico de 80$00 por linha.

Vendo FOC's de Portugal
desde 1977 ate 1990, em lote
ou parcialmente, carimbos de
Lisboa. Contacto: Geraldo
Vieira. Tel. (01) 301 01 39. meIhor hora das 20-22 h.

Procuro correspondentes
para 0 tema Fauna. Selos
novos. Base catalogo Michel.
Acordo previo. Milan Brich6cek. Jineck6 318. CZ 261
01 Pribram I. Czech Republic.

If you are interested to
exchange thematic stamps
Troco selos alemaes novas
(mint/used). FDC's, Postal sta- e usados. Tenho todas as
tionery. thematic cancellations series novas desde 1975 a 1995
of india, Nepal, Bangladesh, e mil hares de usados que
Bhutan, Iran. China. etc. Write troco par selos novas e blous in English.
cos de 1920 a 1960, sem
AS. Banga. J.J. Philatelic charneira em series completas.
Centre. F-149 Vishnu Garden. Telefonar 058/83 06 37. Aderito
New Delhi 110 018. India.
Manuel Carvalhido. Lugar do
Freixo. 4900 Viana do CasVendo N s/ch. - F.B.A1e.Hol. telo.
Boas series. (01) 72645 82.
F.P. Leal. Caminho Palma
UCRANIA: Novos. usados.
Baixo. 4-7 B. 1600 Lisboa.
sobrescritos. inteiros, sobrecargas, emiss6es locais e provisoTroco selos novidades, novos rios. Pe<;:a Iista gratis. Escrever
e usados de Cuba por Portugal, a Leonid Yurko, P.O. Box 52.
A<;:ores, Madeira. Macau e Euro- UA-332440 Berdyansk. Ucrania.
pa Ocidental. Corr.: Ingles ou
espanhol. Lic. Israel Lopez. AparCompro. troco e venda
tado 86. Placetas 52800. Villa notas de todo 0 Mundo e
Clara. Cuba.
posta is antigos so de Portugal
- Antonio AC. Pinheiro, Av. do
Selos. Moedas, Blocos. So- Brasil, 48. 3200 Lousa.
brescritos e Booklets, vendo ou
troco. novo e usados. de PorLivros, Revistas, Jarnais,
tugal. Angola e Mo<;:ambique Catalogos, LeiJoes, etc. Toda a
com Palops. Apreciaveis des- literatura filah~lica. Compra/
contos de catalog os. Comple- Vende. T.: 01 /34321 58 au 01 /
to listas de faltas.
9471326.
Figueiredo. Rua General
Silva Freire, lote 157-7.° B. 1800
1960/1985 e II Centenario
Lisboa. Telf.: 8536209.
do selo postal portugues
(1953/1985). Vendemos selos
Vendo novidades do mun- novos/blocos/FDC/Carteiras.
do inteiro: VALOR FACIAL+ 10%. Para estas e outras epocas
Francisco Chao Lopez. Perez contactar sempre SELOS
Cepeda 8-2.° D, 15004 La KRUGER. Telefs. : 01/343 2158 ou
01 /947 1326.
Coruna. Espanha.
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COM PRO material filatelico tais como: Cartas. Postais,
Flomulas. etc " relacionado
com 0 Aeroporto de Lisboa e
Aeronautica Civil em Portugal.
Respostas detalhadas c/ fotocopia para: Fernando Oliveira - Rua dos Arneiros, n.O 86. 1°
Esq.o. 1500 Lisboa.
Selos: Ao cento ou com popel ainda colado. Pago aos
melhores pre<;:os do mercado.
Telf. 01 /343 21 58 ou 01 /947 13 26.
Troco selos de Cuba par selos de Portugal em series novas. Base de troca 0 Catalogo
Yvert. Antonio Garcia C. Apartado Postal 5135. Habana 5.
CP 10500. Cuba.
Selos vendo. novo e usados,
Portugal, ex-colonias e estrangeiros. grandes descontos.
A Rosa Dias, Rua Amorim
Rosa. 35 - 1.° Esq. - 2300 TOMAR.
Postais antigos do Algarve
(Cartofilia) - Compro, vendo
e troco. Paulo Vieira. Apartado 135. 8002 Faro Codex.
POSTAIS. CARTAS. TELEGRAMAS, SELOS, AEROGRAMAS,
DE
CORARQUIVOS
RESPONDENCIA LlTERATURA,
HISTORIA POSTAL, RECIBOS,
CHEQUES, P. SELADO, LETRAS,
ETC. FILATELIA-CARTOFILlAESCRITOFILlA. Compra. Vende.
Troca. Contactar por favor: SELOS KRUGER - Rua do Crucitixo, 76-2." ot." 1100 L1SBOA.
Telefs.: 01/3432158 ou 01/
947 1326. Fax: 01 /3427676.

IV QUINZENA FILATELICA
JUVENIL
DA CIDADE DE BEJA

2.° EXPO-FEIRA
DE
FILATELIA
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om 0 patrocfnio do Federa<;:ao Portuguesa
de Filate/ia e dos Correios de Portugal. S.A.
teve lugar em Beja. no Salao do Inatel. de 30
de Outubro a 13 de Novembro de 1996, 0 evento
em epfgrate, organizado pelo N0cleo de Coleccionismo do Centro Cultural e Desportivo do Hospital
Distrital de Beja. Esta iniciativa do reterido Nucleo
de Colecclonlsmo que contou, ainda, com a colabora<;:ao do Delega<;:ao de Beja do Inatel. Camara
Municipal de Beja e Vidreira Narciso, revestiu-se de
grande Interesse e oportunidade sabido, como e,
que h6 necessidade imperiosa de atrair os jovens
para esta modalidade que alem de hobby e ciencia e cultura.
Muitas e variadas motiva<;:oes, nem sempre as
mals recomend6veis, tem atrafdo a juventude atastando-a, 0 que e pena, do colecclonismo fllate/ico
que s6 traz beneffclos a quem 00 mesmo se dedica.
Felicitamos, por Isso, vivamente, 0 Nucleo de
Coleccionismo do CCD - HDB e 0 seu principal
dlnamlzador 0 nosso prezado amigo Geada de
Sousa, por esta IV Quinzena Fllatelica Juvenil.
Participaram no certame os segulntes tllatelistas
convidados:

rgonlzodo pelo ACOFIL - Associo<;:ao
de Comerciontes Filotelicos de Portug'ol, reollzou-se, no FORUM TELECOM
(Picoos), em Lisboo, a 2.0 Expo Feiro de Filotelio,
que esteve potente 00 publico nos dios 16 e 17
de Novembro de 1996.
Este importonte ocontecimento, do iniciotiva dos Comerciontes Filotencos Assoclodos, obteve osslnolodo ex ito, tendo estodo muito
concorrido contribuindo para tal as oito colec<;:6es de filotelistos portugueses que estiverom
expostos.
A todos os vlsltontes fol distribuido um interessante Cotalogo - Progromo com excelente
ospecto graftco e ilustrodo com curiosos pe<;:os.
o C.F.P. ogrodece 0 convite poro estar presente no certome,
Aproveitomos a oportunldode poro divulgar
os carpos directivos do ACOFIL poro 1995/96,
bern como a listo de associ ados:
Presldente: Albertino Figueiredo
Vlce-Presldente: M,o Cecmo do Sacramento
Secretarlo: Carlos Silva
Tesourelro: Boroto Neves
Vogal: Carlos Tome

Fernando Jose Alpalhao Ferreira
Flamulas de Portugal do Perfodo CI6ssico (19101960)
Ines Ingles Cab rita - 13 anos
o Maravilhoso Mundo das Aves
Claudia Chicharo Pereira - 13 anos
Uma Festa Chamada Natal
Joana Miguel Correira Fernandes - 15 anos
Fauna
Tania Filipa Duarte Moreira - 14 anos
o Mundo dos Peixes
Silvina Pimento Cardoso - 13 anos
Os Castelos de Portugal
Marisa Isabel dos Santos Montes - 13 anos
As Pontes
Cristina Isabel Rodrigues Parrinha - 13 anos
Os Insectos
Joao Alexandre Jino Samina
Bilhetes Postais Portugueses
Ana Cristina Pires Dias - 13 anos
As Flores
Calarina Rita Ferreira Carmelo Malos
Mamfferos
Rute Maria do Vale Travassos - 13 anos
o Homem e 0 Aviao

lISTA DE ASSOCIADOS:
A. MOLDER
AFINSA PORTUGAL
ANTONIO SILVA RAPOSO
CARTOFILIA A. GON<;::ALVES
DOMINGOS DO SACRAMENTO, HERD.
CARLOS TEIXEIRA PINTO (MAlA)
FILATELIA BARATA DAS NEVES
FILATELIA DO CHIADO
FILAMATICA DIFUsAo
FILATELIA INTERNACIONAL (MACAU)
FILATELIA IRIS, LOA.
FILATELIA LLACH, S.L. (BARCELONA)
FILATELIA NGSAN (M~CAU)
FILATELIA - NUMISMATICA MADEIRA (FUNCHAL)
FILATELIA E NUMISMATICA SIMARRO, LOA.
JORGE M.S. LOPES
LEILOES P. DIAS, LOA.
MERCADO FILATELICO
SERGIO W. SOUSA SIMOES

CORREIOS ETELECOMUNlCAC;:OES DE MACAU

IrHutRJ
o.vis.io de Filatelia -

largo do Senado -MilCau

Tel. (853) 377220
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Fill< (853) 336 603

MOSTRA FILATELICA COMEMORATIVA
DOS 53 ANOS DO C.F.P.

C

Rui Manuel Gravata Resende
Fauna do Extrema Oriente
(Temotica)
Clube Filatalico de Portugal
Boletins
(Literatura)

omo foi noticiado. realizou·se de 27 a
30 de Outubro ultimo, na Sede do
nosso Clube, uma Mostra Comemarativa
dos 53 anos de vida do C.F.P.. que foi tombem de
homenagem 00 ilustra portugues, pedagogo e po·
eta Joao de Deus. No dia do Encerramento, funci·
onou um Posto de Correio no local do evento, onde
loi aposto, na correspondencia apresentada, um
carimbo comemorativo com a efige do autor da
"Cartilha Maternal ... A Mastra esteve concorrida e
participaram na mesma os seguintes ossociados.
bem como 0 proprio Clube, na Classe de literatu·
ra, com os seus boletins:

Como estava previsto e anunciado, com a
devida antecedencia. realizou·se no dia do encer·
ramento do certame um jantar de confraterniza·
c;:ao na Messe dos Oliciais da Forc;:a Aerea, em
Monsanto. que reuniu mais de meia centena de
Amigos e Socios do C.F.P.. alguns dos quais acom·
panhados por familiares.
No final do magnifico jantar era visivel 0 agra·
do de tados os con vivas e fol num ambiente de
boc disposic;:ao e de grande amizade que foram
distribuidas as medalhos comemorativas da Mostra
efectuada no Clube de Homenagem a Humberto
Delgado. aos particlpantes na Mostra do 53.° Ani·
versa rio do Clube e ainda aos associados que com·
pletaram. em 1996. 25 anos de filiac;:ao.
Esperamos e desejamos que no proximo Anlver·
sorio este)am presentes muitos mais prezados
consocios para que. pelo menos uma vez por ano,
se fac;:a uma ampla e alegre confraternizac;:ao. sinal
evidente da vitalidade do C.F.P ..

Elder Manuel Pinto Correia
Privotivos de Portugal
(Tradlcional)
Eurico Carlos Esteves Loge Cardoso
Jesus Cristo. Da Anunciac;:ao a Glorificac;:ao
(Maximafilla)
Luis Miguel Pinto dos Santos Monteiro
Estuda das Marcas de Portugal Continental.
Periodo Pre·Adesivo
(Historia Postal)
Pedro Miguel Vaz Pereira
Intelros Pastais da Monarqu;a Portuguesa
(Juventude)

DOMINGOS DO SACRAMENTO, HERDEIROS

MARIA CEciLIA DO SACRA~IENTO
Rua do Crucifixo, 26 • Telerone 3424891 • 1100 LISBOA • PORTUGAL

ALBUNS

D.S. TIpo CDE PORTUGAL E ULTRAMAR

D. Arroja. 2675 Odivelas. (M) T.C.v.
60.N.U.
3516 - Dr. Luis Antonio Ribeiro Lopes. Prace·
to das Cavadas, 74 . 4435 Rio Tinto .
(M) T.C.v.60.N.U.l.2.PALOP.Temoticas:
Cosmos e Jogos 0Iimpicos.90.Afinsa .
3517 - Vasco Caseiro Correia de Brito . Ru a
Visconde de Santarem, n.o 2.4 .° A.
2795 Linda a Velha. (A) T.C.v.60.N.U .

3504 - Mrs. Enders Ute. Tomburg str. 19. D·
502Q9 Pulheim. (M)A 1.In.Fr.6D.l.l 0.1 0A.
lOB.47.51.53.97

MADEIRA

FRAN9A

3195 - Antonio Augusto dos Santos Ferreiro.
Servi<;:os do Ministerio Publico . Tribu·
nal Judicial. 9100 Santa Cruz. (M) Po.
Fr .ln.T.C.60.N.l .Alguns U.T.v.T7.Flora .
Tl 0.T29.C .T29.94.Philex.Escutismo E.
Moreno cf n.os Yvert.

3497 - Dr. Pacou Michel. Cote des Oiseaux.
40700 Hagetmau. (A) Fr.ln.T.C.Essois.
Epreuves, artistes. Grandes decouver"
tes maritimes.9o.Afinsa.91.

BELGICA
3499 - Schillebeeckx Robert. Consciencel"
aan, 1. B·3191 Hever. (A)Fr.Es.
In.T.C.V.5 Ouest. 6 Norte e SUI.55.9o.

OBITUARIO

AFRICA DO SUL

o Clube Filatelico de

Portugal lamenta
profundamente 0 desaparecimento
ocorrido, nos ultlmos meses, dos seus
dedicatl os e inesqueciveis socios:

3502 - Carlos Manuel da Fonseca. P.O. Box
16644. Atlas Ville. 1465 Boksburg . (M f
fA) Po.ln.T.6o.N.U.l.57 e seus Bantos·
toes.

ALEMANHA

Faustino Encarnac;:ao Pires
Eng.· Casimiro Martins Neves Cabac;:o

3498 - Adelino Gomes Mendes. Fruhlingstr.
12.Nurnberg 90431. (M) Po.T.C.v.6o.66.
N.U.l .1O. 1OA.lOB.97.Afinsa.

As familias enlutadas a Direcc;:oo do CFP e
os dirigentes deste Boletim apresentam as
mais sentidas condolemcias.

SELOS E MATERIAL
FILATELICO
PACOTES DE SELOS
TEMATICOS

FILATELIA-NUMISMATICA
MADEIRA
Casa Especializada em:

Formato 22 x 25 ems,
Cartolina

Permanentes

PORTUGAL" I.' Parte (Selos do Correia Nonnall
" Volume I (Selos de 1853 a 1969) . . .
....... .. . ..... . . .
.. 3650$00
" Volume II (Selo, de 19iO em dlantel ......... ... ...
....................... ..... _ ......
. 5500$00
PORTUGAL .. 2.' Parte (Se)o; de Aviao, B1ocos, Imposto, Enoomenda" Porteado, Oficial, Pril'atil'll', ett )
._ .... _...............
6.500$00
ILHAS AD·JACENTES ........... .....
.. ........... _. _._...
4250S00
ANGOLA
... .... ............
.. . .... ......
...
...... _.................
......... _ .._ ......__._....
.3 3()0$00
ANGOLA Reptibhm ..... _ ..... __ .. _.. •..... __ .._ ....................._ _.. _ ...._. __ .. _ .. __ ..____._.... _ ................. __
U OO$OO
CABO VERDE ... _._ ... _ .........._._.................... "._ .._._ .... _.. _
_ ."._.... _ .•. _ .. _ ...._._ .._... ..".....__ ._...
.. 2 3()OSOO
CABO VERDE Republim ....................................... ..__ ........._
_ ................. .. ...... . ._. . _ .................................. ..... . 4.100$00
GUINE PORTUGUESA ............................................ _ _ .... ....._. ___.. . . ........ _ ........ _ .. _ ....._ .....__... _ .._ ...... ____ .... .. .2.300$00
GUINE PORTUGUESA Repuolita .............................._ .............. _......_ ..........................................._ .. _ .. _ ........ _._._ .............. _................ .. 8.000$00
INDIA ......................................................................... ............_ . ..... ................_ ................................. _ .............._ ... _ ........._._... _..............
.. 2.75()$00
MACAU ....................................................................... _. _ ..................... _._........._ .._ ......_._......._ ................ _ ...................."................... .... 6.000$00

i:\~r:r~g~ll~~ii:~j;~I,~;:;::~::~:.;:~::~::~~:::;\: : 1·,·:I~::~;~~:: ~:·~·:.~.:. .~:~:·~:~: ·~ :·~ : ~: .~: ·: .:~ ~ :.~:~~~:·:~::~=:~:. ~:. :.:~:=.·~j~i

S. TOME E PRINCIPE Repuolit. II .. N.' 60 a 92, AI'. 2, BIOC05 54 • 93 ............................................. _ ................... _._ ..................................... 4.500$00
TIMOR ....................................................................... ............................... ".................._ ................_._ ................ ..........................._ ............. 2.150$00
GOMPANHIAS DE MOQAMBIQUE E NIASSA .......................... . .
. .. _ ....... _ ... ........... ........................_ .. _ ............. _ .... ,._,.. _._..... 2.000$00
AFRICA, CONGO, INHAMBANE, LOURENCO MARQUES, rETE, QUELl MANE, KIONGA, ZAMBEZIA E U LTRA~L~R ...._ .......................... 2.000$00
Folhas Iso)ad.s ......................................................... .. ...................... "........... _ .. _ .. _._.. ... .....
......... ........ .................._._........ ....... 65$00
Fo)h.s Isoladas (Republims) ........................................ _ ...._ .. _ ..... __............... _ ...... _ . ........... ............................... _ ........ _ ... _ ..... ___• 70$00
Papel .. .. .. _ ......_ ........................ _ ........_ .._...... 6Il$00
ll'A Incluid. l7rc
Fel'ereiro de 1996
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* MOEDAS • SELOS • NOTAS·
Grande sortido
de Series completas
e Selos tematicos

de
Portugal/ Ar;.ores/Madeira/Macau
Ex. Colonias

Pe~a listas de pre~os gratis

COMPRA E VENDE

EI6dio de Santos
Grandes Colec<;6es e
pe<;as isoladas

CASA FUNDADA EM 1922
R. BERNARDO LIMA, 27
Telef. 54 97 25
1100 lISBOA

c.P. 4511
9057 FUNCHAl CODEX
MADEIRA - PORTUGAL

35

Tel.:: (0911 223070
Fox: (0911 230805

LlSTA DE SOCIOS
DO
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
MEMBERS LIST - L1STE DES MEMBRES
AL TERA<;OES - REINGRESSOS - NOVOS SOC lOS

PORTUGAL

3501 - Jaime Pinto Marques. Urbaniza<;:ao do
Portela, Lote 91- o Dto. 2685 Sacavem. (A) Po.T.C.v.60.N .U.
3503 - Dr. Olfmpio Joaquim do Luz Guedelha.
Quinta Fulla Belha. Est. A Agruela. 2600
Vila Franca de Xira . (M) PO.Fr.ln.T.N.U .
60.1.3.Tematicas: Historia de Portugal,
Cultura Portuguesa, Arte Antigo (PreHist., Grega, Romano, Egfpcia).Pagelas.68.
3505 - Eng. Jose Agostinho do Costa Pereira. Rua Associa<;:ao Desportiva de
Oeiras, n.o 22 riC Esq.o 2780 Oeiras. (M)
PO .ln.Fr.Es.lt.T.60.U.
3506 - Prof. Jose Eduardo do Silva Monteiro.
Urb. Cidade Desportiva. Prct. Manuel
Faria, n.O4 ric C. Massama. 2745 Queluz. (P) Po.Fr.ln .Es.T.C.V.60.N.U.l.T1O.
3507 - Ma Song Kuong. Avenida Almirante
Reis, 120-6.0 Esq.o 1150 Lisboa . (A) Po.ln.
T.C.v.60.N.Macau.Hong Kang.55.55A.
Afinsa .
3508 - Hugo Manuel Grasina Esteves. Rua
Polonio F. Junior, 4-4 Dto. 2800 Cova
do Piedade. (P) Po.Fr.ln.T.C.V.60.N.U.1.
T20.Afinsa .
3509 - Arqt. Carlos Manuel Taboada Meireles
Costa. Rua Alexandre Herculano, 65B. Sassoeiros . 2775 Carcavelos . (M)
T.60.N.U.1.v.C.N.U.3.
3510 - Carlos Manuel Oliveira e Silva. Apartado 118. 2725 Mem Martins. (M) PoJr.
In.Es.T.C.v.60.N.1.2A.Palop.Afinsa.
3511 - Prof.o Maria Margarida Nesbitt Rebelo
do Silva. Avenida de Sintra, 267 riC E.
2750 Cascais. (M) Po.Fr.ln.T.C.v.60.N.U.
1.2A. Ate a Independemcia. Afinsa.
3512 - Dr. Fernando Loureiro Bastos. Travessa
dos Moinhos, n.o 2 ric Esq. 1300 Lisboa. (M) T.C.v.60.N.U.
3513 - Francisco Manito Martins. Rua 16 de
Maio, n.o 7. 8500 Portimao. (A) T.C.V.
60.N.l.2A.Macau.2B.Cabo Verde .2C.
Temas.
3514 - Joao Carlos Tavares Rodrigues Pais.
Praceta Gervasio Lobato, Lote 47 ric
B. 2745 Massama. (M) Po.Fr.lnJ.V.C.60.
N.U.1.90.Afinsa .
3415 - Antonio Pedro Almeida Rodrigues. Rua
Fernando Lopes Gra<;:a, n.o 1.9.° Letra

AS «INSTRU90ES» ANEXAS AO ALVARA DE CRIA9AO
DOS CORREIOS MARiTIMOS PARA 0 BRASIL DE 1798
(con tin uQ(;oo)
Luiz Guilherme G. Machado

ro.

258 - Jorge Aurelio Rodrigues. Rua dos Girassois, 261 . Carrasqueira. 2970
Sesimbra. (M) Po.Fr.lnJ.60.N.U.5A.7.67
B.90
589 - Dr. Augusto Carlos Bianchi de Aguiar.
Rua de Santos Pousada, n.o 1313-1.°
Esq.o. 4000 Porto. (M) PO.Fr.T.C.v.N.60.
1.2.93.
757 - Associa<;:ao Portuguesa de Filatelia
Tematica. Rua das Doze Casas, 2354 .°. 4000 Porto.
1559 - Dr. Joao Artur Capao Filipe. Rua Eugenio de Castro, 238, Hob. 711 . 4100
Porto . (M) Po.Fr.ln.T.C.60.N .1.67B de
1.60.de 3.sobre T 20.Cinema.90.93.94.
2328 - Alberto Trindade Vargues. Rua Padre
Antonio Vieira, 7A-3 .0 F. Cidade
Nova. 2670 Santo Antonio dos Cavaleiros. (M) Po.T.C.V.60.U.3.75.94 .
2600 - Joao F. de F. Gamboa Alves. Apartado n.o 133. 2100 Coruche. (M) PO.Fr.ln.
T.v.60.N.U.1.2.5A.30. Dou cartas prefilatelicas por idem ou cartas filatelicas ate 1930.90 .. Afinsa.
2887 - Eng.o Jose Eduardo M. Godlnho. Rua
do Vigario, 58-3. 0, 1100 Lisboa . (M) Po.
Fr.ln.T.C.v.60.N.U.1.2A.94.
3376 - Augusto Manuel Ferreira Pinto. Travesso do Vitoria, 111-4.° Esq .o Frac<;:ao
"CUll. Germunde . 4470 Maio. (M)
T.C .V.60 .U.1.2A.Postais ilustrados .
Calendarios. 72.Afinsa .
3421 - Prof. Paulo Manuel Mascarenhas Dios.
Rua Joaquim Sotto Mayor, 105-2.°
Esq.o 3080 Figueira do Foz . (M)
T.C .V.60.N.U.
3495 - Jorge Manuel Delgado Josefino. Travessa 25 de Abril, n.o 19. Bugalhos
Mascotelos. 4810 Guimoraes. (M)
Po.ln.Es.Fr.T.60.N.U.1.3.Todos os temas.90.Afinsa.
3496 - Armando Pereira Bastos Nunes. Suzana-Travanca. Oliveira de Azemeis.
3720 Travanca OAl.
3500 - Nuno Miguel Verissimo Domingues.
Rua Cidade do Praia, n.O 3-2.0 Esq.o
2700 Amadora . (P) Po.ln .T.C.v.60.N.
U.1.Afinsa.
34

IN5TRUC;fi.O PARA 95 CORREI05\
DA AMERICA

9. ° - Logo que chegar a mala ou malos,
pertencera ao ultimo dos Oficiais a sua abertura na presenr;a do Administrador e demais
Oficiais que houver.
10. ° - Extraidas as cartas, passaro 0 Administrador a conferir os portes das cartas com
o aviso ou factura do seu valor que as acompanhara e isto na presenr;a dos demais
empregados que houver. E ajudado deles,
verificada a conta, 0 segundo Oficial faro a
carga do seu importe em um Iivro destin ado
para este ministerio e escriturado mercantilmente. Praticado isto, 0 Administrador passaro recibo que sera entregue na Junta da
Fazenda.
11 .0 - 5e a Junta da Fazenda en tender
ser conveniente mandar assistir um Oficial seu
ao ate compreendido no capitulo antecedente, 0 podera fazer sem ofens a do Administrador e demais Oficiais.
12. ° - Conseguintemente, passaro 0 Administrador e demais empregados a por as
cartas umas depois das outras por um a/fabeto exacto, unindo as que forem do mesmo
nome com um fio, depois farao uma Iista.
Finalizada esta, a farao publica e distribuirao
as cartas.
13. ° - As cartos do Governador e Magistrados nao serao postas em Iistas, e ainda
mesmo as pessoas particulares se requererem
este arbitrio que, contudo, naG e de obrigar;ao. As cartas dos Governadores serao as
primeiras que devem ser entregues. 0 Administrador, logo que se abrir a mala, as pora
prontas.
14. 0 - Quando receberem cartas que naG
se achem ja com seus portes design ados nos
sobrescritos, esta sera a primeira operar;ao
logo que se abrir a mala. Principiarao por
separar as cartas segundo a indicar;ao do
seu peso, que 0 pratica facilitara afim que
este trabalho seja mais pronto.

1.° - Nas cidades e vilas capitais se estabelecerao correios.
2. ° - Em cada um destes correios havera
dois Oficiais, 0 primeiro com 0 trtulo de Administrador. A este competira todo 0 governo e direcr;ao debaixo das ordens da Junta
da Fazenda respectiva. 0 segundo Oficial
sera responsavel ao primeiro no exercicio do
seu emprego e Ihe estara subordinado.
3. ° - Nas cidades onde a af/uencia dos
cartas 0 requeira, havera maior numero de
Oficiais para que 0 servk;:o publico seja pronto.
4.° - Os Administradores serao pessoas de
notoria honra e verdade, e tais que pelos seus
louvaveis costumes tenham merecido a confianr;a publica. Eles, alem disso, serao pessoas
adonadas e bem estabelecidas. Os mais Oficiais devem todos ser de boa conduta.
5.° - 0 correia se estabelecera em casa
do Administrador, por isso ele morara no centro da povoar;ao e em lugar publico.
6. 0 - 0 Administrador destinara no edificio
do sua morada, uma sala ou quarto que
tenha proximidade a rua. Nesta sala estabelecera 0 laborotorio do correio, por isso e
necessario que seja uma casa independente
das demais e que deve estar fechoda nas
horas vag as.
7. ° - A fidelidade, verdade e exactidao
no servir;o sao as obrigar;oes de todo os
empregados. Eles antes de principiar em a
servir, darao juramento na Junta de Fazenda
de assim 0 cumprir.
8.° - 0 trabalho sera repartido pelo Administrador entre todos os Oficiais. Ele, com 0
seu exemplo, os estimulara e faro ser exactos, laboriosos e aplicados. A ordem do trabalho sera repartida na maneira seguinte:
11

15. ° - 0 sistema determinado no Alvaro
para pesar e portear as cartas e tao faci/,
que nao precisa de mais explicac;:ao. Toda a
carta que pesar ate quatro oitavas - au ela
pese so uma au pese duos - tera de porte,
oitenta reis. Posta a carta no balanc;:a e nao
passando de quatro oitavas, esta decidido a
porte pese a que pesar. A mesma razao
decide a porte das que pesarem ate seis
oitavas; uma vez que passarem das quatra e
nao excederem as seis oitavas, au pesar
quatro oitavas e meia au cinco, au cinco e
meia, a seu porte sao seis vintens. 0 mesmo
se diz de qualm oitavas ate seis, se diz de seis
ate oito, cujo porte sao oito vintens.
16. ° - As oitavas que as cartas mais gros50S, mac;:os au vias pesarem alem de uma
onc;:a, se regularao e taxarao tambem de
duos em duos como, par exemplo: um mac;:o
que pesar de uma onc;:a ate uma onc;:a e
duos oitavas, se Ihe taxara a porte como se
tivesse uma onc;:a e duos oitavas. Excedendo
de uma onc;:a e duos oitavas ate uma onc;:a
e quatra oitavas, se Ihe carregara a porte de
uma onc;:a e quatro oitavas. E a mesmo se
praticara de quatra ate seis e de seis ate oito.
17. ° - Nos epocas respectivas aprontarao
as cartas para 0 Reina e as marcarao com a
marco do nome do terra em cujo correia
forem lanc;:ados, as quais serao depois arranjadas em mac;:os embrulhados em papeis
fortes au ole ados para resguardo. oesta
maneira se empacotarao as malas que depais de fechadas, levarao as Selos Reais no
fim do cadeia sabre um nastro au cordel.
18. ° - Antes de empacotarem as cartas,
farao um peso de todos do qual farao nota
no aviso au factura que as deve acompanhar, dizendo vao tantos mac;:os que serao
numerados. Se esta operac;:ao se nao puder
verificar, basta que se diga a numera de
cartas que se remete.
19. ° - Para a recepc;:ao das cartas que se
forem lanc;:ar no correia, terao em todas uma
caixa com sua abertura junto 6 porta au janela par onde se distribufrem as mesmas e
em lugar patente.
20. ° - A coso do laboratorio do correia se
abrira e fechara 6s horos competentes, segundo a estac;:ao, e as Oficiais concorrerao
exactamente para que a publico nao padec;:a demora.
21. ° - Segurarao cartas e mac;:os de papeis, e nao outro algum genera. 00 segura
de coda carta au mac;:o receberao quatracentos e oitenta reis que serao logo pagos; e
estes quatracentos e oitenta reis sao alem do

que a carta au mac;:o houver de pagar em
razao do seu peso. De coda segura darao
dais conhecimentos, um com a tTtulo de cautela, sera entregue 00 segurador e a outra se
ajuntara 00 maC;:9 au carta segura, em que
se faro a nota - E SEGURA - em caracteres
grandes e perceptfveis. Lanc;:arao a segura
em um Iivro de registo que havera para este
efeito e farao cargo do mesmo no aviso au
factura destinada para notar a peso au quantidade das cartas. A entrega das cartas seguras sera praticada 6 vista de recibos
passados nos conhecimentos que as acompanham, que poderao ser supridos par outro
de mao.
22. ° - No coso do laboratorio do correia
nao entrarao pessoas de fora. 0 Administradar faro guardar toda a boa harmonia e
decencia entre as Oficiais, e sera responsavel pelas faltas que aconteceram se assim a
nao cumprirem.
23. ° - 0 Administrador sera responsavel
pelos rendimentos do correia. As cargos Ihe
serao feitas como dec/ora a capftulo 10. o. As
entregas que fizer serao notadas no mesmo
Iivra 6 margem, apos aposta. As Juntas de
Fazenda Ihes tamaroa conta todos as meses.
24. ° - Mandarao entregar pelas casas as
cartas que nao tirarem do lista, carregandoIhe sabre a porte a estipendio devido 00
condutor que sera sempre moderado. As
pessoas que quiserem receber as cartas par
este modo logo que chegar a correia, para
maior prontidao Ihes serao enviadas pagando eles a pequeno acrescimo do porte. E
de igual providencia se usara para as pequenas povoac;:oes e freguesias dos distritos,
afim que par todas circulem as correspondencias com facilidade e prontidao.
25. ° - No capftulo 18. ° se determina 005
Administradores que antes de empacotarem
as cartas, fac;:am um peso geral de todas,
de cujo peso farao cargo no factura au aviso
que as deve acompanhar, dizendo vao tantas onc;:as. Mas sendo a operac;:ao de pesar
as cartas e taxar as partes, um trabalho simples e muito foci!, recomenda-se aos Administradores e se espera do sua actividade e
zelo, mandem todos as cartas com as seus
respectivos partes taxados, designados nos
sobrescritos no conformidade das que forem
de Portugal. Oeste modo resulta a grande
utilidade de se poder fazer a entrega das
cartas a seus donas, logo que as embarcac;:oes chegam, a mesmo passo que como as
cartas se nao lanc;:am no correia todos 00
mesmo tempo, ha espac;:o suficiente para
12

DIA DO SELO 1996
A Federac;:ao Portuguesa de FilateJia dedicou 0 «Dia do Seloll 1996 a Filatelia Juvenil. Para 0 efeito.
solicitou ao NOcleo da Escola Secund6ria Emidio Navarro a organizOI;:ao de uma Exposic;:ao que se designou
por Juvex. tendo 0 evento como principal respons6vel 0 Prof. Jorge Nuno.
Estiveram expostas no referido certame um nOmero significativo de participac;:6es de jovens almadenses.
No local do evento funcionou um posto m6vel dos crr. com 0 lanc;:amento do carimbo comemorativo
da Exposic;:ao Juvex e Dia do Selo.
Durante 0 almoc;:o deste Dia do Selo foram distribuidas Medalhas. Diplomas e Lembranc;:as aos jovens
expositores. Como habitualmente, foram entregues os premios da F.P.F .. conforme adiante se indica:
Premios de literatura
-

Premio «Godofredo Ferreirall - Melhor Livro
• 0 Mundo Fascinante da Filatelia
Dr. Eurico Lage Cardoso

-

Premio «0 Philatelistall - Melhor Peri6dico
• Boletim do Clube Filatelico de Portugal II

-

Premio «A. Guedes de Magalhaesll - Melhor Auto r
• Eugenio Ferreira
• Jose Dias Ferreira

-

Premio "Carlos Trincaoll - (Obras nao incluidas nos restantes itens)
• PHILAIBERIA-95 - Publicac;:6es da AFAL - Ass. Filatelica Alentejo-Algarve

L IS'BO!JL !JLg{fJ'I Qllt£ S:.Hop
de M. ALBUQUERQUE
POSTAL ANTIQUES - STAMP BOXES
WRITING IMPLEMENTS - PENS & QUILLS
INKWELLS AND CURIOS
THE ANTIQUE ARCADE· PORTOBELlO MARKET
2B2 WESTBOURNE GROVE· LONDON WII
TElEPHONE: 0171 376 BI73

STALL 21 & 22
SATURDAY ONLY
BOOam fa 2OOpm

Kcn~lnghm
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se fazer a operar;:ao do peso e taxa dos
portes, sem press a e fadiga.

«ISTAMBUL·96» - EXPOSI9AO
MUNDIAL DE FILATELIA

o FAScfNIO DA MAXIMAFILIA

Reollzou-se de 27 de Setembro a 6 de Outubro a
ExpoSl900 Fllatellca Mundlal "lstambul-96 ...
Nesta exposlc;:oo competlram 10 partlclpoc;:oes portuguesas que obtiveram os segulntes premlos:

o Presidente da Direcc;:oo do C.F.P. e director
do seu Boletim ocabo de editor mais um livra de
Maximafilia. tendo em vista as alterac;:6es Introduzidas no SREV e Guidelines. na Reuniao de Istambul.
o livro tem 160 p6ginos com 200 "pec;:as» a cores e
est6 escrito em trilingue (Portugues. Frances e Ingles).
o prec;:o. incluindo partes. e de 2.500$00 ou 2.500
pesetas devendo os pedidos ser dirigidos ao autor
e editor, pora:
Av. Mouzinho de Albuquerque. n." 29 - 4." Esq."
1170 Lisboa

-

Novo Livro do Dr. Eurico Lage Cardoso

• Jose Manuel Castanhelra da SIlveira
King Louis; Curved and Straight Lobel
Vermeil Grande - 87 pontos
• Carlos Pedro Santos
D. Carlos Special Collection
Vermeil - 83 pontos
HISTORIA POSTAL

LA FASCINATION DE LA MAXIMAPHILIE

• Luis Frazoo
Portugal and the Empire
Ouro - 91 pontos

Livre du Dr. Eurieo Loge Cardoso
L'auteur et edlteur pense que ce livre. d'apres
10 fac;:on dont iI a ete elabore pourra etre de grande interet et presentera une contribution tres valable
aux maxlmaphillstes.
Ce livre comprent 160 pages et est iIIustre avec
200 CM
coleur.
Vas demandes daivent etre faite 6 I'adresse
suivante:
Dr. Eurico Lage Cardoso
Av. Mouzinho de Albuquerque, n." 29 - 4." Esq."
1170 Lisbonne - Portugal
Prix (post paye Inclu) en cheque ou papler
monnaie:
Franc Francais - 100· Franc BeIge - 600 • Franc
Suisse - 25

• Asdrubal Magalhaes
Postal History of Anglo-Boer war
Prata - 70 pontos
-

INTEtROS POSTAIS

a

• Jose Manuel Santos Pereira
King Manuel II
Vermeil Grande - 85 pontos
-

MAXIMAFILIA

• David Rodrigues Cruz
Les Mllltalres dons 10 Palx et dons 10 Guerre
Vermeil Grande - 85 pontos
-

L1TERATURA

• Eurlco Loge Cardoso

o Mundo Fosclnonte da Fllatello

FASCINATION OF MAXIMAPHILY

Bronze Proteodo - 66 pontos

Book from Dr. Eurleo Loge Cardoso

• Clube Fllotellco de Portugal
Boletlm do Clube Fllatellco de Portugal
Bronze - 63 pontos

I think It Is a book. by the way it was structured.
very Interesting and a valuable contribution to
maxlmaphliists.
Your requests to the author. should be addressed
to:
Dr. Eurico Lage Cardoso
Av. Mauzlnha de Albuquerque, n." 29 - 4." Esq."
1170 Lisboa - Portugal
This book has 160 pages and is Illustrated with
200 colour MC at price of (postage Included) (cheque or cash):
US Dol/ar - 25 • Deutsche Mark - 30 • Ura Italian
- 30.000 • Nederlande Gulden - 35 • Pound Sterling
- 13

• Antonio Borrolho
No Descoberto do Fllatello
Esta closslftc0900 noo oporece no IIvro de polmares.
Questlonodo a Orgonlzoc;:oo. noo soube esto ate 0
data olnda dar umo resposta.
Oportunomente Informaremos a classlficoc;:oo.
-

Srtio de Nossa Senhora do Ajuda, em 26 de
Fevereiro de 7798.

(ass.) Joao Filipe do Fonseca

F1LATELIA TRADICIONAL

-

tera um livro particular de cargo onde lanr;:atodos as encomendas que se remeterem
pelos Paquetes.
2.0 - Escrevera no encomenda 0 numero
que Ihe corresponder no livro, segundo a
ordem em que Ihe for entregue.
3. 0 - As encomendas levarao escrito 0
nome do pessoa a quem se remeterem, alem
disso poderao tambem levar marco segundo
o estilo mercantil. De uma e outra coisa se
faro assento, como tambem do natureza do
encomenda, terra para onde vai e do frete
que pagou no correio.
4. 0 - Oespachada a encomenda segundo as ordens de Sua Majestade, com 0 bilhete do Medidor ou documento do peso, se ira
00 correia pagar 0 frete. A vista do recibo
do frete e do competente despacho, a
encomenda sera recebida a bordo do Paquete pelo Escrivao. As que vierem do America poderao pagar 0 frete neste Reino.
5. 0 - No correia e Repartir;:ao do Correio
do Mar, havera um livro onde se lancem todas as encomendas que vierem pagar 0 frete, designando-se a natureza do encomenda,
a pessoa para quem vai, terra e quantia que
pagar de porte.
6. 0 - 0 Segundo Oncial do Repartir;:ao do
Correio do Mar sera encarregado do recebimento destes portes, de que dora conta 00
Primeiro (Oficial) todos os dias, metendo-se
. em cofre 0 que se tiver recebido.
7. 0 - No presente ano de 7798, 0 frete das
encomendas de generos que costumam
pagar 0 peso, sera a 800 reis por arroba. Os
generos que costumam pagar por volume,
pagara 0 frete que Sua Majestade foi servida
determinar para os navios do prar;:a pelo
Alvaro de 20 de Novembro de 7756, e uma
metade mais do dito frete.
8. 0 - 0 Escrivao do Paquete, quando receber a encomenda, passaro tres conhecimentos do mesmo teor e segundo 0 estilo
mercantil.
9. 0 - Um dia antes do partida do Paquete, 0 Escrivao fechara 0 Livro do Cargo e
nao recebera mais encomendas. Extraira do
dito livro uma certidao que remetera para 0
correia para verificar;ao dos portes que se
pagarem e (que) 0 Oficial recebeu no dito
correio.
70. 0 - Logo que 0 Paquete der fundo no
porto que vai destin ado, 0 EscrivQo do dito
Paquete mandara para a Alfandega todas
as encomendas acompanhadas de uma
certidao extra(da do Livro do Cargo para
verificar;:ao do que entrega. Em outra igual

ra

CLASSE DOS CAMPEOES FIP (GRANDE COMPETI<;:AO)

• Jooqulm Leote
Portuguese indio
Esto partlclpoc;:oo fol umo dos quotro condldotos
00 grande premlo de honra que ocobou por ser gonho
pela colecc;:ao do Sr. Joseph Hockmey de Israel.
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INSTRUC;:AO PARA OS COMANDANTES
DOS PAQUETES
7. 0 - 0 Comandante do Paquete estara
pronto de todo 0 necessario e a sua equipagem completa, dois dias antes do do partida.
2.0 - No vespera do partida, por noite.
mandara por um Oficial buscar as malos do
correio. Este Oficial passaro recibo das que
Ihe forem entregues, marchara imediatamente e em direitura para bordo, e faro viagem
00 amanhecer do dia seguinte.
3. 0 - As malas serao acompanhadas de
um parte em que se dec/ora 0 nome do embarcar;:ao e do comandante, as malas que
leva, seus destinos e dia do partida. Quando
voltar, apresentara no mesmo os recibos
competentes. Neste parte Ihe serao carregadas as que trouxer para 0 Reino.
4. 0 - Levara as malos no camara e no
srtio mais bem resguardado do mesma, mas
sempre lestes para serem lan<;adas 00 mar
em tempo de guerra.
5. 0 - Seguira 0 rumo mais conhecido, fazendo sempre a maior forr;:a de vela que
permitir a embarcar;:ao. Nao mudara de rumo,
senao obrigado de temporal ou de inimigo.
6. 0 - Em tempo de guerra s6 se batera
em retirada, evitando sempre quanto Ihe for
poss(vel empenhar-se em acr;:ao, por que fique impossibilitado de seguir a importante
comissao de que vai encarregado.
7. 0 - Em chegando 00 termo do sua derrob cuidara logo em aprontar-se para a
volta. A demora nao passaro de quinze dias.
8. 0 _ Faro entrega das malos nos srtios dos
seus destin os, cobran do 00 mesmo tempo os
recibos competentes.
Srtio de Nossa Senhora do Ajuda, em 26 de
Fevereiro de 7798

(ass.) Joao Filipe do Fonseca

a

INSTRUC;:AO PARA A REMESSA DF
ENCOMENDAS PELOS PAQUETES MARITIMOS

7. 0
que

-

0 Escrivao do Paquete ou 0 Oficial
do mesmo fizer as suas vezes,

a bordo
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cometer 0 crime de abrir cartas ou de as
entregar maliciosamente e de caso pensado
a outra pessoa que noo seja seu dono, sera
preso e punido segundo as leis.
9. 0 - Os projectos de estabelecimento de
correios novos de umas para outras terras,
deve calcular-se sobre as suas mutuas precisoes de comunicac;:oo e relac;:oes mercantis.
Estes projectos principiam-se com pequenos
ensaios. EJes raras vezes falham sendo bem
dirigidos. Enquanto 0 produto das cartas noo
chega, as Camaras podem Iicitamente ser
convidadas para ajudar as primeiras despesas.
70. 0 - Para a conduc;:oo das cartas no
interior, as Juntas de Fazenda adoptaroo 0
metodo praticado com as ordens do Real
SeMc;:o.
7 7. 0 - Nas Juntas se estabeleceroo uma
escriturac;:oo particular para este novo ramo
da Fazenda, simples e abreviada. Nos descontos, as cartas que noo tiveram podido
entregar dentro de um ano, verificada primeiro a identidade das mesmas pelas suas
marcas, cujas cartas seroo queimadas.
72.0 - Sendo muito conveniente que as
cartas venham ja pesadas porque logo que
chegam as embarcac;:oes se podem entregar ao publico, as Juntas de Fazenda cuidaroo com a maior actividade na execuc;:oo
deste artigo, dando todas as providencias
para que os Administradores dos Correios
assim 0 cumpram.

certidoo, trara recibo da Alfandega que
apresentara em Lisboa na Direq:oo do Correio, sem 0 que noo sera pago dos seus salarios.
7 7. 0 - Os Governadores e Juntas da Fazenda nos Estados do Brasil, auxiliaroo 0 expediente deste objecto para que possa ter
toda a extensoo de que e susceptivel, e se
verifiquem as paternais intenc;:oes da Sua
Majestade em beneficio dos seus vassalos de
um e outro continente.
smo de Nossa Senhora da Ajuda, em 26 de
Fevereiro de 779B
(ass.) Joao Filipe da Fonseca
INSTRU9AO PARA AS JUNTAS DA FAZENDA
DOS ESTADOS DO BRASIL SOBRE
OS CORREIOS

7. 0 - As Juntas da Fazenda dos Estados
do Brasil e encarregada a direcc;:oo, governo
e criac;:oo dos correios nos ditos Estados (e) a
nomeac;:oo provisional dos seus Oficiais e
empregados, debaixo das Instruc;:oes seguintes:
2.0 - Nas vilas, capitais e cidades, principiando pelos portos de mar, estabeleceroo
correios e regularoo a forma das suas correspondencias com 0 interior do pais.
3. 0 - Para cada um destes correios nomearoo dois Oficiais, 0 primeiro com 0 titulo de
Administrador. Se a afluencia das cartas 0
exigir nomearoo mais Oficiais ou havera um
s6 se for bastante.
4. 0 - Estas nomeac;:oes deveroo recair em
pessoas de conhecida probidade. 0 Administrador sera pessoa bem estabelecida e de
credito.
5. 0 - 0 Administrador e mais empregados, serviroo com provimentos da Junta de
Fazenda.
6. 0 - As Juntas de Fazenda cuidaroo que
eles observem as Instruc;:oes que Ihes respeitam. adicionando-Ihe todos os melhoramentos de que forem susceptiveis.
7. 0 - Noo se podendo ainda determinar
os orden ados destes empregados, as Juntas
Ihes destinaroo dos produtos do correia uma
porc;:oo compativel com 0 trabalho que tiverem e utilidade que resultar a Real Fazenda,
e que sempre sera moderada.
8. 0 - Faltando qualquer destes empregados a sua obrigac;:oo em parte essencial da
mesma depois de haver sido admoestado,
sera despedido e provido 0 seu lugar. Se

Sitio de Nossa Senhora da Ajuda. em 26 de
Fevereiro de 7798.
(ass.) Joao Filipe da Fonseca

«ISRAEL 98))
sta Expasic;:ao Mundial vai ter lugar na cidade de Tel-Aviv. de 13
a 21 de Maio de 1998.
E Comissario para esta Exposic;:ao 0
Dr. Manuel Portocarrero.
Os interessados em participar neste
Certame. devem contactar 0 referido
Comissario Nacional para Estrada Interior da Circunvalac;:ao. 9427. 4200 Porto.

E
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EXPOSI9AO INTERNACIONAL
DE FILATELIA
«PORTUGAL 98»
Federac;:ao Internacional de Filatelia
(FIP) decidiu no seu congresso de
Istambul apoiar a realizac;:ao. no nosso Pafs. da Exposic;:ao Internacional "Portugal
9811. de 4 a 13 de Setembro de 1998. no Centro
Cultural de Belem. em Lisboa.
Esta exposic;:ao foi apresentada. em Lisboa. em 22 de Novembro passado. pela Comissao Organizadora. composta por
representantes dos cn e da Federoc;:ao Portuguesa de Filatelia. e pelo Coordenador do
FIP. Burton Sellers.
A "Portugal 9811 - uma exposic;:ao competitiva cujas classificac;:6es constarao do
palmares oficial dos participantes - e assim
inclufda no calendario exposicional do FIP.
sera composta por 1800 quadros expositores
e aberta a todas as classes filatelicas.
Esta exposic;:ao que come mora a Descoberta do Caminho Marftimo para a india e os
Descobrimentos Portugueses. tera duos
tematicas especiais.
Serao assim. atribufdos. dois premios
tematicos. um dos quais de caracter nacio-

nal para a melhor participac;:ao portuguesa
- Grande Premio dos Descobrimentos Portugueses - e outr~ internacional para a meIhor participac;:ao estrangeira - Grande
Premio dos Oceanos.
Alem dos pafses europeus. estao confirmadas as presenc;:as do Brasil. Africa do Sui e
india. Estes pafses vaG nomear os seus comissarios e seleccionadores nacionais. os quais
passam a assegurar a Iigac;:ao entre as suas
federac;:6es e a Comissao Organizadora da
"Portugal 9811.
o juri da exposic;:ao sera nomeado pela
FIP. A exposic;:ao e igualmente patrocinada
pela Federac;:ao Europeia de Associac;:6es Filatelicas (FEPA).
Os contactos para a realizac;:ao da
"Portugal 9811 iniciaram-se em 1995 no Exposic;:ao Mundial de Singapura. por iniciativa
dos cn e da Federac;:ao Portuguesa de Filatelia.
A Federac;:ao Portuguesa de Filatelia. criada em 1954. conta com mais de 5000 filateIistas e 53 clubes e associac;:6es filatelicas.

Selos de Portugal, Ultramar
e Estrangeiro,
Novidades. Tematicos.
Sobrescritos de 1.2 dia.

COMPRO-VENDO

A

Portugal
Blocos - Pacotes
series novas ou usadas
Atendo Iistas de faltas.
Selos isolados

TO DO 0 MATERIAL FILATELICO

Bastos &Campos, Lda.
R. Maria Andrade, 55 1170 L1SBOA

M. OSORIO
Av. Almirante Reis. 90-A
Centro Hobib. s/52 Tel. 812 7890
1100 Lisboa - Portugal

Tel.: 834108
PORTUGAL
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UM SELO DE MACAU

o Clube Filatelico de Portugal no
«INTERNET»

I

Jose R. Dias Ferreira

que Sao levadas a efeito de dois em dois anos
alternadamente. tendo sido do responsobilidode do
clube as de 1980. 1984 e 1992. No cinquentenorio
do clube realizou-se um Importante certome
filatslico no Padroo dos Descobrimentos. Em 1994
realizou a IV Exposic;:oo Filatslica Lusa-Alemo.
o Clube agrupa associodos repartidos por todo
o Mundo, com especial incidencia em pOises de
expressoo portugueso. tendo contribuido paro 0
estreitomento das relar;;c5es entre os hom ens independentemente do seu credo politico ou religloso
e levando aos coleccionadores portugueses espaIhados pelo mundo 0 conhecimento actualizodo
do que em matsria filatslica se possa em Portugal.
Ao longo do suo historia tem tido sempre elementos directivos a dirigirem os seus destin os que
trobalhom em regime de puro amadorismo e altos
entidades do nosso Pais tem passado pelas suas
filelras.

nforma-nos 0 prezado Cons6cio Carlos Pimento. residente na Rua do
Udodor. 467-2.° - 4100 Porto que 0 pagina
que reproduzimos ja esta disponivel no endereyo
http://www.coleido.pt/filotelia.
Infelizmente oindo noo temos ocesso 0 ela
dodos as nossos dificuldades informaticos que vamos tentar suprir. mais umo vez. com a ojudo dos
nossos dedicados Cons6cios.
Clube Filatelico de Portugal
Endereyo: Av. Almironte Rels. 70 - 5.° Dto. 1150
Lisboa. Portugal
Tel.: + (07) 823976: Fox: + (07) 823936
E-Mail: noo fern
WWW: noo fern

que foi nosso Consocio Honorario e
grande benemerito do Clube, 0 Comendador Manuel Nunes Correa, uns
tempos antes de falecer, enviou-ncis um "Certificado de Peritagem)) de um selo de Macau
que acabava de adquirir e ufano pela sua
aquisi<;:oo noo deixava de ter as suas reticencias. 0 selo era considerado "Selo fiscais para
usos gerais)) como sendo 0 n.D 159 do "Catalogo de Selos Fiscais de Portugal e Colonias)),
de Paulo Rui Barata. que quando da sua publica<;:oo tinha 0 valor de 1.000$00 em usado
(1).

Postal e registado com 0 numero um, mantendo a mesma indica<;:oo de que seNiu no
correia durante alguns dias e e dentro dessa
ordem de ideias que assim chega a actualidade (4). Cotado tanto em novo como em
usado par 4 .000 francos. Par ter sido cotado
no Yvert sera a suficiente para ser credfvel?
Dizia Carlos George "E ha coleccionador para
quem a Yvert e uma Biblia)).
E facH de provar que por volta de 1920,
as selos de 2 avos tinham grande usa em
Macau. Para atestar isso esta 0 Decreto n.D
6620, publicado no "Diorio do Governo)) de
17 de Maio de 1920 apesar de se referir a
porte da sua utiliza<;:oo.
Decreta n.D 6620.
Artigo 1.0 as partes das correspondencias
a expedir das colonias portuguesas para as
destin~s abaixo indicados sao:

O

Associados e Orgoos:
Acflv/dades em curso e previsfas:
Presidente do Direcc;:oo: Dr. Eurico Carlos Esteves
Loge Cardoso
Presidente do Meso do Assembleia Gerol: Dr.
Joss Jooquim Jorge Oliveira
Presidente do Conselho FiSCal: Domingos Martins
Coelho

No sua sede realizam-se semanalmente sessc5es
de encontro entre os s6cios. Periodicomente realizam-se no sede outros eventos filatslicos, uns patrocinados pelos CTT e outros por entidades estrangeiras
que pretendem divulgar a actividade filatslica dos
seus poises.

Publicoc;:c5es:
BibJ/ografia sobre
Bolefim do Clube Filafelico de Portugal, esfando no 49.• ano de ediyoo
Distribuido Gratuitamente oos Socios

0

clube:

«A Fundar;;oo do Clube Filatslico de Portugal.
Bole tim do Clube Filatslico de Portugal, Morr;;o
1994. n. ° 364, pogo 6/11

Hisforia e curriculum:

o Clube Filatslico de Portugal foi fundado em
27 de Outubro de 1943. tendo prefazido jo cinquento anos de vida ininterrupta e activo. sen do considerada como um dos principals clubes filotslicos.
Encontra-se filiado no Federar;;oo Portuguesa de
Filatelio. sendo um dos seus fundadores. Alnda quando noo existio a Federar;;oo 0 Clube Filatslico de
Portugal representava Portugal.
Es6cio do Associar;;oo do Imprensa noo Diorio.
Tem os seus servic;:os numa Sede pr6pria, com
uma boo biblioteca especializoda nacionol. embora noo organizada devidamente. por motivo de dificuldades financeiros.
Entre as exposir;;c5es levadas a efeito destacase as LUBRAPEX certames entre Portugal e Brasil.

PORTUGAL - COLONIAS
ESTRANGEIRO
QUALQUER
NOVIDADES

I

MANCOLISTAS

PAIS

ASSINATURAS

CONTACTE-NOS

TEMA

H. VIEIRA, FILATELIA
APARTADO, 135 - FARO 8002
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3.· - No provIncia de Macau:
0) Quando destinadas 6 propria colonia:

Infelizmente noo havia nessa altura qualquer catalogo de selos portugueses que 0
catalogasse e desse a respectiva cota<;:oo 0
que so veio a verificar-se na edic;:oo de 1996
do catalogo "Selos Postais)), Afinsa. Noo sabemos porque noo figurou em edi<;:6es anteriares desde do ana de 1985, quando
apareceu a prime ira.
Porem, esse selo veio cotado no Catalogo de Eladio de Santos, ate a sua ultimo
edi<;:oo como sendo "Fiscal Postal)) com a
indica<;:oo de ter circulado como selo de
correia durante alguns dias e com a valor de
tonto novo como usado 50.000$00 (2).
E muito natural que 0 Catalogo Eladio
tlvesse bebido na fonte do Yvert onde de
facto esse selo foi catalog ado pela primeira
vez em 1921 (3) com 0 numero 249, como
emitido em 1920, selo fiscal sobrecarregado
e com a indica<;:oo: "A servi a la Poste
pendant quelques jours)). Ja no ana de 1927
o Catalogo Yvert passa a considera-Io Fiscal

Cartas, coda 20 gramas
ou fracr;oo
Bi/hetes-cartas
Oitos com resposta pogo
Bi/hetes postaes
Oitos com resposta pogo
Manuscritos, coda 50 gramas,
ou fracr;oo
Manuscritos, porte mlnimo
Jornais, coda 50 gram as,
ou fracr;oo
Impressos, cada 50 gramas,
ou fracr;oo
Amostras, coda 50 gram as
ou fracr;oo
A visos de recepr;oo

b) Quando destinadas
tuguesas:

a

Cartas, coda 20 gram as
ou fracr;oo
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2
2
4
1
2

avos
avos
avos
avos
avos

1
2

avo
avos

1/2 avo
avo

1
2

avo
avos

outras co/onias por-

6

avos

Bilhetes-cartas
Ditos com resposta paga
Bilhetes postaes
Ditos com resposta paga
Manuscritos, cada 50 gram as,
ou fracr;;oo
Monuscritos, porte mlnimo
Jomais, cada 50 gram as,
ou fracr;;oo
Impress os, coda 50 gramos,
ou fracr;;oo
Amostras, com 50 gram as,
ou fracr;;oo
.Avisos de recepr;;oo

6
avos
12 avos
2 1/2avos
5
avos

Considerando que a adoptar;;oo dum tipo
unico de selos para coda colonia representa uma
consideravel simplificar;;oo quer na fabricar;;oo dos
mesmos selos, quer nos correspondentes servir;;os
de requisir;;Oes, fornecimentos e escriturar;;oo;

1 1/2avo
6

avos

JOSE M~ VAZ PEREIRA, LOA

1/2 avo
Tendo em vista 0 disposto no artigo 1." do
decreto com for9a de lei de 8 de Outubro de

avo

P.O.BOX 2335
LlSBOA CODEX
TELEX 40124 JMVPAB
FAX 9250194

1900:

1 1/2avo
6
avos

Hei por bern, sob proposta do Ministro das
Colonias, decretar 0 seguinte:
Artigo 1." - Os novos tipos de selos postais e
mais formulas de franquia a emitir para as colonias teroo a legenda: Cabo Verde, Guine, S. Tome
e Principe, Angola, Mor;;ambique, India, Macau e
Timor;

Em 1919 a 20 de Agosto a sobrecarga
dos selos de imposto e autorizoda pelo Governador interino.
Portaria n." 223.
o Governador interino da Provincia de
Macau.
Desejando providenciar de forma a atenuar os inconvenientes que resultam da actual falta de selos de imposto das taxas de 1,2
e 5 avos, e sendo 0 caso de natureza tao
urgente que exige providencias imediatas.
Com voto afirrnativo no Conselho do Governo:
Determina que, enquanto da Metr6pole
naG foram recebidos selos ha muito requisitad os, sejam os selos postais da taxa de 18
avos sobrecarregados com 1,2 e 5 avos e
substituam os referidos selos de imposto.
Cumpra-se.
Palacio do Governo em Macau, 20 de
Agosto de 1919.
o Governador interino, Joaquim A. dos
Santos (6).
Note-se que nesta portaria naG existe
qualquer alusao ao uso postal.
No ana de 1920 e publicado urn Decreto do Ministerios das Col6nias que estabelece as normas quanta a emissoes e uso de
selos nas Col6nias que reproduzimos no essencial e na parte respeitante a Macau.

Artigo 4. 0 - Os selos e mais formulas de franquia para a pronvlncia de Macau seroo das taxas de 1/2, 7. 1 1/2, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 24,
32, 56 e 72 avos, 7. 3 e 5 patacas para os selos, 7.
1/2, 2 1/2, 3 1/2 e 4 avos para (os bilhetes postais
simples; 1+ 7. 1 1/2+ 1 1/2, 2 1/2+2 1/2, 3 1/2+3 1/
2 e 4+4 avos para os de resposta paga; 2, 6, 8 e
10 avos para os bilhetes-cartas simples; 2+2, 6+6
e 8+8 avos para os de resposta paga.

Artigo ' - - A circular;;oo dos novos selos, biIhetes postais e bilhetes cartas, simples e de resposta paga, de que trata 0 presente decreto,
devera comer;;ar logo que eles cheguem 6s esta90es competentes e que nos respectivos Boletins
Oficiais dos Colonias se publique 0 devido aviso.
§ 1.0 - A circular;;oo a que este artigo se refere tera lugar cumulativomente com os selos
postais e mais formulas de franquia da emissoo da
Republica actualmente em vigor, e com os selos
e mais formulas de fran quia do antigo regime com
a sobrecarga Republica e com quaisquer sobretaxas postais umo e outras feitos na Casa da Moeda ate 6 sua completa extinr;;oo, devendo as
sobrecargas feitas nos Colonias serem remetidas
6 Casa da Moeda.
§ 2.0 - Os Governos Gerais e de Provincia
providenciarao para que 0 consumo simult6neo,
a que se refere 0 paragrafo antecedente se far;;a
por forma a extinguirem-se primeiro e 0 mais rapidamente posslvel ou aludidos selos e mais formulas de franquia do antigo regime e a seguir os de

Decreto n." 6.762
Tendo sido olteradas pelos decretos nos. 5.839,
6.254 e 6.620. respectivomente de 31 de Maio, 27
de Novembro do ano findo e 17 de Maio ultimo,
algumas das toxas postais em uso nos correios ultramarinos, bem como semelhantemente foram
alteradas as equivalencias das taxas da Canvencoo Postal Universal;
. Considerondo que voo ser brevemente emitidos novos tip os de selos postais para as Colonias segundo 0 desenho ja determinado aprovado;
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•

REAGENTES DE LABORATORIO

•

PRODUTOS QUfMICOS

• VIDROS PARA LABORATORIO
•

PRODUTOS QUfMICOS
PARA A INDUSTRIA FARMACEUTICA

Os ell apresentam 0 Plano Filatelico de 1997
livro «Portugal em Selos - 96»
e Agenda 97
Esta excelente edic;:oo, agora dada 6 estampa pelos nossos Correios, e vend ida ao
pre«o de 9 000$00.
E a seguinte a pro posta de Plano de
Emissoes Filatelicas para 1997:

o passado dia 6 de Novembro, 0 Presidente do Conselho Administrativo dos
cn Correios de Portugal, SA, Dr.
Norberto Pilar reuniu, num restaurante do
capital, algumas personalidades ligadas 6
Empresa, alem do Presidente do Federac;:oo
Portuguesa de Filatelia e diversos jornalistas
filatelicos, para fazer a apresentac;:oo do PIano Filatelico de 1997, Livro Portugal em Selos
96 e Agenda 97.
Ap6s breves palavras de saudac;:oo e de
agradecimento a todos os presidentes, 0 Sr.
Dr. Norberto Pilar referiu-se 6s publicac;:oes
atros citadas com palavras de grande elogio a todos os Intervenientes nos duos obras
(Portugal em Selos 96 e Agenda 97), que
foram distrlbuidas a todos os que participaram no repasto.
Com efeito, tratou-se de dois trabalhos
executados com grande esmero, com alta
qualidade pr6pria como e timbre das publicac;:oes editadas pelos nossos Correios.
Do folha de apresentac;:oo dos cn sobre
o "Livro Portugal em Selos 96», pode ler-se, a
certa altura:

N

- EMISSAO DATAS DA HISTORIA
• 850 Anos do Conquisto de lisboo e Sontorem oos Mooros
• 700 MoS do Trotodo de Alconises
- DESCOBRIMENTOS PORTUGUESES
• 500 Anos do Cominho Mar~imo para a indio
C2,· grupo) (') C")
• Cortagrafio Portugueso

n

- VULTOS DA CULTURA
• 400 Anas da Marte do Padre Jose Anchieto
• 300 Anos da Marte do Padre AntOnio Vieira
• 400 Anos da Marte do Padre Luis Freis
- EMISSOES DE PROJECl;AO INTERNACIONAL
• EUROPA 97 - Lendas (ContinentelA<;OIes/Modeira)
• Sintra PatrimOnio Mundlol
• UPAEP

"Anualmente, as administrac;:oes postais
dos poises membros da PostEurop lanc;:am
uma emissoo filatelica subordinada a um
tema com corocter universalista e/ou
evocativo de aspectos sociais e culturais
pertinentes para todos os Estados. Este ano,
a tema escolhido foi "Mulheres Celebres"
procurando desta forma homenageor personalidades femininas que tenham desempenhado um popel preponderante no
sociedade.
Quiseram os cn Correios de Portugal abordar este tema no livro "Portugal em Selos 96",
dentro de um sumorio enquadramento hist6rico, de sucintas biografias de algumas das e
muitas mulheres que se celebrizaram por intervenc;:6es relevantes no vida nacional.
o livro - que reune todas as emissoes lanc;:adas ao longo do ana - ret rata alguns aspectos do nosso jeito de estor e de ser
atraves dos tempos, na perspectiva das muIheres».

- EMISSOES TEMATICAS
• Brosees dos Distritos do Continente C2,· grupo) (")
• Fragata D. Fernando
• Desportos Radicois
• Projecto Vida
• Gastronomia C2· grupo) C') C")
• EXPO'98 (')
• Conserva<;ao da Natureza
• Talha Doorada CA<;OIes)
• Insectos CModeiro)
- COMEMORAl;OES DE AMBITO NACIONAL
• 200 Anos do Junto de CrMito Publico
• 50 Anos do Laboraterio Noclonol de Engenharlo Clvi
- EMISSAO BASE
• ProfissOes e Personogens do

sec. XIX C3.· grupo) C")

C') futuro edi<;ao de livros temeticos
C") selos que prolongom temos iniciodos em onos onterlores
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todas as demais emissoes anteriores a que este
decreto cria.
Artigo 7. 0 - Fica revogada a legislar;:oo em
controrio.
o Ministro das Colonias assim 0 tenha entendido e for;:o executar.
Par;:o do Govemo do Republica, em 17 de
Julho de 1920. - Antonio Jose de Almeida Vasco Guedes de Vasconcelos.

tudo a que Ihes seja apresentado como selos
postais e inadmissivel porque, sem quererem,
iludem noD somente os coleccionadores
como tambem as casas do especialidade
que se guiam pelos catologos, dizem por
desconhecerem a legislac;:oo que autoriza as
emissoes, dever que co be a quem se abalanc;:a a editor um catologo,

Teria sido de acordo e dentro do maneira de interpretar que esse selo de imposto
chegou a ser utilizado postalmente? Teriam
sido enviados para a U.P.U., as quantidades
habituais?
Actualmente noo existe nos Correios de
Macau qualquer documentac;:oo sobre 0
assunto, incluindo 0 usa postal.
o coso de 0 selo n.o 159 (P. Barata) ou
outros de ter sido usado na correspondemcia
talvez seja de admitir a que noD teria side
inedito. Quando do 1.° Leiloo do Clube e
durante a recepc;:oo do material foi recusado um fragmento (pertencia 00 falecido
Cons6cio Carpenter Robertson) com um selo
de Impasto, outra taxa, 00 lado de selo de
Hong Kong e ai obliterado. Foi uma pena ele
ter recortado de uma pec;:a inteira que achou
muito grande.
Um grande especialista em selos de
Macau, 0 filipino Jose E. Marco, referiu-se a
que "Los anos de 1920 01 1922 son testigos de
emisiones raras de toda close de sellos
provisionales de 10 Colonia de Macau, no
conociendose por los catalogueros
muchisimos de ellos de extraordinaria rareza
y de legitimo usa, reservandome el derecho
de publicarlas a medida que se vayan
conociendo las mismasll. Porem, noD temos
conhecimento de que se alguma vez desse
6 estampa os seus conhecimentos.
Ainda sobre 0 selo foi nosso estimado
Cons6cio 0 falecido Coronel Jooo Africano
do Silva, conhecedor profundo dos selos tanto de Portugal como das entoo chamadas
Col6nias escreveu um violento artigo intitulado "Selos fiscais catalog ados como selos
postais» (6). Extraimos desse artigo as partes
essenciais: "Decerto por ignoronia, pois noo
duvido da honestidade dos editores, figurarem em catologos, selos fiscais como sendo
selos postais.
Admito que isso acontec;:a em catalogos
estrangeiros com relac;:oo 005 selos portugueses, Porque em geral as suas fontes de informac;:oo sao as catologos portugueses, mas
que estes, sem se documentarem, inscrevam

Num catalogo figura, tambem, como Selo
Fiscal Postal a estampilha de impasto de selo
de Macau, de 2 a,s/18 a ,s/50 reis, com oQ
anotac;:oo de que circulou como selo de
correia durante uns dias,

o Catologo Simoes Ferreira, mais meticuloso, noD do asilo a qualquer destas estampiIhas fiscais,
Lisboa, 14 de Fevereiro de 1950»,
No coso de meticulosidade de Simoes
Ferreira era um facto quando sempre procurou a perfelc;:oo dos seus catologos, Periodicamente publicava no seu "Portugal
Filatelicoll noticias como a seguinte:
"Colaborayco
Quaesquer noticias, recortes, ou artigos que
interessem 6 Filotelia, seroo recebidos com prozer
e publicodos sempre que noo colidam com a
indole da revista.
Aos coleccionadores nas colonias portuguesos
esperamos dever a finesa de nos fornecerem todas as informar;:oes que possam interessar e respectivas a emissOes de selos locaes, sobrecargas,
etc" dando-nos, sempre que possivel seja, uma nota
exacta das tirogens, Antecipadamente agradecemos tombem 0 remesso, imediato 6 oporir;:oo, de
mais de um exemplar de cada, de fodos os selos
ou sobrecargas locaes, que venahm a emitir-se,»
Com a ajuda do Dr. John K, Cross, da
International Society Portuguese Philately, dos
Estados Unidos, tambem nos e possivel publicar a sua comunicac;:oo (8 de Maio de
1995) .. , "Contudo, a "gem" j6ia da literatura
sobre este assunto pode bem ser a noticia
do "Scott's Monthly Journal"Il(7),
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«Macau: Eum mes chato aquele em que noo
aparece algo de novo sobre os colonias portuguesas. Desta vez sobre Macau.
as Snrs. Grac;;a & a de Hong-Kong, en viaram-nos genlilmente exemplares de 2 novos pro visorios, 05 c. de 1913/15 com sobretaxa «1/2 Avo)),
e06 avo 5/25 r. de 1915 (n.o 229) com uma nova
sobretaxa «2)) e barras sobre 0 «6)). as nossos
correspondentes escrevem-nos a dizer que estes
provisorios foram emitidos porque estava esgotado a stack dos selos correntes de 1/2, 1 e 2 Co, noo
tendo sido recebido qualquer envio de Lisboa
durante muito tempo. Forom impressos 80.000 de
1/2 avO, e 50.000 de 2. av.. Verific6mos que coda
um dos selos que nos enviaram, tem um corte que
apanha cerca de metade do selo. Sobre isto os
Snrs. Grac;;a dizem:
-Estes selos sao vendidos cortados no parte
central de coda par, e os Correios vendem so 10
a 20 de coda vez a coda interessado. Paro os
conseguir sem os cortes
preciso comprar nos
Correios a serie completa dos selos em circulac;;oo, que custa $11,64 coda, ou $14,38 coda serie
inclu(ndo os selos de porteado-.
Recomendamos este metodo de tirar dinheiro
6s pessoas aos membros do Antigo e Digna Ordem dos Salteadores de Estrada. 06 muito menos
mac;;ada que disparar sobre elas ou bater-Ihes com
um pau.
Tamoom nos mostraram 0 18 av. $/50 av. azul
claro, de 1915, com -'8 ovos - coberto por borras
grossas e uma nova sobrecarga -IMPOSTO-DOSELLO-2 avos- em 3 linhas. Trota-se de um selo fiscal que foi autorizado a circular alguns dias como
selo postal. J6 noo catalogamos este genero de
selos, mas fazemos-Ihe referencia para eventual proveito de alguem que possa ter interesse pelo coso)).

e

-

IMPOSTO POSTAL -

1920 - 5elo postal de 1915 (n.o 238) com Sobrecarga -Impasto do selo- e sabre taxa -2 avosimpressas a preto

c.

Nos.

Novas Usados

4-2 avos s/18 as/50
reis-Azul claro

$ 5,00 $ 5,00

a

Quanta
indicayoo de «us ados» queria
ele dizer obliterados nos Correios? Essa indicayoo vaga de «usado» deixa muito a desejar quando par exemplo em confronto com
a late 1481 do 6.° Leiloo Filatelico de Paulo
Dias, de 26/27 de Novembro de 1994 se encontrar um selo usado com letras au trayos
manuscritos. Foi vendido por 12.000$00.
Um nosso Cons6cio em Macau a quem
solicitamos a sua colaborayoo para «pesquisap> a que era passive I no local sabre a selo,
deu-nos a resultado das suas pesquisas com
a seguinte informayoo: «Quanta 00 selo de
Impasto de Selo usado como selo postal-1920D. Carlos c/ sobretaxa 20/180/50 R - ja me
informei que e vendido (quando aparece, a
que e muito raro) por 11.000 Patacas (=200
c/220 c). Falei com um comerciante que, h6
dais anos, comprou par 8.000 e vendeu por
10.000 (patacas= 1 pataca 20$00). Usado em
carta noo h6 referencia de ter sid a vista».
o Cat610go Yang's de 1995 (9) do autoria do nosso Cons6cio Cheong-Too Choi, a
selo figura numa secyoo especial «Selos extraordinarios e noo emitidos».
(U1) 1920 D. Carlos Such. Tax Stamps
2 a. on 50 r. Pale Blue
(sem cotayoo)
No "Cat610go de Selos de Macau» (10) e
considerado Fiscal Postal.

e

Esse tal Graya, em tempo em Hong Kong,
deve ter sido um importante coleccionador
e fazedor de peyas. Note-se as quantidades
que de vez enquando aparecem nos Leiloes
e noo serio ele a presumivel do informayoo
00 Yvert? (1920)?
Mais algumas informayoes podem ser
acrescentadas nesta extenso colaborayoo.
No «Macau Filatelico» (8) a Presidente do
Sociedade Internacional de Coleccionadores, que foi a conhecido nosso Cons6cio Paulo
Angelo anunciava a venda como selo de
Impasto Postal garantidos. Informando «Para
garantia permanente do autenticidade dos
selos adquiridos eles levaroo no verso um sinai usado pelo nosso Presidente». Sao dos to is
sinais de garantia de que passados anos ninguem so be a quem pertence. Do sua Tabela
de Preyos recortamos:

D. Carlos Postal-Tax-Postal-Stamp
Novo Usado
2 avos on 18 avos on
60 REIS (N,0185)

5.000 5.000 a)

a) D61ares de Hong Kong
No famosa colecyoo de «Philip E. Parker»
noo figurava esse selo.
Noo existe qualquer referencia no obra
especializada sabre selos de Macau, isto e
no «Neues Handbuck der Briefmarkund. Reihe
A. Ueferung 1. Macau: 1884-1942».
Carlos George no seu livro «Reimpressoes»
nada consta. Este famoso coleccionador que
colaborava no Cat610go Michel. serio devido
a ele que 0 selo noo figurou no Cat6logo?
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BRINQUEDOS TRADICIONAIS CHINESES
Data de emissao: 13 de Novembro de 1996
Desenho: Victor Morreiros
Impressao: INCM. Off-set
Folhas: De 50 selos
Popel: Esmalte
Denteado: 12x 12
Formato: 30x40 mm
Taxas e Tiragens:
0.50 1.00 3.00 4.00 coda 250.000 ex.
FDC: Macau.

«EXFILNA 96»

R

eolizou-se, em Outubro passado, no cldade espanhola de Vitoria, a Expo slc;:ao Nacional em
epigrafe onde, pel a primeira vez, estiveram expostas participac;:eSes de Portugal e de Franc;:a,
alem de, obvlamente, de Espanha, cumprindo-se, assim, a estabelecido entre as tres Fede-

rac;:eSes.
Para que conste, esclarece-se que nestes certames os expositores estrangeiros sao convidados a
participar pelos comlss6rios dos seus poises, tendo em atenc;:oo uma percentagem previamente
estabelecida no protocolo.
Passamos a referir 0 "palmares)) dos nossos prezados associados que participaram neste evento
e a quem felicitamos viva mente pelos classificac;:eSes obtidas.
F1LATELIA TRADICIONAL

Jooo Violante - Ouro - 66 pontos
"D. Luis - EmisseSes de Releva Flta CUlVa e Fita Dlrelta»
Jose Manuel Ribeiro Nogueira - Vermeil Grande - 61 pontos
"Estudo do Selo Ceres))
INTEIROS POSTAIS

Pedro Vaz Pereira - Ouro - 66 pontos
"Inteiros Postais Ceres))
Luis Frazoo - Ouro - 65 pontos
"Inteiros Postais do Ultramar Portugues - Emissoo D. Luis»
F1LATELIA TEMATICA

JOlio Pedroso Maio - Ouro Grande - 90 pontos
"That Glorious Deed))
Victor Correia - Vermeil Grande - 63 pontos
,,0 Imperio Colonial Portugues»
Adelino Adriao Melo Caravela - Vermeil Grande - 62 pontos
"Descobrimentos Portugueses do sec.xVn
MAXIMAFILIA

Jooo Pedro Pinheiro do Silva - Prato Grande - 71 pontos
"Frases Celebres de Gente Celebren
LlTERATURA

Antonio Borralho - Prato Grande - 70 pontos
"No Descoberta do Filatelia»
27

Neste nosso trobolho open as quisemos dar
elementos que forom possiveis obter, nao se
chegondo peronte tonto controversio a quolquer tim. Esperomos dos que disponhom de
elementos sobre 0 selo em questao a suo
prestimoso coloboroQao. A filotelio portugueso s6 tem a gonhar com isso.
Quando um selo se pode opresentor
duvidoso e a seu custo e elevodo, recordo
com soudode as Amigos Augusto Molder e
Simoes Ferreiro, quando do emissao dos sobrecargos do ExposiQao de Novo York, 0 primelro dizer para a segundo de que coda um
e senhor do seu dinheiro e portonto com pre.

MACAU
INSIGNIAS CIVIS E MILITARES
Data de emissaa: 18 de Setembro de 1996
Oesenho: Loi Chio Teng
Impressao: INCM. Off-set
Popel: Esmalte
Oenteado: 12x 12
Formato: 40x30 mm
Folhas: 50 selos
4 selos de 2.5 Patacas com uma tiragem
de 250.000 ex. coda.
FOC: Macau.

Agradecimenlos:
Augusto Madeira de Carvalho (Chefe de Oivisao
de Fllatelia dos cn de Macau). Macau.
Dr. John K. Cross. Oakhurst. CA. U.S.A.
E.A. Fricks. Clementon. N.J. U.S.A.
Eng. Antonio Jooo Martins Abreu. Em Macau. Fevereiro de 1995.
Prof. Stephen Washburne. Philadelphia. PA. U.S.A.

Bibliografia

CIENCIAS NAuTICAS-REDES DE PESCA

1 - Selos Flscais de Portugal e Col6nias. Paulo Rui
Borata. Edh;:ao do Publifil.
2 - Selos de Portugal. Continental. Insular e de
Macau. Eladio de Santos. 52.0 Edi9ao 1991-92.

Data de emlssao: 9 de Outubro de 1996
Oesenho: Loi Chio Teng
Impressao: INCM. Off-set
Folhas: De 16 selos
Popel: Esmalte
Oenteado: 12x 12
Formato: 30x40 mm
4 selos de 3.00 Patacas com uma tiragem
de 250.000 ex. coda.
FOC: Macau.

XX ANIVERSARIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

SERGIO W. DE SOUSA SIMOES
Selos e material filatelico

Data de emlssao: 15 de Outubro de 1996
Oesenho: Ant6nio Concei9ao Jr.
Impressao: INCM. Off-set
Folhas: De 25 selos
Popel: Esmalte
Oenteado: 12x 12 1/2
Formato:74.5x30 mm
2.80 Patacas

3 - Catalogue de Timbres Poste. Yvert & TelllerChampion. 1921.
4 - Catalogue Yvert et Tellier. Tome 6. 1995.
5 - Boletim Oficlal de Macau. Ano de 1919. N. D 34.
23 de Agosto.
6 - Selo. 130." Leilao. Usboa. 27 de Feverelro de
1951.
7 - Scott·s Monthly Journal. Val. 1 n.o 1. March 1920.
8 - Macau Fitatellco. Vol. VI. Abril de 1938. N." 16.
9 - Yang's Postage Stamp & Postal Stationery Catalogue of Macau. 1995.
10 - Cat610go de selos de Macau. 1995.

Telefone (062) 83 1248 • Telefax (062) 843293
2500 CALDAS DA RAINHA

SELOS - Um «stock» permanente de mais de 50 000 series novas diferentes, dos
paises do mundo, Portugal e Palops incluidos.

300.000 ex.

Bloco: Contem um selo de S8.00. Tiragem: 275.000 ex
FOC: Macau.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAPAGAIOS DE PAPEL
Data de Emissao: 21 de Outubro de 1996
Oesenha: Chan leng Hin
Impressao: INCM. Off-set
Falhas: De 16 selos
Popel: Esmalte
Oenteado: 12x 12
Formato: 40x30 mm

ESPECIALlZA~AO - Diga-nos que colecciona, nos ajudaremos a valorizar sua
colecc;:ao. 0 nos so «stock» de variedades em temos e surpreendente, por
exemplo, naG denteados, provas e ensaios de cor, blocos de luxo, erros e
provas de artista assinadas pelo autor.
MATERIAL FILATELICO - Tudo 0 que desejar das principais marcas mundiais:
Lindner, Leuchtturm, Safe, Yvert, Hawid. Importac;:ao directa.
CATALOGOS YVERT - Sempre em «stock» as ultimas edic;:6es com prec;:os
para 0 coleccionador ou para quantidades por volume. Outros catalogos
disponiveis: WWF, Desportos, Olimpiadas, etc.

4 selos de 3.5 Patacas com uma tiragem
de 280.000 coda

PRE~ARIOS - Sempre em distribuic;:ao listas de prec;:os com cotac;:6es de selos

Bloco: Contem 1 selo de S8.00. Tiragem: 250.000 ex.
FOC: Macau.

IIU'j '. U ' ••

ou material filatelico. Enviadas a simples pedido.

""''rI·.u ',.....
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PELOS DIREITOS DO POVO DE TIMOR

Urn selo contem toda
a universalidade da hist6ria
e da cultum de uma na~ao.
Coleccionar selos portugueses e,
por isso, entrar no mundo
da propria vivencia
dos usos e costumes de Portugal.
E descobrir toda a plenitude
da alma lusitana.
Coleccione selos portugueses
e visite os lugares mais
reconditos
da nossa memoria.
Viaje atraves da arte, da
literatura,
da musica, mas tambem das
pequenas coisas da vida
quotidiana,
das festas, da fauna, da flora.

Data de emissoo: 12 de Novembro de 1996
Desenho: Jose Brandoo
Impressoo: Litografia Maio. Off-set
Popel: Esmalte
Denteado: 12x 12 1/2
Formato: 40x30.6 mm

Conh~a

Portugal inteiro,
pass ado e presente,
na dimensao de um olhar.

Emissitrios de Portugal
desde hit 150 anos,
perante inumeras e longinquas gentes,
os selos portugueses
convidam a descoberta
deste quadro harmonioso
de montanha e planicie,
de interior e litoral,
de continente e llhas atlanticas.
Sao, em sintese, uma forma muito
especial de sentir e viver Portugal.

Taxa ~ IIlugen
14",
:>00.000 ex.
FOC: Lisboa. Porto. Coimbra. Evora. Faro
Funchal e Ponto Delgado.
Carta Inteira com 0 selo de 47$00
Desenho: Jose Brandoo
Popel: lOR. 102 gm 2
Formato: DL
Impressoo: Litografia Maio
Tiragem: 100.000 ex. Preyo 47$00

OSCE ORGANlZA<;:AO PARA A SEGURAN<;:A
E COOPERA<;:AO NA EUROPA
Data de emissoo: 2 de Dezembro de 1996
Desenho: Jooo Tinoco
Impressoo: INCM. Off-set
Popel: Esmalte
Esta emlssoo e formada apenas por um
Bloco Filatelico contendo 1 selo.
Bloco com 1 selo de 200$00 tiragem SO.OOO ex.
FDC: Usboa. Porto. Coimbra. Evora. Faro.
Funchal e Ponto Delgado.

(c'o~airi~~~ CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
~
1

.

~

U\

•
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~~~ •• IGl ft

~U:B6A

FILIADO NA FEDERACAO PORTUGUESA DE FILATELIA

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES

W"

SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5. QDT.Q -

1150 LlSBOA - Telef.: 8123936

Expediente - Quintas-feiras e sabados, das 15 as 19 horas.
QuaJidades e quotiza~oes dos socios:
JUNIOR (menores 18 an os) - 1 00$00 ana
EFECTIVO (Lisboa e Concelhos Limftrofes) - 950$00 semestre; 1 800$00 (ano);
(Provfncia, IIhas e Macau) - 1 600$00 ana
CORRESPONDENTE (Estrangeiro) - 2200$00 ana
Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro.
CORRElOS
SERVI<;:OS DE FIIATEUA
Av Co",1 Ribeiro 2B
1090 lISBOA CODEX
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900 ANOS DA CONSTlTUI9AO DO CON DADO PORTUCALENSE

VAMOS ESCLARECER?

Data de emissea: 9 de Outubro de 1996
Desenho: Luiz Duran
Impresseo: INCM. Off-set
Popel: Esmalte
Denteado: 12x12 1/2
Formato: 40x30.6 mm
Folhas: de 50 selos
Taxa e tiragem:
47$00
1.000.000 ex.
FOC: Usboa. Porto. Coimbra. Evora. Faro.
Funchal e Ponto Delgado.

ccFalando» de ISENTOS DE FRANQUIA
Por: Americo Mascarenhas Pereira

•

BRINQUEDOS POPULARES

contrel a referido envelopell. E olnda mols: - <<Novomenle lentel obter a Diorio do Governo. a que s6 ontem
consegul. e coplel a art.· 153 do Decreta n.· 20.256 de
6 de Nov. de 1931. que vem pubJicodo no D.G. N.· 266
- I Sarle de 18 do mesmo m~s e ana. Pec;:o desculpo do
demaro e. venho agora devolver a envelope em questao e que leva denlro a c6plo do ortlgo que Inleressoll.
... focll. noo e ... fol?
Mas esto carta. odqulrldo preclsornenle com a cllado ocenvelopell (ocengollnholl com este subslonHvo ... porece que chelro a suborno) diz mols. de grande Interesse
co para a .. menlno.. pols. olegremente Informa: - ocAprovelto a oportunldode poro Ihe comunlcor que, enquon10 a Snr. Frllz George (quem fol. pergunto eu?) esleve
em L1sboo. vlsltel-o vorlas tordes e «nz boa colhella .. (0
destaque e meu) de bllhetes poslols poro a mlnha colecc;:oo: depols ele solu de L1sboo e fiquel de 10 vollor quando ele regressor do Quinto. depols do Veroo. porque
me tolto olndo umo porte dos Col6nlos Portuguesos. 0
que e peno e que entre as repelldos que olndo conserva. Jo noo oporec;;om os «COSOSII esqulsltos. vorledodes
menes vulgares como a «de portall. a «Unlvesertlell etc.
(voitel a destocor). Ele Hnho alguns desles au porecldos. no
escrJl6rlo do Ruo do Arsenal segundo me poreceu. mas
nCo sel 59 lerla J6 s6 um exemplar de codo um au mals.
E pronto. s6 necessllo que nos ojudem a «locollzOlIl.
como calecclonadores. as Snrs. Katzenstein e Frllz
George ... que 101 umo dos lois «ojudlnhosll. Amigo e
Snr. Dlas Ferreira?
o meu BEM HAJA. onteclpodo.

Dentre as meus .. aJuntamentos .. - e sao- alguns conla-se 0 lilulado. os quais. que eu salba. (e que ralo
sel eu?) alnda noo foram esludados. nem publlcado tal
estudo. se a houve. Colmol Desconsem. parque noo
serel a foze-Io: quonlo mullo. poderel dor umo leve ojudlnho.
Alentem. p.f .. no fotoc6plo 1. oonde. no lodo direlto. pouco perceptivel e dentro de um porolelogromo.
00 0 110. se pode ler:
,-----,

Data de emlsseo: 9 de Outubro de 1996
Desenho: Vitor Santos
Impresseo: Off-set
Taxas:
45$00
75$00
95$00
200$00
Etiquetas com a impresseo .. Correia Azul ...
com as valores de 75$00 (taxa naclonal)
e 350$00 (taxa Internacional).
FDC: lisboo.

Isento de
franqulo pelo
Art.· 153.·
do Decreta
N.· 20:526
de 6 de Nov.
de 1931
ludo a vermelho. «sln6nlmo .. de corlmba de borrocho.
Fellzmente. par hover. noquelo firma. um colecclonodor curloso/estudloso e. slmulloneomenle. Amigo do
grande JOSt DA CUNHA LAMAS (se nao sobe quem
fol... «Induque-se .., pols s6 se beneficloro) f1comos a
sober quem produzlu. au melhor, quem deu 0 luz/parlu
tollsenc;:ao. can forme a presente no 2. a confirmor a tal
"plnsomento" de que: Sem trobalho nodo 59 consegue ... salvo se se a herdelro, dlgo eu.

500 AN OS DA DESCOBERTA DO CARIMBO
MARiTIMO PARA A iNDIA
Data de emisseo: 12 de Navembro de 1996
Desenho: Carlos Possolo
Impresseo: lito Mala. Off-set
Popel: Esmalte
Denteado: 12x 12 1/2
Formato: 5Ox40 mm
Folhas: De 16 selos. tendo coda folha 4 selos
de coda taxa.
Taxas e tiragens:
47$00
600.000 ex.
78$00
600.000 ex.
98$00
600.000 ex.
140$00
600.000 ex.
Bloco:
Com 1 selo de 315$00
100.000 ex.
FDC: Usboo. Porto. Coimbra. Evora. Faro.
Funchal e Ponto Delgado.

Moscovlde. 96/Nov./23
de 18 de III1T.bro 4e U:n
])ecret. DO 20.528 40 8-XI-II:n
lmI'Tl;OS AlIIIICOLAS IIACIO!IAIS

N. do D. - «0 amigo e Sr. Dlos Ferrelroll jo respondeu
dlreclomenle 00 nosso esllmodo amigo e dlsllnlo coloborodor Sr. America M. Pereira.

Art" 153 - Todall . . ",,\14114. . quo noer1ld1ad_ DO~
d1Tertioa ••rn9•• oria4• • pale pre_ate 4earet_, c_ fo. .
f'er9& de 101, po4o~ correopeDd ...... 41rectalllllto,po_
1 •••rreie "" to1ep-a1'o, ... que W!'i0t \a aae DOCOoioo
4& .......peteDcta, c_ .. r-'i9H. dopeadoatoo 4.

ll1D1atert.

011

cte qual.qur outre, • 0_ . . autorlcladea,

taDo10Dario ..........'bor41DlI4o • • parUcal.are., 00 40cmtent•• ralatl'YOll ao. lDeaaa aerr1V••••rio ezpe41d.aa
pel. correi., eoa. canup.Del.neill orlo1&l.. • redata-

STACAO ZOOTECNICA NACIONAL

'08 naa •• tavi• • po. tal. _=pre que • autondue expe-

:FONTE: -:BOA.

414ar& a reel_e.

150 ANOS DO BANCO DE PORTUGAL

,

Fotoc6pla 2

Data de EmlssOo: 12 de Novembro de 1996
Desenho: Luis Fllipe de Abreu
Impresseo: INCM. Off-set
Popel: Esmaite
Denteado: 12x 12 1/2
Formato: 4Ox30.6 mm
Folhas: De 50 selos
Taxa e TIragem:
78$00
500.000 ex.
FOC: Usboa. Porto, Coimbra, Evora, Faro,
Funchal e Ponto Delgado.

/I '

Resolvldo a ImbrOglio. tudo nos porece multo simples. mas noo a bem osslm. como comprovo, a escrlto,
no carta envlada por Cunha Lomas (0 altura. s.e .. no
Inspecc;:oo do Servlc;:o Autom6vel do Exarclto) 00
Kotzensleln amigo, que dlz. osslm: - «Nos prlmelros tempos procurel 0 Dl6rlo do Governo que Irotovo do ossunto. mas sem resultodo.1I
o sobrescrlto. clrculou em 1.3.38 e a resposto fol
dodo em 19/V1I/49, pelo que, a desculpo. lombem 10
eslo: - ocDepols, confesso ota que, he dlos. Hve de dor
novo orrumoc;:ao gerol 00 que trozlo no posta e 10 en-
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Fotoc6pla 1
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BRASOES DE PORTUGAL

Novas Emissoes
Portuguesas

Data de emissao: 27 de Setembro de 1996
Desenho: Carlos Alberto Pinto
Impressao: Lito Maio . Off-set
Popel: Esmalte
Denteado: 12x 12 1/2
Formato: 40x30.6 mm
Folhas: De SO selos
Taxas e tiragens:
47$00 1.000.000 ex.
78$00
500.000 ex.
80$00
SOO.OOO ex.
98$00
500.000 ex.
100$00
SOO.OOO ex.
140$00
500.000 ex.
Bilhetes Posta is:
6 x 55$00
Blocos:
1 com 3 selos 205$00 80.000 ex.
1 Idem
338$00 80.000 ex.
FDC: Llsboa. Porto. Colmbra. Evora. Faro.
Funchal e Ponto Delgado.
Foram emltidos 6 carimbas especlais dedicados
a coda uma das localidades: Avelro. Beja.
Braga. Braganc;:a. Castelo Branco e Colmbra.

500 ANOS DAS ORDENA90ES AFONSINAS
Data de emlssao: 7 de Agosto de 1996
Desenho: Carlos Leitao
Impressao: INCM. Off-set
Popel: Esmalte
Denteado: 12x 12 1/2
Formato: 40x30.6 mm
Folhas: SO selos
Taxa e tiragem:
3SO$00
500.000 ex.
FOC: Usboa. Porto. Colmbra. Evora. Faro.
Funchal e Ponto Delgado.

~

.
'lA' ,. ,

175 AN OS DA DISTRIBUI9AO
DOMICILIARIA DE CORREIO

Data de emlssao: 7 de Agosto de 1996
Desenho: Atelier B2
Impressao: Lltografla Maio. Off-set
Popel: Esmalte
Denteado: 12x12 1/2
Formato: 40x30.6 mm
Folhas: De SO selos
Taxas e tiragens:
47$00 1.000.000 ex.
78$00 500.000 ex.
80$00
500.000 ex.
98$00 SOO.ooo ex.
100$00
500.000 ex.
140$00 500.000 ex.
Blocos:
Com 3 selos do emlssao
205$00
100.000 ex.
338$00
100.000 ex.
FOC: Lisboa. Porto. Colmbra. Evora. Faro.
Funchal e Ponto Delgado.
Bloco: Beatriz Costa
543$00
80.000 ex.
Carimbo evocativo no dia do emissao em
13 de Setembro de 1996. Llsboa. Forum Picoas.

Data de emlssao: 9 de Outubro de 1996
Desenho: Carlos Alberto Pinto
Impressao: INCM. Off-set
Popel: Esmalte
Denteado: 12x12 1/2
Formato: 30.6x40 mm
Folhas: De SO selos
Taxas e tlragens:
47$00 1.000.000 ex.
78$00
500.000 ex.
98$00
SOO.OOO ex.
100$00
500.000 ex.
140$00
SOO.OOO ex.
FOC: Lisboa. Porto. Coimbra. Evora. Faro.
Funchal e Ponto Delgado.

COZINHA TRADICIONAL PORTUGUESA

100 ANOS DO NASCIMENTO DE AZEREDO
PERDIGAO

v

Data de emlssao: 19 de Setembro de 1996
Desenho: Joao Tinoco
Impressao: INCM. Off-set
Popel: Esmalte
Denteado: 12x12 1/2
Formato: 40x30.6 mm
Folhas: De SO selos
Taxa e tiragem:
47$00
1.000.000 ex.
FDC: Lisboa. Porto. Coimbra. Evora. Faro.
Funchal e Ponto Delgado.

22

Data de emlssao: 9 de Outubro de 1996
Desenho: Acacio Santos
Fotos: Homem-Cardoso
Impressao: Lito Mala. Off-set
Popel: Esmalte
Denteado: 12x 12 1/2
Formato: 40x30.6 mm
Folhas: De SO selos
Taxas e tiragens:
47$00 1.000.000 ex.
78$00
500.000 ex.
80$00
SOD. 000 ex.
98$00
500.000 ex.
100$00
SOO.OOO ex.
140$00
500.000 ex.
FOC: Lisboa. Porto. Colmbra. Evora. Faro.
Funchal e Ponto Delgado.
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BRASOES DE PORTUGAL

Novas Emissoes
Portuguesas

Data de emissao: 27 de Setembro de 1996
Desenho: Carlos Alberto Pinto
Impressao: Lito Maio . Off-set
Popel: Esmalte
Denteado: 12x 12 1/2
Formato: 40x30.6 mm
Folhas: De SO selos
Taxas e tiragens:
47$00 1.000.000 ex.
78$00
500.000 ex.
80$00
SOO.OOO ex.
98$00
500.000 ex.
100$00
SOO.OOO ex.
140$00
500.000 ex.
Bilhetes Posta is:
6 x 55$00
Blocos:
1 com 3 selos 205$00 80.000 ex.
1 Idem
338$00 80.000 ex.
FDC: Llsboa. Porto. Colmbra. Evora. Faro.
Funchal e Ponto Delgado.
Foram emltidos 6 carimbas especlais dedicados
a coda uma das localidades: Avelro. Beja.
Braga. Braganc;:a. Castelo Branco e Colmbra.

500 ANOS DAS ORDENA90ES AFONSINAS
Data de emlssao: 7 de Agosto de 1996
Desenho: Carlos Leitao
Impressao: INCM. Off-set
Popel: Esmalte
Denteado: 12x 12 1/2
Formato: 40x30.6 mm
Folhas: SO selos
Taxa e tiragem:
3SO$00
500.000 ex.
FOC: Usboa. Porto. Colmbra. Evora. Faro.
Funchal e Ponto Delgado.

~

.
'lA' ,. ,

175 AN OS DA DISTRIBUI9AO
DOMICILIARIA DE CORREIO

Data de emlssao: 7 de Agosto de 1996
Desenho: Atelier B2
Impressao: Lltografla Maio. Off-set
Popel: Esmalte
Denteado: 12x12 1/2
Formato: 40x30.6 mm
Folhas: De SO selos
Taxas e tiragens:
47$00 1.000.000 ex.
78$00 500.000 ex.
80$00
500.000 ex.
98$00 SOO.ooo ex.
100$00
500.000 ex.
140$00 500.000 ex.
Blocos:
Com 3 selos do emlssao
205$00
100.000 ex.
338$00
100.000 ex.
FOC: Lisboa. Porto. Colmbra. Evora. Faro.
Funchal e Ponto Delgado.
Bloco: Beatriz Costa
543$00
80.000 ex.
Carimbo evocativo no dia do emissao em
13 de Setembro de 1996. Llsboa. Forum Picoas.

Data de emlssao: 9 de Outubro de 1996
Desenho: Carlos Alberto Pinto
Impressao: INCM. Off-set
Popel: Esmalte
Denteado: 12x12 1/2
Formato: 30.6x40 mm
Folhas: De SO selos
Taxas e tlragens:
47$00 1.000.000 ex.
78$00
500.000 ex.
98$00
SOO.OOO ex.
100$00
500.000 ex.
140$00
SOO.OOO ex.
FOC: Lisboa. Porto. Coimbra. Evora. Faro.
Funchal e Ponto Delgado.

COZINHA TRADICIONAL PORTUGUESA

100 ANOS DO NASCIMENTO DE AZEREDO
PERDIGAO

v

Data de emlssao: 19 de Setembro de 1996
Desenho: Joao Tinoco
Impressao: INCM. Off-set
Popel: Esmalte
Denteado: 12x12 1/2
Formato: 40x30.6 mm
Folhas: De SO selos
Taxa e tiragem:
47$00
1.000.000 ex.
FDC: Lisboa. Porto. Coimbra. Evora. Faro.
Funchal e Ponto Delgado.

22

Data de emlssao: 9 de Outubro de 1996
Desenho: Acacio Santos
Fotos: Homem-Cardoso
Impressao: Lito Mala. Off-set
Popel: Esmalte
Denteado: 12x 12 1/2
Formato: 40x30.6 mm
Folhas: De SO selos
Taxas e tiragens:
47$00 1.000.000 ex.
78$00
500.000 ex.
80$00
SOD. 000 ex.
98$00
500.000 ex.
100$00
SOO.OOO ex.
140$00
500.000 ex.
FOC: Lisboa. Porto. Colmbra. Evora. Faro.
Funchal e Ponto Delgado.
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900 ANOS DA CONSTlTUI9AO DO CON DADO PORTUCALENSE

VAMOS ESCLARECER?

Data de emissea: 9 de Outubro de 1996
Desenho: Luiz Duran
Impresseo: INCM. Off-set
Popel: Esmalte
Denteado: 12x12 1/2
Formato: 40x30.6 mm
Folhas: de 50 selos
Taxa e tiragem:
47$00
1.000.000 ex.
FOC: Usboa. Porto. Coimbra. Evora. Faro.
Funchal e Ponto Delgado.

ccFalando» de ISENTOS DE FRANQUIA
Por: Americo Mascarenhas Pereira

•

BRINQUEDOS POPULARES

contrel a referido envelopell. E olnda mols: - <<Novomenle lentel obter a Diorio do Governo. a que s6 ontem
consegul. e coplel a art.· 153 do Decreta n.· 20.256 de
6 de Nov. de 1931. que vem pubJicodo no D.G. N.· 266
- I Sarle de 18 do mesmo m~s e ana. Pec;:o desculpo do
demaro e. venho agora devolver a envelope em questao e que leva denlro a c6plo do ortlgo que Inleressoll.
... focll. noo e ... fol?
Mas esto carta. odqulrldo preclsornenle com a cllado ocenvelopell (ocengollnholl com este subslonHvo ... porece que chelro a suborno) diz mols. de grande Interesse
co para a .. menlno.. pols. olegremente Informa: - ocAprovelto a oportunldode poro Ihe comunlcor que, enquon10 a Snr. Frllz George (quem fol. pergunto eu?) esleve
em L1sboo. vlsltel-o vorlas tordes e «nz boa colhella .. (0
destaque e meu) de bllhetes poslols poro a mlnha colecc;:oo: depols ele solu de L1sboo e fiquel de 10 vollor quando ele regressor do Quinto. depols do Veroo. porque
me tolto olndo umo porte dos Col6nlos Portuguesos. 0
que e peno e que entre as repelldos que olndo conserva. Jo noo oporec;;om os «COSOSII esqulsltos. vorledodes
menes vulgares como a «de portall. a «Unlvesertlell etc.
(voitel a destocor). Ele Hnho alguns desles au porecldos. no
escrJl6rlo do Ruo do Arsenal segundo me poreceu. mas
nCo sel 59 lerla J6 s6 um exemplar de codo um au mals.
E pronto. s6 necessllo que nos ojudem a «locollzOlIl.
como calecclonadores. as Snrs. Katzenstein e Frllz
George ... que 101 umo dos lois «ojudlnhosll. Amigo e
Snr. Dlas Ferreira?
o meu BEM HAJA. onteclpodo.

Dentre as meus .. aJuntamentos .. - e sao- alguns conla-se 0 lilulado. os quais. que eu salba. (e que ralo
sel eu?) alnda noo foram esludados. nem publlcado tal
estudo. se a houve. Colmol Desconsem. parque noo
serel a foze-Io: quonlo mullo. poderel dor umo leve ojudlnho.
Alentem. p.f .. no fotoc6plo 1. oonde. no lodo direlto. pouco perceptivel e dentro de um porolelogromo.
00 0 110. se pode ler:
,-----,

Data de emlsseo: 9 de Outubro de 1996
Desenho: Vitor Santos
Impresseo: Off-set
Taxas:
45$00
75$00
95$00
200$00
Etiquetas com a impresseo .. Correia Azul ...
com as valores de 75$00 (taxa naclonal)
e 350$00 (taxa Internacional).
FDC: lisboo.

Isento de
franqulo pelo
Art.· 153.·
do Decreta
N.· 20:526
de 6 de Nov.
de 1931
ludo a vermelho. «sln6nlmo .. de corlmba de borrocho.
Fellzmente. par hover. noquelo firma. um colecclonodor curloso/estudloso e. slmulloneomenle. Amigo do
grande JOSt DA CUNHA LAMAS (se nao sobe quem
fol... «Induque-se .., pols s6 se beneficloro) f1comos a
sober quem produzlu. au melhor, quem deu 0 luz/parlu
tollsenc;:ao. can forme a presente no 2. a confirmor a tal
"plnsomento" de que: Sem trobalho nodo 59 consegue ... salvo se se a herdelro, dlgo eu.

500 AN OS DA DESCOBERTA DO CARIMBO
MARiTIMO PARA A iNDIA
Data de emisseo: 12 de Navembro de 1996
Desenho: Carlos Possolo
Impresseo: lito Mala. Off-set
Popel: Esmalte
Denteado: 12x 12 1/2
Formato: 5Ox40 mm
Folhas: De 16 selos. tendo coda folha 4 selos
de coda taxa.
Taxas e tiragens:
47$00
600.000 ex.
78$00
600.000 ex.
98$00
600.000 ex.
140$00
600.000 ex.
Bloco:
Com 1 selo de 315$00
100.000 ex.
FDC: Usboo. Porto. Coimbra. Evora. Faro.
Funchal e Ponto Delgado.

Moscovlde. 96/Nov./23
de 18 de III1T.bro 4e U:n
])ecret. DO 20.528 40 8-XI-II:n
lmI'Tl;OS AlIIIICOLAS IIACIO!IAIS

N. do D. - «0 amigo e Sr. Dlos Ferrelroll jo respondeu
dlreclomenle 00 nosso esllmodo amigo e dlsllnlo coloborodor Sr. America M. Pereira.

Art" 153 - Todall . . ",,\14114. . quo noer1ld1ad_ DO~
d1Tertioa ••rn9•• oria4• • pale pre_ate 4earet_, c_ fo. .
f'er9& de 101, po4o~ correopeDd ...... 41rectalllllto,po_
1 •••rreie "" to1ep-a1'o, ... que W!'i0t \a aae DOCOoioo
4& .......peteDcta, c_ .. r-'i9H. dopeadoatoo 4.

ll1D1atert.

011

cte qual.qur outre, • 0_ . . autorlcladea,

taDo10Dario ..........'bor41DlI4o • • parUcal.are., 00 40cmtent•• ralatl'YOll ao. lDeaaa aerr1V••••rio ezpe41d.aa
pel. correi., eoa. canup.Del.neill orlo1&l.. • redata-

STACAO ZOOTECNICA NACIONAL

'08 naa •• tavi• • po. tal. _=pre que • autondue expe-

:FONTE: -:BOA.

414ar& a reel_e.

150 ANOS DO BANCO DE PORTUGAL

,

Fotoc6pla 2

Data de EmlssOo: 12 de Novembro de 1996
Desenho: Luis Fllipe de Abreu
Impresseo: INCM. Off-set
Popel: Esmaite
Denteado: 12x 12 1/2
Formato: 4Ox30.6 mm
Folhas: De 50 selos
Taxa e TIragem:
78$00
500.000 ex.
FOC: Usboa. Porto, Coimbra, Evora, Faro,
Funchal e Ponto Delgado.

/I '

Resolvldo a ImbrOglio. tudo nos porece multo simples. mas noo a bem osslm. como comprovo, a escrlto,
no carta envlada por Cunha Lomas (0 altura. s.e .. no
Inspecc;:oo do Servlc;:o Autom6vel do Exarclto) 00
Kotzensleln amigo, que dlz. osslm: - «Nos prlmelros tempos procurel 0 Dl6rlo do Governo que Irotovo do ossunto. mas sem resultodo.1I
o sobrescrlto. clrculou em 1.3.38 e a resposto fol
dodo em 19/V1I/49, pelo que, a desculpo. lombem 10
eslo: - ocDepols, confesso ota que, he dlos. Hve de dor
novo orrumoc;:ao gerol 00 que trozlo no posta e 10 en-
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PELOS DIREITOS DO POVO DE TIMOR

Urn selo contem toda
a universalidade da hist6ria
e da cultum de uma na~ao.
Coleccionar selos portugueses e,
por isso, entrar no mundo
da propria vivencia
dos usos e costumes de Portugal.
E descobrir toda a plenitude
da alma lusitana.
Coleccione selos portugueses
e visite os lugares mais
reconditos
da nossa memoria.
Viaje atraves da arte, da
literatura,
da musica, mas tambem das
pequenas coisas da vida
quotidiana,
das festas, da fauna, da flora.

Data de emissoo: 12 de Novembro de 1996
Desenho: Jose Brandoo
Impressoo: Litografia Maio. Off-set
Popel: Esmalte
Denteado: 12x 12 1/2
Formato: 40x30.6 mm

Conh~a

Portugal inteiro,
pass ado e presente,
na dimensao de um olhar.

Emissitrios de Portugal
desde hit 150 anos,
perante inumeras e longinquas gentes,
os selos portugueses
convidam a descoberta
deste quadro harmonioso
de montanha e planicie,
de interior e litoral,
de continente e llhas atlanticas.
Sao, em sintese, uma forma muito
especial de sentir e viver Portugal.

Taxa ~ IIlugen
14",
:>00.000 ex.
FOC: Lisboa. Porto. Coimbra. Evora. Faro
Funchal e Ponto Delgado.
Carta Inteira com 0 selo de 47$00
Desenho: Jose Brandoo
Popel: lOR. 102 gm 2
Formato: DL
Impressoo: Litografia Maio
Tiragem: 100.000 ex. Preyo 47$00

OSCE ORGANlZA<;:AO PARA A SEGURAN<;:A
E COOPERA<;:AO NA EUROPA
Data de emissoo: 2 de Dezembro de 1996
Desenho: Jooo Tinoco
Impressoo: INCM. Off-set
Popel: Esmalte
Esta emlssoo e formada apenas por um
Bloco Filatelico contendo 1 selo.
Bloco com 1 selo de 200$00 tiragem SO.OOO ex.
FDC: Usboa. Porto. Coimbra. Evora. Faro.
Funchal e Ponto Delgado.

(c'o~airi~~~ CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
~
1
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~U:B6A

FILIADO NA FEDERACAO PORTUGUESA DE FILATELIA

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES

W"

SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5. QDT.Q -

1150 LlSBOA - Telef.: 8123936

Expediente - Quintas-feiras e sabados, das 15 as 19 horas.
QuaJidades e quotiza~oes dos socios:
JUNIOR (menores 18 an os) - 1 00$00 ana
EFECTIVO (Lisboa e Concelhos Limftrofes) - 950$00 semestre; 1 800$00 (ano);
(Provfncia, IIhas e Macau) - 1 600$00 ana
CORRESPONDENTE (Estrangeiro) - 2200$00 ana
Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro.
CORRElOS
SERVI<;:OS DE FIIATEUA
Av Co",1 Ribeiro 2B
1090 lISBOA CODEX

25

Neste nosso trobolho open as quisemos dar
elementos que forom possiveis obter, nao se
chegondo peronte tonto controversio a quolquer tim. Esperomos dos que disponhom de
elementos sobre 0 selo em questao a suo
prestimoso coloboroQao. A filotelio portugueso s6 tem a gonhar com isso.
Quando um selo se pode opresentor
duvidoso e a seu custo e elevodo, recordo
com soudode as Amigos Augusto Molder e
Simoes Ferreiro, quando do emissao dos sobrecargos do ExposiQao de Novo York, 0 primelro dizer para a segundo de que coda um
e senhor do seu dinheiro e portonto com pre.

MACAU
INSIGNIAS CIVIS E MILITARES
Data de emissaa: 18 de Setembro de 1996
Oesenho: Loi Chio Teng
Impressao: INCM. Off-set
Popel: Esmalte
Oenteado: 12x 12
Formato: 40x30 mm
Folhas: 50 selos
4 selos de 2.5 Patacas com uma tiragem
de 250.000 ex. coda.
FOC: Macau.

Agradecimenlos:
Augusto Madeira de Carvalho (Chefe de Oivisao
de Fllatelia dos cn de Macau). Macau.
Dr. John K. Cross. Oakhurst. CA. U.S.A.
E.A. Fricks. Clementon. N.J. U.S.A.
Eng. Antonio Jooo Martins Abreu. Em Macau. Fevereiro de 1995.
Prof. Stephen Washburne. Philadelphia. PA. U.S.A.

Bibliografia

CIENCIAS NAuTICAS-REDES DE PESCA

1 - Selos Flscais de Portugal e Col6nias. Paulo Rui
Borata. Edh;:ao do Publifil.
2 - Selos de Portugal. Continental. Insular e de
Macau. Eladio de Santos. 52.0 Edi9ao 1991-92.

Data de emlssao: 9 de Outubro de 1996
Oesenho: Loi Chio Teng
Impressao: INCM. Off-set
Folhas: De 16 selos
Popel: Esmalte
Oenteado: 12x 12
Formato: 30x40 mm
4 selos de 3.00 Patacas com uma tiragem
de 250.000 ex. coda.
FOC: Macau.

XX ANIVERSARIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

SERGIO W. DE SOUSA SIMOES
Selos e material filatelico

Data de emlssao: 15 de Outubro de 1996
Oesenho: Ant6nio Concei9ao Jr.
Impressao: INCM. Off-set
Folhas: De 25 selos
Popel: Esmalte
Oenteado: 12x 12 1/2
Formato:74.5x30 mm
2.80 Patacas

3 - Catalogue de Timbres Poste. Yvert & TelllerChampion. 1921.
4 - Catalogue Yvert et Tellier. Tome 6. 1995.
5 - Boletim Oficlal de Macau. Ano de 1919. N. D 34.
23 de Agosto.
6 - Selo. 130." Leilao. Usboa. 27 de Feverelro de
1951.
7 - Scott·s Monthly Journal. Val. 1 n.o 1. March 1920.
8 - Macau Fitatellco. Vol. VI. Abril de 1938. N." 16.
9 - Yang's Postage Stamp & Postal Stationery Catalogue of Macau. 1995.
10 - Cat610go de selos de Macau. 1995.

Telefone (062) 83 1248 • Telefax (062) 843293
2500 CALDAS DA RAINHA

SELOS - Um «stock» permanente de mais de 50 000 series novas diferentes, dos
paises do mundo, Portugal e Palops incluidos.

300.000 ex.

Bloco: Contem um selo de S8.00. Tiragem: 275.000 ex
FOC: Macau.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAPAGAIOS DE PAPEL
Data de Emissao: 21 de Outubro de 1996
Oesenha: Chan leng Hin
Impressao: INCM. Off-set
Falhas: De 16 selos
Popel: Esmalte
Oenteado: 12x 12
Formato: 40x30 mm

ESPECIALlZA~AO - Diga-nos que colecciona, nos ajudaremos a valorizar sua
colecc;:ao. 0 nos so «stock» de variedades em temos e surpreendente, por
exemplo, naG denteados, provas e ensaios de cor, blocos de luxo, erros e
provas de artista assinadas pelo autor.
MATERIAL FILATELICO - Tudo 0 que desejar das principais marcas mundiais:
Lindner, Leuchtturm, Safe, Yvert, Hawid. Importac;:ao directa.
CATALOGOS YVERT - Sempre em «stock» as ultimas edic;:6es com prec;:os
para 0 coleccionador ou para quantidades por volume. Outros catalogos
disponiveis: WWF, Desportos, Olimpiadas, etc.

4 selos de 3.5 Patacas com uma tiragem
de 280.000 coda

PRE~ARIOS - Sempre em distribuic;:ao listas de prec;:os com cotac;:6es de selos

Bloco: Contem 1 selo de S8.00. Tiragem: 250.000 ex.
FOC: Macau.

IIU'j '. U ' ••

ou material filatelico. Enviadas a simples pedido.

""''rI·.u ',.....
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«Macau: Eum mes chato aquele em que noo
aparece algo de novo sobre os colonias portuguesas. Desta vez sobre Macau.
as Snrs. Grac;;a & a de Hong-Kong, en viaram-nos genlilmente exemplares de 2 novos pro visorios, 05 c. de 1913/15 com sobretaxa «1/2 Avo)),
e06 avo 5/25 r. de 1915 (n.o 229) com uma nova
sobretaxa «2)) e barras sobre 0 «6)). as nossos
correspondentes escrevem-nos a dizer que estes
provisorios foram emitidos porque estava esgotado a stack dos selos correntes de 1/2, 1 e 2 Co, noo
tendo sido recebido qualquer envio de Lisboa
durante muito tempo. Forom impressos 80.000 de
1/2 avO, e 50.000 de 2. av.. Verific6mos que coda
um dos selos que nos enviaram, tem um corte que
apanha cerca de metade do selo. Sobre isto os
Snrs. Grac;;a dizem:
-Estes selos sao vendidos cortados no parte
central de coda par, e os Correios vendem so 10
a 20 de coda vez a coda interessado. Paro os
conseguir sem os cortes
preciso comprar nos
Correios a serie completa dos selos em circulac;;oo, que custa $11,64 coda, ou $14,38 coda serie
inclu(ndo os selos de porteado-.
Recomendamos este metodo de tirar dinheiro
6s pessoas aos membros do Antigo e Digna Ordem dos Salteadores de Estrada. 06 muito menos
mac;;ada que disparar sobre elas ou bater-Ihes com
um pau.
Tamoom nos mostraram 0 18 av. $/50 av. azul
claro, de 1915, com -'8 ovos - coberto por borras
grossas e uma nova sobrecarga -IMPOSTO-DOSELLO-2 avos- em 3 linhas. Trota-se de um selo fiscal que foi autorizado a circular alguns dias como
selo postal. J6 noo catalogamos este genero de
selos, mas fazemos-Ihe referencia para eventual proveito de alguem que possa ter interesse pelo coso)).

e

-

IMPOSTO POSTAL -

1920 - 5elo postal de 1915 (n.o 238) com Sobrecarga -Impasto do selo- e sabre taxa -2 avosimpressas a preto

c.

Nos.

Novas Usados

4-2 avos s/18 as/50
reis-Azul claro

$ 5,00 $ 5,00

a

Quanta
indicayoo de «us ados» queria
ele dizer obliterados nos Correios? Essa indicayoo vaga de «usado» deixa muito a desejar quando par exemplo em confronto com
a late 1481 do 6.° Leiloo Filatelico de Paulo
Dias, de 26/27 de Novembro de 1994 se encontrar um selo usado com letras au trayos
manuscritos. Foi vendido por 12.000$00.
Um nosso Cons6cio em Macau a quem
solicitamos a sua colaborayoo para «pesquisap> a que era passive I no local sabre a selo,
deu-nos a resultado das suas pesquisas com
a seguinte informayoo: «Quanta 00 selo de
Impasto de Selo usado como selo postal-1920D. Carlos c/ sobretaxa 20/180/50 R - ja me
informei que e vendido (quando aparece, a
que e muito raro) por 11.000 Patacas (=200
c/220 c). Falei com um comerciante que, h6
dais anos, comprou par 8.000 e vendeu por
10.000 (patacas= 1 pataca 20$00). Usado em
carta noo h6 referencia de ter sid a vista».
o Cat610go Yang's de 1995 (9) do autoria do nosso Cons6cio Cheong-Too Choi, a
selo figura numa secyoo especial «Selos extraordinarios e noo emitidos».
(U1) 1920 D. Carlos Such. Tax Stamps
2 a. on 50 r. Pale Blue
(sem cotayoo)
No "Cat610go de Selos de Macau» (10) e
considerado Fiscal Postal.

e

Esse tal Graya, em tempo em Hong Kong,
deve ter sido um importante coleccionador
e fazedor de peyas. Note-se as quantidades
que de vez enquando aparecem nos Leiloes
e noo serio ele a presumivel do informayoo
00 Yvert? (1920)?
Mais algumas informayoes podem ser
acrescentadas nesta extenso colaborayoo.
No «Macau Filatelico» (8) a Presidente do
Sociedade Internacional de Coleccionadores, que foi a conhecido nosso Cons6cio Paulo
Angelo anunciava a venda como selo de
Impasto Postal garantidos. Informando «Para
garantia permanente do autenticidade dos
selos adquiridos eles levaroo no verso um sinai usado pelo nosso Presidente». Sao dos to is
sinais de garantia de que passados anos ninguem so be a quem pertence. Do sua Tabela
de Preyos recortamos:

D. Carlos Postal-Tax-Postal-Stamp
Novo Usado
2 avos on 18 avos on
60 REIS (N,0185)

5.000 5.000 a)

a) D61ares de Hong Kong
No famosa colecyoo de «Philip E. Parker»
noo figurava esse selo.
Noo existe qualquer referencia no obra
especializada sabre selos de Macau, isto e
no «Neues Handbuck der Briefmarkund. Reihe
A. Ueferung 1. Macau: 1884-1942».
Carlos George no seu livro «Reimpressoes»
nada consta. Este famoso coleccionador que
colaborava no Cat610go Michel. serio devido
a ele que 0 selo noo figurou no Cat6logo?
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BRINQUEDOS TRADICIONAIS CHINESES
Data de emissao: 13 de Novembro de 1996
Desenho: Victor Morreiros
Impressao: INCM. Off-set
Folhas: De 50 selos
Popel: Esmalte
Denteado: 12x 12
Formato: 30x40 mm
Taxas e Tiragens:
0.50 1.00 3.00 4.00 coda 250.000 ex.
FDC: Macau.

«EXFILNA 96»

R

eolizou-se, em Outubro passado, no cldade espanhola de Vitoria, a Expo slc;:ao Nacional em
epigrafe onde, pel a primeira vez, estiveram expostas participac;:eSes de Portugal e de Franc;:a,
alem de, obvlamente, de Espanha, cumprindo-se, assim, a estabelecido entre as tres Fede-

rac;:eSes.
Para que conste, esclarece-se que nestes certames os expositores estrangeiros sao convidados a
participar pelos comlss6rios dos seus poises, tendo em atenc;:oo uma percentagem previamente
estabelecida no protocolo.
Passamos a referir 0 "palmares)) dos nossos prezados associados que participaram neste evento
e a quem felicitamos viva mente pelos classificac;:eSes obtidas.
F1LATELIA TRADICIONAL

Jooo Violante - Ouro - 66 pontos
"D. Luis - EmisseSes de Releva Flta CUlVa e Fita Dlrelta»
Jose Manuel Ribeiro Nogueira - Vermeil Grande - 61 pontos
"Estudo do Selo Ceres))
INTEIROS POSTAIS

Pedro Vaz Pereira - Ouro - 66 pontos
"Inteiros Postais Ceres))
Luis Frazoo - Ouro - 65 pontos
"Inteiros Postais do Ultramar Portugues - Emissoo D. Luis»
F1LATELIA TEMATICA

JOlio Pedroso Maio - Ouro Grande - 90 pontos
"That Glorious Deed))
Victor Correia - Vermeil Grande - 63 pontos
,,0 Imperio Colonial Portugues»
Adelino Adriao Melo Caravela - Vermeil Grande - 62 pontos
"Descobrimentos Portugueses do sec.xVn
MAXIMAFILIA

Jooo Pedro Pinheiro do Silva - Prato Grande - 71 pontos
"Frases Celebres de Gente Celebren
LlTERATURA

Antonio Borralho - Prato Grande - 70 pontos
"No Descoberta do Filatelia»
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Os ell apresentam 0 Plano Filatelico de 1997
livro «Portugal em Selos - 96»
e Agenda 97
Esta excelente edic;:oo, agora dada 6 estampa pelos nossos Correios, e vend ida ao
pre«o de 9 000$00.
E a seguinte a pro posta de Plano de
Emissoes Filatelicas para 1997:

o passado dia 6 de Novembro, 0 Presidente do Conselho Administrativo dos
cn Correios de Portugal, SA, Dr.
Norberto Pilar reuniu, num restaurante do
capital, algumas personalidades ligadas 6
Empresa, alem do Presidente do Federac;:oo
Portuguesa de Filatelia e diversos jornalistas
filatelicos, para fazer a apresentac;:oo do PIano Filatelico de 1997, Livro Portugal em Selos
96 e Agenda 97.
Ap6s breves palavras de saudac;:oo e de
agradecimento a todos os presidentes, 0 Sr.
Dr. Norberto Pilar referiu-se 6s publicac;:oes
atros citadas com palavras de grande elogio a todos os Intervenientes nos duos obras
(Portugal em Selos 96 e Agenda 97), que
foram distrlbuidas a todos os que participaram no repasto.
Com efeito, tratou-se de dois trabalhos
executados com grande esmero, com alta
qualidade pr6pria como e timbre das publicac;:oes editadas pelos nossos Correios.
Do folha de apresentac;:oo dos cn sobre
o "Livro Portugal em Selos 96», pode ler-se, a
certa altura:

N

- EMISSAO DATAS DA HISTORIA
• 850 Anos do Conquisto de lisboo e Sontorem oos Mooros
• 700 MoS do Trotodo de Alconises
- DESCOBRIMENTOS PORTUGUESES
• 500 Anos do Cominho Mar~imo para a indio
C2,· grupo) (') C")
• Cortagrafio Portugueso

n

- VULTOS DA CULTURA
• 400 Anas da Marte do Padre Jose Anchieto
• 300 Anos da Marte do Padre AntOnio Vieira
• 400 Anos da Marte do Padre Luis Freis
- EMISSOES DE PROJECl;AO INTERNACIONAL
• EUROPA 97 - Lendas (ContinentelA<;OIes/Modeira)
• Sintra PatrimOnio Mundlol
• UPAEP

"Anualmente, as administrac;:oes postais
dos poises membros da PostEurop lanc;:am
uma emissoo filatelica subordinada a um
tema com corocter universalista e/ou
evocativo de aspectos sociais e culturais
pertinentes para todos os Estados. Este ano,
a tema escolhido foi "Mulheres Celebres"
procurando desta forma homenageor personalidades femininas que tenham desempenhado um popel preponderante no
sociedade.
Quiseram os cn Correios de Portugal abordar este tema no livro "Portugal em Selos 96",
dentro de um sumorio enquadramento hist6rico, de sucintas biografias de algumas das e
muitas mulheres que se celebrizaram por intervenc;:6es relevantes no vida nacional.
o livro - que reune todas as emissoes lanc;:adas ao longo do ana - ret rata alguns aspectos do nosso jeito de estor e de ser
atraves dos tempos, na perspectiva das muIheres».

- EMISSOES TEMATICAS
• Brosees dos Distritos do Continente C2,· grupo) (")
• Fragata D. Fernando
• Desportos Radicois
• Projecto Vida
• Gastronomia C2· grupo) C') C")
• EXPO'98 (')
• Conserva<;ao da Natureza
• Talha Doorada CA<;OIes)
• Insectos CModeiro)
- COMEMORAl;OES DE AMBITO NACIONAL
• 200 Anos do Junto de CrMito Publico
• 50 Anos do Laboraterio Noclonol de Engenharlo Clvi
- EMISSAO BASE
• ProfissOes e Personogens do

sec. XIX C3.· grupo) C")

C') futuro edi<;ao de livros temeticos
C") selos que prolongom temos iniciodos em onos onterlores
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todas as demais emissoes anteriores a que este
decreto cria.
Artigo 7. 0 - Fica revogada a legislar;:oo em
controrio.
o Ministro das Colonias assim 0 tenha entendido e for;:o executar.
Par;:o do Govemo do Republica, em 17 de
Julho de 1920. - Antonio Jose de Almeida Vasco Guedes de Vasconcelos.

tudo a que Ihes seja apresentado como selos
postais e inadmissivel porque, sem quererem,
iludem noD somente os coleccionadores
como tambem as casas do especialidade
que se guiam pelos catologos, dizem por
desconhecerem a legislac;:oo que autoriza as
emissoes, dever que co be a quem se abalanc;:a a editor um catologo,

Teria sido de acordo e dentro do maneira de interpretar que esse selo de imposto
chegou a ser utilizado postalmente? Teriam
sido enviados para a U.P.U., as quantidades
habituais?
Actualmente noo existe nos Correios de
Macau qualquer documentac;:oo sobre 0
assunto, incluindo 0 usa postal.
o coso de 0 selo n.o 159 (P. Barata) ou
outros de ter sido usado na correspondemcia
talvez seja de admitir a que noD teria side
inedito. Quando do 1.° Leiloo do Clube e
durante a recepc;:oo do material foi recusado um fragmento (pertencia 00 falecido
Cons6cio Carpenter Robertson) com um selo
de Impasto, outra taxa, 00 lado de selo de
Hong Kong e ai obliterado. Foi uma pena ele
ter recortado de uma pec;:a inteira que achou
muito grande.
Um grande especialista em selos de
Macau, 0 filipino Jose E. Marco, referiu-se a
que "Los anos de 1920 01 1922 son testigos de
emisiones raras de toda close de sellos
provisionales de 10 Colonia de Macau, no
conociendose por los catalogueros
muchisimos de ellos de extraordinaria rareza
y de legitimo usa, reservandome el derecho
de publicarlas a medida que se vayan
conociendo las mismasll. Porem, noD temos
conhecimento de que se alguma vez desse
6 estampa os seus conhecimentos.
Ainda sobre 0 selo foi nosso estimado
Cons6cio 0 falecido Coronel Jooo Africano
do Silva, conhecedor profundo dos selos tanto de Portugal como das entoo chamadas
Col6nias escreveu um violento artigo intitulado "Selos fiscais catalog ados como selos
postais» (6). Extraimos desse artigo as partes
essenciais: "Decerto por ignoronia, pois noo
duvido da honestidade dos editores, figurarem em catologos, selos fiscais como sendo
selos postais.
Admito que isso acontec;:a em catalogos
estrangeiros com relac;:oo 005 selos portugueses, Porque em geral as suas fontes de informac;:oo sao as catologos portugueses, mas
que estes, sem se documentarem, inscrevam

Num catalogo figura, tambem, como Selo
Fiscal Postal a estampilha de impasto de selo
de Macau, de 2 a,s/18 a ,s/50 reis, com oQ
anotac;:oo de que circulou como selo de
correia durante uns dias,

o Catologo Simoes Ferreira, mais meticuloso, noD do asilo a qualquer destas estampiIhas fiscais,
Lisboa, 14 de Fevereiro de 1950»,
No coso de meticulosidade de Simoes
Ferreira era um facto quando sempre procurou a perfelc;:oo dos seus catologos, Periodicamente publicava no seu "Portugal
Filatelicoll noticias como a seguinte:
"Colaborayco
Quaesquer noticias, recortes, ou artigos que
interessem 6 Filotelia, seroo recebidos com prozer
e publicodos sempre que noo colidam com a
indole da revista.
Aos coleccionadores nas colonias portuguesos
esperamos dever a finesa de nos fornecerem todas as informar;:oes que possam interessar e respectivas a emissOes de selos locaes, sobrecargas,
etc" dando-nos, sempre que possivel seja, uma nota
exacta das tirogens, Antecipadamente agradecemos tombem 0 remesso, imediato 6 oporir;:oo, de
mais de um exemplar de cada, de fodos os selos
ou sobrecargas locaes, que venahm a emitir-se,»
Com a ajuda do Dr. John K, Cross, da
International Society Portuguese Philately, dos
Estados Unidos, tambem nos e possivel publicar a sua comunicac;:oo (8 de Maio de
1995) .. , "Contudo, a "gem" j6ia da literatura
sobre este assunto pode bem ser a noticia
do "Scott's Monthly Journal"Il(7),
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Bilhetes-cartas
Ditos com resposta paga
Bilhetes postaes
Ditos com resposta paga
Manuscritos, cada 50 gram as,
ou fracr;;oo
Monuscritos, porte mlnimo
Jomais, cada 50 gram as,
ou fracr;;oo
Impress os, coda 50 gramos,
ou fracr;;oo
Amostras, com 50 gram as,
ou fracr;;oo
.Avisos de recepr;;oo

6
avos
12 avos
2 1/2avos
5
avos

Considerando que a adoptar;;oo dum tipo
unico de selos para coda colonia representa uma
consideravel simplificar;;oo quer na fabricar;;oo dos
mesmos selos, quer nos correspondentes servir;;os
de requisir;;Oes, fornecimentos e escriturar;;oo;

1 1/2avo
6

avos

JOSE M~ VAZ PEREIRA, LOA

1/2 avo
Tendo em vista 0 disposto no artigo 1." do
decreto com for9a de lei de 8 de Outubro de

avo

P.O.BOX 2335
LlSBOA CODEX
TELEX 40124 JMVPAB
FAX 9250194

1900:

1 1/2avo
6
avos

Hei por bern, sob proposta do Ministro das
Colonias, decretar 0 seguinte:
Artigo 1." - Os novos tipos de selos postais e
mais formulas de franquia a emitir para as colonias teroo a legenda: Cabo Verde, Guine, S. Tome
e Principe, Angola, Mor;;ambique, India, Macau e
Timor;

Em 1919 a 20 de Agosto a sobrecarga
dos selos de imposto e autorizoda pelo Governador interino.
Portaria n." 223.
o Governador interino da Provincia de
Macau.
Desejando providenciar de forma a atenuar os inconvenientes que resultam da actual falta de selos de imposto das taxas de 1,2
e 5 avos, e sendo 0 caso de natureza tao
urgente que exige providencias imediatas.
Com voto afirrnativo no Conselho do Governo:
Determina que, enquanto da Metr6pole
naG foram recebidos selos ha muito requisitad os, sejam os selos postais da taxa de 18
avos sobrecarregados com 1,2 e 5 avos e
substituam os referidos selos de imposto.
Cumpra-se.
Palacio do Governo em Macau, 20 de
Agosto de 1919.
o Governador interino, Joaquim A. dos
Santos (6).
Note-se que nesta portaria naG existe
qualquer alusao ao uso postal.
No ana de 1920 e publicado urn Decreto do Ministerios das Col6nias que estabelece as normas quanta a emissoes e uso de
selos nas Col6nias que reproduzimos no essencial e na parte respeitante a Macau.

Artigo 4. 0 - Os selos e mais formulas de franquia para a pronvlncia de Macau seroo das taxas de 1/2, 7. 1 1/2, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 24,
32, 56 e 72 avos, 7. 3 e 5 patacas para os selos, 7.
1/2, 2 1/2, 3 1/2 e 4 avos para (os bilhetes postais
simples; 1+ 7. 1 1/2+ 1 1/2, 2 1/2+2 1/2, 3 1/2+3 1/
2 e 4+4 avos para os de resposta paga; 2, 6, 8 e
10 avos para os bilhetes-cartas simples; 2+2, 6+6
e 8+8 avos para os de resposta paga.

Artigo ' - - A circular;;oo dos novos selos, biIhetes postais e bilhetes cartas, simples e de resposta paga, de que trata 0 presente decreto,
devera comer;;ar logo que eles cheguem 6s esta90es competentes e que nos respectivos Boletins
Oficiais dos Colonias se publique 0 devido aviso.
§ 1.0 - A circular;;oo a que este artigo se refere tera lugar cumulativomente com os selos
postais e mais formulas de franquia da emissoo da
Republica actualmente em vigor, e com os selos
e mais formulas de fran quia do antigo regime com
a sobrecarga Republica e com quaisquer sobretaxas postais umo e outras feitos na Casa da Moeda ate 6 sua completa extinr;;oo, devendo as
sobrecargas feitas nos Colonias serem remetidas
6 Casa da Moeda.
§ 2.0 - Os Governos Gerais e de Provincia
providenciarao para que 0 consumo simult6neo,
a que se refere 0 paragrafo antecedente se far;;a
por forma a extinguirem-se primeiro e 0 mais rapidamente posslvel ou aludidos selos e mais formulas de franquia do antigo regime e a seguir os de

Decreto n." 6.762
Tendo sido olteradas pelos decretos nos. 5.839,
6.254 e 6.620. respectivomente de 31 de Maio, 27
de Novembro do ano findo e 17 de Maio ultimo,
algumas das toxas postais em uso nos correios ultramarinos, bem como semelhantemente foram
alteradas as equivalencias das taxas da Canvencoo Postal Universal;
. Considerondo que voo ser brevemente emitidos novos tip os de selos postais para as Colonias segundo 0 desenho ja determinado aprovado;
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•

REAGENTES DE LABORATORIO

•

PRODUTOS QUfMICOS

• VIDROS PARA LABORATORIO
•

PRODUTOS QUfMICOS
PARA A INDUSTRIA FARMACEUTICA

UM SELO DE MACAU

o Clube Filatelico de Portugal no
«INTERNET»

I

Jose R. Dias Ferreira

que Sao levadas a efeito de dois em dois anos
alternadamente. tendo sido do responsobilidode do
clube as de 1980. 1984 e 1992. No cinquentenorio
do clube realizou-se um Importante certome
filatslico no Padroo dos Descobrimentos. Em 1994
realizou a IV Exposic;:oo Filatslica Lusa-Alemo.
o Clube agrupa associodos repartidos por todo
o Mundo, com especial incidencia em pOises de
expressoo portugueso. tendo contribuido paro 0
estreitomento das relar;;c5es entre os hom ens independentemente do seu credo politico ou religloso
e levando aos coleccionadores portugueses espaIhados pelo mundo 0 conhecimento actualizodo
do que em matsria filatslica se possa em Portugal.
Ao longo do suo historia tem tido sempre elementos directivos a dirigirem os seus destin os que
trobalhom em regime de puro amadorismo e altos
entidades do nosso Pais tem passado pelas suas
filelras.

nforma-nos 0 prezado Cons6cio Carlos Pimento. residente na Rua do
Udodor. 467-2.° - 4100 Porto que 0 pagina
que reproduzimos ja esta disponivel no endereyo
http://www.coleido.pt/filotelia.
Infelizmente oindo noo temos ocesso 0 ela
dodos as nossos dificuldades informaticos que vamos tentar suprir. mais umo vez. com a ojudo dos
nossos dedicados Cons6cios.
Clube Filatelico de Portugal
Endereyo: Av. Almironte Rels. 70 - 5.° Dto. 1150
Lisboa. Portugal
Tel.: + (07) 823976: Fox: + (07) 823936
E-Mail: noo fern
WWW: noo fern

que foi nosso Consocio Honorario e
grande benemerito do Clube, 0 Comendador Manuel Nunes Correa, uns
tempos antes de falecer, enviou-ncis um "Certificado de Peritagem)) de um selo de Macau
que acabava de adquirir e ufano pela sua
aquisi<;:oo noo deixava de ter as suas reticencias. 0 selo era considerado "Selo fiscais para
usos gerais)) como sendo 0 n.D 159 do "Catalogo de Selos Fiscais de Portugal e Colonias)),
de Paulo Rui Barata. que quando da sua publica<;:oo tinha 0 valor de 1.000$00 em usado
(1).

Postal e registado com 0 numero um, mantendo a mesma indica<;:oo de que seNiu no
correia durante alguns dias e e dentro dessa
ordem de ideias que assim chega a actualidade (4). Cotado tanto em novo como em
usado par 4 .000 francos. Par ter sido cotado
no Yvert sera a suficiente para ser credfvel?
Dizia Carlos George "E ha coleccionador para
quem a Yvert e uma Biblia)).
E facH de provar que por volta de 1920,
as selos de 2 avos tinham grande usa em
Macau. Para atestar isso esta 0 Decreto n.D
6620, publicado no "Diorio do Governo)) de
17 de Maio de 1920 apesar de se referir a
porte da sua utiliza<;:oo.
Decreta n.D 6620.
Artigo 1.0 as partes das correspondencias
a expedir das colonias portuguesas para as
destin~s abaixo indicados sao:

O

Associados e Orgoos:
Acflv/dades em curso e previsfas:
Presidente do Direcc;:oo: Dr. Eurico Carlos Esteves
Loge Cardoso
Presidente do Meso do Assembleia Gerol: Dr.
Joss Jooquim Jorge Oliveira
Presidente do Conselho FiSCal: Domingos Martins
Coelho

No sua sede realizam-se semanalmente sessc5es
de encontro entre os s6cios. Periodicomente realizam-se no sede outros eventos filatslicos, uns patrocinados pelos CTT e outros por entidades estrangeiras
que pretendem divulgar a actividade filatslica dos
seus poises.

Publicoc;:c5es:
BibJ/ografia sobre
Bolefim do Clube Filafelico de Portugal, esfando no 49.• ano de ediyoo
Distribuido Gratuitamente oos Socios

0

clube:

«A Fundar;;oo do Clube Filatslico de Portugal.
Bole tim do Clube Filatslico de Portugal, Morr;;o
1994. n. ° 364, pogo 6/11

Hisforia e curriculum:

o Clube Filatslico de Portugal foi fundado em
27 de Outubro de 1943. tendo prefazido jo cinquento anos de vida ininterrupta e activo. sen do considerada como um dos principals clubes filotslicos.
Encontra-se filiado no Federar;;oo Portuguesa de
Filatelio. sendo um dos seus fundadores. Alnda quando noo existio a Federar;;oo 0 Clube Filatslico de
Portugal representava Portugal.
Es6cio do Associar;;oo do Imprensa noo Diorio.
Tem os seus servic;:os numa Sede pr6pria, com
uma boo biblioteca especializoda nacionol. embora noo organizada devidamente. por motivo de dificuldades financeiros.
Entre as exposir;;c5es levadas a efeito destacase as LUBRAPEX certames entre Portugal e Brasil.

PORTUGAL - COLONIAS
ESTRANGEIRO
QUALQUER
NOVIDADES

I

MANCOLISTAS

PAIS

ASSINATURAS

CONTACTE-NOS

TEMA

H. VIEIRA, FILATELIA
APARTADO, 135 - FARO 8002
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3.· - No provIncia de Macau:
0) Quando destinadas 6 propria colonia:

Infelizmente noo havia nessa altura qualquer catalogo de selos portugueses que 0
catalogasse e desse a respectiva cota<;:oo 0
que so veio a verificar-se na edic;:oo de 1996
do catalogo "Selos Postais)), Afinsa. Noo sabemos porque noo figurou em edi<;:6es anteriares desde do ana de 1985, quando
apareceu a prime ira.
Porem, esse selo veio cotado no Catalogo de Eladio de Santos, ate a sua ultimo
edi<;:oo como sendo "Fiscal Postal)) com a
indica<;:oo de ter circulado como selo de
correia durante alguns dias e com a valor de
tonto novo como usado 50.000$00 (2).
E muito natural que 0 Catalogo Eladio
tlvesse bebido na fonte do Yvert onde de
facto esse selo foi catalog ado pela primeira
vez em 1921 (3) com 0 numero 249, como
emitido em 1920, selo fiscal sobrecarregado
e com a indica<;:oo: "A servi a la Poste
pendant quelques jours)). Ja no ana de 1927
o Catalogo Yvert passa a considera-Io Fiscal

Cartas, coda 20 gramas
ou fracr;oo
Bi/hetes-cartas
Oitos com resposta pogo
Bi/hetes postaes
Oitos com resposta pogo
Manuscritos, coda 50 gramas,
ou fracr;oo
Manuscritos, porte mlnimo
Jornais, coda 50 gram as,
ou fracr;oo
Impressos, cada 50 gramas,
ou fracr;oo
Amostras, coda 50 gram as
ou fracr;oo
A visos de recepr;oo

b) Quando destinadas
tuguesas:

a

Cartas, coda 20 gram as
ou fracr;oo
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2
2
4
1
2

avos
avos
avos
avos
avos

1
2

avo
avos

1/2 avo
avo

1
2

avo
avos

outras co/onias por-

6

avos

cometer 0 crime de abrir cartas ou de as
entregar maliciosamente e de caso pensado
a outra pessoa que noo seja seu dono, sera
preso e punido segundo as leis.
9. 0 - Os projectos de estabelecimento de
correios novos de umas para outras terras,
deve calcular-se sobre as suas mutuas precisoes de comunicac;:oo e relac;:oes mercantis.
Estes projectos principiam-se com pequenos
ensaios. EJes raras vezes falham sendo bem
dirigidos. Enquanto 0 produto das cartas noo
chega, as Camaras podem Iicitamente ser
convidadas para ajudar as primeiras despesas.
70. 0 - Para a conduc;:oo das cartas no
interior, as Juntas de Fazenda adoptaroo 0
metodo praticado com as ordens do Real
SeMc;:o.
7 7. 0 - Nas Juntas se estabeleceroo uma
escriturac;:oo particular para este novo ramo
da Fazenda, simples e abreviada. Nos descontos, as cartas que noo tiveram podido
entregar dentro de um ano, verificada primeiro a identidade das mesmas pelas suas
marcas, cujas cartas seroo queimadas.
72.0 - Sendo muito conveniente que as
cartas venham ja pesadas porque logo que
chegam as embarcac;:oes se podem entregar ao publico, as Juntas de Fazenda cuidaroo com a maior actividade na execuc;:oo
deste artigo, dando todas as providencias
para que os Administradores dos Correios
assim 0 cumpram.

certidoo, trara recibo da Alfandega que
apresentara em Lisboa na Direq:oo do Correio, sem 0 que noo sera pago dos seus salarios.
7 7. 0 - Os Governadores e Juntas da Fazenda nos Estados do Brasil, auxiliaroo 0 expediente deste objecto para que possa ter
toda a extensoo de que e susceptivel, e se
verifiquem as paternais intenc;:oes da Sua
Majestade em beneficio dos seus vassalos de
um e outro continente.
smo de Nossa Senhora da Ajuda, em 26 de
Fevereiro de 779B
(ass.) Joao Filipe da Fonseca
INSTRU9AO PARA AS JUNTAS DA FAZENDA
DOS ESTADOS DO BRASIL SOBRE
OS CORREIOS

7. 0 - As Juntas da Fazenda dos Estados
do Brasil e encarregada a direcc;:oo, governo
e criac;:oo dos correios nos ditos Estados (e) a
nomeac;:oo provisional dos seus Oficiais e
empregados, debaixo das Instruc;:oes seguintes:
2.0 - Nas vilas, capitais e cidades, principiando pelos portos de mar, estabeleceroo
correios e regularoo a forma das suas correspondencias com 0 interior do pais.
3. 0 - Para cada um destes correios nomearoo dois Oficiais, 0 primeiro com 0 titulo de
Administrador. Se a afluencia das cartas 0
exigir nomearoo mais Oficiais ou havera um
s6 se for bastante.
4. 0 - Estas nomeac;:oes deveroo recair em
pessoas de conhecida probidade. 0 Administrador sera pessoa bem estabelecida e de
credito.
5. 0 - 0 Administrador e mais empregados, serviroo com provimentos da Junta de
Fazenda.
6. 0 - As Juntas de Fazenda cuidaroo que
eles observem as Instruc;:oes que Ihes respeitam. adicionando-Ihe todos os melhoramentos de que forem susceptiveis.
7. 0 - Noo se podendo ainda determinar
os orden ados destes empregados, as Juntas
Ihes destinaroo dos produtos do correia uma
porc;:oo compativel com 0 trabalho que tiverem e utilidade que resultar a Real Fazenda,
e que sempre sera moderada.
8. 0 - Faltando qualquer destes empregados a sua obrigac;:oo em parte essencial da
mesma depois de haver sido admoestado,
sera despedido e provido 0 seu lugar. Se

Sitio de Nossa Senhora da Ajuda. em 26 de
Fevereiro de 7798.
(ass.) Joao Filipe da Fonseca

«ISRAEL 98))
sta Expasic;:ao Mundial vai ter lugar na cidade de Tel-Aviv. de 13
a 21 de Maio de 1998.
E Comissario para esta Exposic;:ao 0
Dr. Manuel Portocarrero.
Os interessados em participar neste
Certame. devem contactar 0 referido
Comissario Nacional para Estrada Interior da Circunvalac;:ao. 9427. 4200 Porto.

E
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EXPOSI9AO INTERNACIONAL
DE FILATELIA
«PORTUGAL 98»
Federac;:ao Internacional de Filatelia
(FIP) decidiu no seu congresso de
Istambul apoiar a realizac;:ao. no nosso Pafs. da Exposic;:ao Internacional "Portugal
9811. de 4 a 13 de Setembro de 1998. no Centro
Cultural de Belem. em Lisboa.
Esta exposic;:ao foi apresentada. em Lisboa. em 22 de Novembro passado. pela Comissao Organizadora. composta por
representantes dos cn e da Federoc;:ao Portuguesa de Filatelia. e pelo Coordenador do
FIP. Burton Sellers.
A "Portugal 9811 - uma exposic;:ao competitiva cujas classificac;:6es constarao do
palmares oficial dos participantes - e assim
inclufda no calendario exposicional do FIP.
sera composta por 1800 quadros expositores
e aberta a todas as classes filatelicas.
Esta exposic;:ao que come mora a Descoberta do Caminho Marftimo para a india e os
Descobrimentos Portugueses. tera duos
tematicas especiais.
Serao assim. atribufdos. dois premios
tematicos. um dos quais de caracter nacio-

nal para a melhor participac;:ao portuguesa
- Grande Premio dos Descobrimentos Portugueses - e outr~ internacional para a meIhor participac;:ao estrangeira - Grande
Premio dos Oceanos.
Alem dos pafses europeus. estao confirmadas as presenc;:as do Brasil. Africa do Sui e
india. Estes pafses vaG nomear os seus comissarios e seleccionadores nacionais. os quais
passam a assegurar a Iigac;:ao entre as suas
federac;:6es e a Comissao Organizadora da
"Portugal 9811.
o juri da exposic;:ao sera nomeado pela
FIP. A exposic;:ao e igualmente patrocinada
pela Federac;:ao Europeia de Associac;:6es Filatelicas (FEPA).
Os contactos para a realizac;:ao da
"Portugal 9811 iniciaram-se em 1995 no Exposic;:ao Mundial de Singapura. por iniciativa
dos cn e da Federac;:ao Portuguesa de Filatelia.
A Federac;:ao Portuguesa de Filatelia. criada em 1954. conta com mais de 5000 filateIistas e 53 clubes e associac;:6es filatelicas.

Selos de Portugal, Ultramar
e Estrangeiro,
Novidades. Tematicos.
Sobrescritos de 1.2 dia.

COMPRO-VENDO

A

Portugal
Blocos - Pacotes
series novas ou usadas
Atendo Iistas de faltas.
Selos isolados

TO DO 0 MATERIAL FILATELICO

Bastos &Campos, Lda.
R. Maria Andrade, 55 1170 L1SBOA

M. OSORIO
Av. Almirante Reis. 90-A
Centro Hobib. s/52 Tel. 812 7890
1100 Lisboa - Portugal

Tel.: 834108
PORTUGAL
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se fazer a operar;:ao do peso e taxa dos
portes, sem press a e fadiga.

«ISTAMBUL·96» - EXPOSI9AO
MUNDIAL DE FILATELIA

o FAScfNIO DA MAXIMAFILIA

Reollzou-se de 27 de Setembro a 6 de Outubro a
ExpoSl900 Fllatellca Mundlal "lstambul-96 ...
Nesta exposlc;:oo competlram 10 partlclpoc;:oes portuguesas que obtiveram os segulntes premlos:

o Presidente da Direcc;:oo do C.F.P. e director
do seu Boletim ocabo de editor mais um livra de
Maximafilia. tendo em vista as alterac;:6es Introduzidas no SREV e Guidelines. na Reuniao de Istambul.
o livro tem 160 p6ginos com 200 "pec;:as» a cores e
est6 escrito em trilingue (Portugues. Frances e Ingles).
o prec;:o. incluindo partes. e de 2.500$00 ou 2.500
pesetas devendo os pedidos ser dirigidos ao autor
e editor, pora:
Av. Mouzinho de Albuquerque. n." 29 - 4." Esq."
1170 Lisboa

-

Novo Livro do Dr. Eurico Lage Cardoso

• Jose Manuel Castanhelra da SIlveira
King Louis; Curved and Straight Lobel
Vermeil Grande - 87 pontos
• Carlos Pedro Santos
D. Carlos Special Collection
Vermeil - 83 pontos
HISTORIA POSTAL

LA FASCINATION DE LA MAXIMAPHILIE

• Luis Frazoo
Portugal and the Empire
Ouro - 91 pontos

Livre du Dr. Eurieo Loge Cardoso
L'auteur et edlteur pense que ce livre. d'apres
10 fac;:on dont iI a ete elabore pourra etre de grande interet et presentera une contribution tres valable
aux maxlmaphillstes.
Ce livre comprent 160 pages et est iIIustre avec
200 CM
coleur.
Vas demandes daivent etre faite 6 I'adresse
suivante:
Dr. Eurico Lage Cardoso
Av. Mouzinho de Albuquerque, n." 29 - 4." Esq."
1170 Lisbonne - Portugal
Prix (post paye Inclu) en cheque ou papler
monnaie:
Franc Francais - 100· Franc BeIge - 600 • Franc
Suisse - 25

• Asdrubal Magalhaes
Postal History of Anglo-Boer war
Prata - 70 pontos
-

INTEtROS POSTAIS

a

• Jose Manuel Santos Pereira
King Manuel II
Vermeil Grande - 85 pontos
-

MAXIMAFILIA

• David Rodrigues Cruz
Les Mllltalres dons 10 Palx et dons 10 Guerre
Vermeil Grande - 85 pontos
-

L1TERATURA

• Eurlco Loge Cardoso

o Mundo Fosclnonte da Fllatello

FASCINATION OF MAXIMAPHILY

Bronze Proteodo - 66 pontos

Book from Dr. Eurleo Loge Cardoso

• Clube Fllotellco de Portugal
Boletlm do Clube Fllatellco de Portugal
Bronze - 63 pontos

I think It Is a book. by the way it was structured.
very Interesting and a valuable contribution to
maxlmaphliists.
Your requests to the author. should be addressed
to:
Dr. Eurico Lage Cardoso
Av. Mauzlnha de Albuquerque, n." 29 - 4." Esq."
1170 Lisboa - Portugal
This book has 160 pages and is Illustrated with
200 colour MC at price of (postage Included) (cheque or cash):
US Dol/ar - 25 • Deutsche Mark - 30 • Ura Italian
- 30.000 • Nederlande Gulden - 35 • Pound Sterling
- 13

• Antonio Borrolho
No Descoberto do Fllatello
Esta closslftc0900 noo oporece no IIvro de polmares.
Questlonodo a Orgonlzoc;:oo. noo soube esto ate 0
data olnda dar umo resposta.
Oportunomente Informaremos a classlficoc;:oo.
-

Srtio de Nossa Senhora do Ajuda, em 26 de
Fevereiro de 7798.

(ass.) Joao Filipe do Fonseca

F1LATELIA TRADICIONAL

-

tera um livro particular de cargo onde lanr;:atodos as encomendas que se remeterem
pelos Paquetes.
2.0 - Escrevera no encomenda 0 numero
que Ihe corresponder no livro, segundo a
ordem em que Ihe for entregue.
3. 0 - As encomendas levarao escrito 0
nome do pessoa a quem se remeterem, alem
disso poderao tambem levar marco segundo
o estilo mercantil. De uma e outra coisa se
faro assento, como tambem do natureza do
encomenda, terra para onde vai e do frete
que pagou no correio.
4. 0 - Oespachada a encomenda segundo as ordens de Sua Majestade, com 0 bilhete do Medidor ou documento do peso, se ira
00 correia pagar 0 frete. A vista do recibo
do frete e do competente despacho, a
encomenda sera recebida a bordo do Paquete pelo Escrivao. As que vierem do America poderao pagar 0 frete neste Reino.
5. 0 - No correia e Repartir;:ao do Correio
do Mar, havera um livro onde se lancem todas as encomendas que vierem pagar 0 frete, designando-se a natureza do encomenda,
a pessoa para quem vai, terra e quantia que
pagar de porte.
6. 0 - 0 Segundo Oncial do Repartir;:ao do
Correio do Mar sera encarregado do recebimento destes portes, de que dora conta 00
Primeiro (Oficial) todos os dias, metendo-se
. em cofre 0 que se tiver recebido.
7. 0 - No presente ano de 7798, 0 frete das
encomendas de generos que costumam
pagar 0 peso, sera a 800 reis por arroba. Os
generos que costumam pagar por volume,
pagara 0 frete que Sua Majestade foi servida
determinar para os navios do prar;:a pelo
Alvaro de 20 de Novembro de 7756, e uma
metade mais do dito frete.
8. 0 - 0 Escrivao do Paquete, quando receber a encomenda, passaro tres conhecimentos do mesmo teor e segundo 0 estilo
mercantil.
9. 0 - Um dia antes do partida do Paquete, 0 Escrivao fechara 0 Livro do Cargo e
nao recebera mais encomendas. Extraira do
dito livro uma certidao que remetera para 0
correia para verificar;ao dos portes que se
pagarem e (que) 0 Oficial recebeu no dito
correio.
70. 0 - Logo que 0 Paquete der fundo no
porto que vai destin ado, 0 EscrivQo do dito
Paquete mandara para a Alfandega todas
as encomendas acompanhadas de uma
certidao extra(da do Livro do Cargo para
verificar;:ao do que entrega. Em outra igual

ra

CLASSE DOS CAMPEOES FIP (GRANDE COMPETI<;:AO)

• Jooqulm Leote
Portuguese indio
Esto partlclpoc;:oo fol umo dos quotro condldotos
00 grande premlo de honra que ocobou por ser gonho
pela colecc;:ao do Sr. Joseph Hockmey de Israel.
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INSTRUC;:AO PARA OS COMANDANTES
DOS PAQUETES
7. 0 - 0 Comandante do Paquete estara
pronto de todo 0 necessario e a sua equipagem completa, dois dias antes do do partida.
2.0 - No vespera do partida, por noite.
mandara por um Oficial buscar as malos do
correio. Este Oficial passaro recibo das que
Ihe forem entregues, marchara imediatamente e em direitura para bordo, e faro viagem
00 amanhecer do dia seguinte.
3. 0 - As malas serao acompanhadas de
um parte em que se dec/ora 0 nome do embarcar;:ao e do comandante, as malas que
leva, seus destinos e dia do partida. Quando
voltar, apresentara no mesmo os recibos
competentes. Neste parte Ihe serao carregadas as que trouxer para 0 Reino.
4. 0 - Levara as malos no camara e no
srtio mais bem resguardado do mesma, mas
sempre lestes para serem lan<;adas 00 mar
em tempo de guerra.
5. 0 - Seguira 0 rumo mais conhecido, fazendo sempre a maior forr;:a de vela que
permitir a embarcar;:ao. Nao mudara de rumo,
senao obrigado de temporal ou de inimigo.
6. 0 - Em tempo de guerra s6 se batera
em retirada, evitando sempre quanto Ihe for
poss(vel empenhar-se em acr;:ao, por que fique impossibilitado de seguir a importante
comissao de que vai encarregado.
7. 0 - Em chegando 00 termo do sua derrob cuidara logo em aprontar-se para a
volta. A demora nao passaro de quinze dias.
8. 0 _ Faro entrega das malos nos srtios dos
seus destin os, cobran do 00 mesmo tempo os
recibos competentes.
Srtio de Nossa Senhora do Ajuda, em 26 de
Fevereiro de 7798

(ass.) Joao Filipe do Fonseca

a

INSTRUC;:AO PARA A REMESSA DF
ENCOMENDAS PELOS PAQUETES MARITIMOS

7. 0
que

-

0 Escrivao do Paquete ou 0 Oficial
do mesmo fizer as suas vezes,

a bordo

13

15. ° - 0 sistema determinado no Alvaro
para pesar e portear as cartas e tao faci/,
que nao precisa de mais explicac;:ao. Toda a
carta que pesar ate quatro oitavas - au ela
pese so uma au pese duos - tera de porte,
oitenta reis. Posta a carta no balanc;:a e nao
passando de quatro oitavas, esta decidido a
porte pese a que pesar. A mesma razao
decide a porte das que pesarem ate seis
oitavas; uma vez que passarem das quatra e
nao excederem as seis oitavas, au pesar
quatro oitavas e meia au cinco, au cinco e
meia, a seu porte sao seis vintens. 0 mesmo
se diz de qualm oitavas ate seis, se diz de seis
ate oito, cujo porte sao oito vintens.
16. ° - As oitavas que as cartas mais gros50S, mac;:os au vias pesarem alem de uma
onc;:a, se regularao e taxarao tambem de
duos em duos como, par exemplo: um mac;:o
que pesar de uma onc;:a ate uma onc;:a e
duos oitavas, se Ihe taxara a porte como se
tivesse uma onc;:a e duos oitavas. Excedendo
de uma onc;:a e duos oitavas ate uma onc;:a
e quatra oitavas, se Ihe carregara a porte de
uma onc;:a e quatro oitavas. E a mesmo se
praticara de quatra ate seis e de seis ate oito.
17. ° - Nos epocas respectivas aprontarao
as cartas para 0 Reina e as marcarao com a
marco do nome do terra em cujo correia
forem lanc;:ados, as quais serao depois arranjadas em mac;:os embrulhados em papeis
fortes au ole ados para resguardo. oesta
maneira se empacotarao as malas que depais de fechadas, levarao as Selos Reais no
fim do cadeia sabre um nastro au cordel.
18. ° - Antes de empacotarem as cartas,
farao um peso de todos do qual farao nota
no aviso au factura que as deve acompanhar, dizendo vao tantos mac;:os que serao
numerados. Se esta operac;:ao se nao puder
verificar, basta que se diga a numera de
cartas que se remete.
19. ° - Para a recepc;:ao das cartas que se
forem lanc;:ar no correia, terao em todas uma
caixa com sua abertura junto 6 porta au janela par onde se distribufrem as mesmas e
em lugar patente.
20. ° - A coso do laboratorio do correia se
abrira e fechara 6s horos competentes, segundo a estac;:ao, e as Oficiais concorrerao
exactamente para que a publico nao padec;:a demora.
21. ° - Segurarao cartas e mac;:os de papeis, e nao outro algum genera. 00 segura
de coda carta au mac;:o receberao quatracentos e oitenta reis que serao logo pagos; e
estes quatracentos e oitenta reis sao alem do

que a carta au mac;:o houver de pagar em
razao do seu peso. De coda segura darao
dais conhecimentos, um com a tTtulo de cautela, sera entregue 00 segurador e a outra se
ajuntara 00 maC;:9 au carta segura, em que
se faro a nota - E SEGURA - em caracteres
grandes e perceptfveis. Lanc;:arao a segura
em um Iivro de registo que havera para este
efeito e farao cargo do mesmo no aviso au
factura destinada para notar a peso au quantidade das cartas. A entrega das cartas seguras sera praticada 6 vista de recibos
passados nos conhecimentos que as acompanham, que poderao ser supridos par outro
de mao.
22. ° - No coso do laboratorio do correia
nao entrarao pessoas de fora. 0 Administradar faro guardar toda a boa harmonia e
decencia entre as Oficiais, e sera responsavel pelas faltas que aconteceram se assim a
nao cumprirem.
23. ° - 0 Administrador sera responsavel
pelos rendimentos do correia. As cargos Ihe
serao feitas como dec/ora a capftulo 10. o. As
entregas que fizer serao notadas no mesmo
Iivra 6 margem, apos aposta. As Juntas de
Fazenda Ihes tamaroa conta todos as meses.
24. ° - Mandarao entregar pelas casas as
cartas que nao tirarem do lista, carregandoIhe sabre a porte a estipendio devido 00
condutor que sera sempre moderado. As
pessoas que quiserem receber as cartas par
este modo logo que chegar a correia, para
maior prontidao Ihes serao enviadas pagando eles a pequeno acrescimo do porte. E
de igual providencia se usara para as pequenas povoac;:oes e freguesias dos distritos,
afim que par todas circulem as correspondencias com facilidade e prontidao.
25. ° - No capftulo 18. ° se determina 005
Administradores que antes de empacotarem
as cartas, fac;:am um peso geral de todas,
de cujo peso farao cargo no factura au aviso
que as deve acompanhar, dizendo vao tantas onc;:as. Mas sendo a operac;:ao de pesar
as cartas e taxar as partes, um trabalho simples e muito foci!, recomenda-se aos Administradores e se espera do sua actividade e
zelo, mandem todos as cartas com as seus
respectivos partes taxados, designados nos
sobrescritos no conformidade das que forem
de Portugal. Oeste modo resulta a grande
utilidade de se poder fazer a entrega das
cartas a seus donas, logo que as embarcac;:oes chegam, a mesmo passo que como as
cartas se nao lanc;:am no correia todos 00
mesmo tempo, ha espac;:o suficiente para
12

DIA DO SELO 1996
A Federac;:ao Portuguesa de FilateJia dedicou 0 «Dia do Seloll 1996 a Filatelia Juvenil. Para 0 efeito.
solicitou ao NOcleo da Escola Secund6ria Emidio Navarro a organizOI;:ao de uma Exposic;:ao que se designou
por Juvex. tendo 0 evento como principal respons6vel 0 Prof. Jorge Nuno.
Estiveram expostas no referido certame um nOmero significativo de participac;:6es de jovens almadenses.
No local do evento funcionou um posto m6vel dos crr. com 0 lanc;:amento do carimbo comemorativo
da Exposic;:ao Juvex e Dia do Selo.
Durante 0 almoc;:o deste Dia do Selo foram distribuidas Medalhas. Diplomas e Lembranc;:as aos jovens
expositores. Como habitualmente, foram entregues os premios da F.P.F .. conforme adiante se indica:
Premios de literatura
-

Premio «Godofredo Ferreirall - Melhor Livro
• 0 Mundo Fascinante da Filatelia
Dr. Eurico Lage Cardoso

-

Premio «0 Philatelistall - Melhor Peri6dico
• Boletim do Clube Filatelico de Portugal II

-

Premio «A. Guedes de Magalhaesll - Melhor Auto r
• Eugenio Ferreira
• Jose Dias Ferreira

-

Premio "Carlos Trincaoll - (Obras nao incluidas nos restantes itens)
• PHILAIBERIA-95 - Publicac;:6es da AFAL - Ass. Filatelica Alentejo-Algarve

L IS'BO!JL !JLg{fJ'I Qllt£ S:.Hop
de M. ALBUQUERQUE
POSTAL ANTIQUES - STAMP BOXES
WRITING IMPLEMENTS - PENS & QUILLS
INKWELLS AND CURIOS
THE ANTIQUE ARCADE· PORTOBELlO MARKET
2B2 WESTBOURNE GROVE· LONDON WII
TElEPHONE: 0171 376 BI73

STALL 21 & 22
SATURDAY ONLY
BOOam fa 2OOpm

Kcn~lnghm
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LlSTA DE SOCIOS
DO
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
MEMBERS LIST - L1STE DES MEMBRES
AL TERA<;OES - REINGRESSOS - NOVOS SOC lOS

PORTUGAL

3501 - Jaime Pinto Marques. Urbaniza<;:ao do
Portela, Lote 91- o Dto. 2685 Sacavem. (A) Po.T.C.v.60.N .U.
3503 - Dr. Olfmpio Joaquim do Luz Guedelha.
Quinta Fulla Belha. Est. A Agruela. 2600
Vila Franca de Xira . (M) PO.Fr.ln.T.N.U .
60.1.3.Tematicas: Historia de Portugal,
Cultura Portuguesa, Arte Antigo (PreHist., Grega, Romano, Egfpcia).Pagelas.68.
3505 - Eng. Jose Agostinho do Costa Pereira. Rua Associa<;:ao Desportiva de
Oeiras, n.o 22 riC Esq.o 2780 Oeiras. (M)
PO .ln.Fr.Es.lt.T.60.U.
3506 - Prof. Jose Eduardo do Silva Monteiro.
Urb. Cidade Desportiva. Prct. Manuel
Faria, n.O4 ric C. Massama. 2745 Queluz. (P) Po.Fr.ln .Es.T.C.V.60.N.U.l.T1O.
3507 - Ma Song Kuong. Avenida Almirante
Reis, 120-6.0 Esq.o 1150 Lisboa . (A) Po.ln.
T.C.v.60.N.Macau.Hong Kang.55.55A.
Afinsa .
3508 - Hugo Manuel Grasina Esteves. Rua
Polonio F. Junior, 4-4 Dto. 2800 Cova
do Piedade. (P) Po.Fr.ln.T.C.V.60.N.U.1.
T20.Afinsa .
3509 - Arqt. Carlos Manuel Taboada Meireles
Costa. Rua Alexandre Herculano, 65B. Sassoeiros . 2775 Carcavelos . (M)
T.60.N.U.1.v.C.N.U.3.
3510 - Carlos Manuel Oliveira e Silva. Apartado 118. 2725 Mem Martins. (M) PoJr.
In.Es.T.C.v.60.N.1.2A.Palop.Afinsa.
3511 - Prof.o Maria Margarida Nesbitt Rebelo
do Silva. Avenida de Sintra, 267 riC E.
2750 Cascais. (M) Po.Fr.ln.T.C.v.60.N.U.
1.2A. Ate a Independemcia. Afinsa.
3512 - Dr. Fernando Loureiro Bastos. Travessa
dos Moinhos, n.o 2 ric Esq. 1300 Lisboa. (M) T.C.v.60.N.U.
3513 - Francisco Manito Martins. Rua 16 de
Maio, n.o 7. 8500 Portimao. (A) T.C.V.
60.N.l.2A.Macau.2B.Cabo Verde .2C.
Temas.
3514 - Joao Carlos Tavares Rodrigues Pais.
Praceta Gervasio Lobato, Lote 47 ric
B. 2745 Massama. (M) Po.Fr.lnJ.V.C.60.
N.U.1.90.Afinsa .
3415 - Antonio Pedro Almeida Rodrigues. Rua
Fernando Lopes Gra<;:a, n.o 1.9.° Letra

AS «INSTRU90ES» ANEXAS AO ALVARA DE CRIA9AO
DOS CORREIOS MARiTIMOS PARA 0 BRASIL DE 1798
(con tin uQ(;oo)
Luiz Guilherme G. Machado

ro.

258 - Jorge Aurelio Rodrigues. Rua dos Girassois, 261 . Carrasqueira. 2970
Sesimbra. (M) Po.Fr.lnJ.60.N.U.5A.7.67
B.90
589 - Dr. Augusto Carlos Bianchi de Aguiar.
Rua de Santos Pousada, n.o 1313-1.°
Esq.o. 4000 Porto. (M) PO.Fr.T.C.v.N.60.
1.2.93.
757 - Associa<;:ao Portuguesa de Filatelia
Tematica. Rua das Doze Casas, 2354 .°. 4000 Porto.
1559 - Dr. Joao Artur Capao Filipe. Rua Eugenio de Castro, 238, Hob. 711 . 4100
Porto . (M) Po.Fr.ln.T.C.60.N .1.67B de
1.60.de 3.sobre T 20.Cinema.90.93.94.
2328 - Alberto Trindade Vargues. Rua Padre
Antonio Vieira, 7A-3 .0 F. Cidade
Nova. 2670 Santo Antonio dos Cavaleiros. (M) Po.T.C.V.60.U.3.75.94 .
2600 - Joao F. de F. Gamboa Alves. Apartado n.o 133. 2100 Coruche. (M) PO.Fr.ln.
T.v.60.N.U.1.2.5A.30. Dou cartas prefilatelicas por idem ou cartas filatelicas ate 1930.90 .. Afinsa.
2887 - Eng.o Jose Eduardo M. Godlnho. Rua
do Vigario, 58-3. 0, 1100 Lisboa . (M) Po.
Fr.ln.T.C.v.60.N.U.1.2A.94.
3376 - Augusto Manuel Ferreira Pinto. Travesso do Vitoria, 111-4.° Esq .o Frac<;:ao
"CUll. Germunde . 4470 Maio. (M)
T.C .V.60 .U.1.2A.Postais ilustrados .
Calendarios. 72.Afinsa .
3421 - Prof. Paulo Manuel Mascarenhas Dios.
Rua Joaquim Sotto Mayor, 105-2.°
Esq.o 3080 Figueira do Foz . (M)
T.C .V.60.N.U.
3495 - Jorge Manuel Delgado Josefino. Travessa 25 de Abril, n.o 19. Bugalhos
Mascotelos. 4810 Guimoraes. (M)
Po.ln.Es.Fr.T.60.N.U.1.3.Todos os temas.90.Afinsa.
3496 - Armando Pereira Bastos Nunes. Suzana-Travanca. Oliveira de Azemeis.
3720 Travanca OAl.
3500 - Nuno Miguel Verissimo Domingues.
Rua Cidade do Praia, n.O 3-2.0 Esq.o
2700 Amadora . (P) Po.ln .T.C.v.60.N.
U.1.Afinsa.
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9. ° - Logo que chegar a mala ou malos,
pertencera ao ultimo dos Oficiais a sua abertura na presenr;a do Administrador e demais
Oficiais que houver.
10. ° - Extraidas as cartas, passaro 0 Administrador a conferir os portes das cartas com
o aviso ou factura do seu valor que as acompanhara e isto na presenr;a dos demais
empregados que houver. E ajudado deles,
verificada a conta, 0 segundo Oficial faro a
carga do seu importe em um Iivro destin ado
para este ministerio e escriturado mercantilmente. Praticado isto, 0 Administrador passaro recibo que sera entregue na Junta da
Fazenda.
11 .0 - 5e a Junta da Fazenda en tender
ser conveniente mandar assistir um Oficial seu
ao ate compreendido no capitulo antecedente, 0 podera fazer sem ofens a do Administrador e demais Oficiais.
12. ° - Conseguintemente, passaro 0 Administrador e demais empregados a por as
cartas umas depois das outras por um a/fabeto exacto, unindo as que forem do mesmo
nome com um fio, depois farao uma Iista.
Finalizada esta, a farao publica e distribuirao
as cartas.
13. ° - As cartos do Governador e Magistrados nao serao postas em Iistas, e ainda
mesmo as pessoas particulares se requererem
este arbitrio que, contudo, naG e de obrigar;ao. As cartas dos Governadores serao as
primeiras que devem ser entregues. 0 Administrador, logo que se abrir a mala, as pora
prontas.
14. 0 - Quando receberem cartas que naG
se achem ja com seus portes design ados nos
sobrescritos, esta sera a primeira operar;ao
logo que se abrir a mala. Principiarao por
separar as cartas segundo a indicar;ao do
seu peso, que 0 pratica facilitara afim que
este trabalho seja mais pronto.

1.° - Nas cidades e vilas capitais se estabelecerao correios.
2. ° - Em cada um destes correios havera
dois Oficiais, 0 primeiro com 0 trtulo de Administrador. A este competira todo 0 governo e direcr;ao debaixo das ordens da Junta
da Fazenda respectiva. 0 segundo Oficial
sera responsavel ao primeiro no exercicio do
seu emprego e Ihe estara subordinado.
3. ° - Nas cidades onde a af/uencia dos
cartas 0 requeira, havera maior numero de
Oficiais para que 0 servk;:o publico seja pronto.
4.° - Os Administradores serao pessoas de
notoria honra e verdade, e tais que pelos seus
louvaveis costumes tenham merecido a confianr;a publica. Eles, alem disso, serao pessoas
adonadas e bem estabelecidas. Os mais Oficiais devem todos ser de boa conduta.
5.° - 0 correia se estabelecera em casa
do Administrador, por isso ele morara no centro da povoar;ao e em lugar publico.
6. 0 - 0 Administrador destinara no edificio
do sua morada, uma sala ou quarto que
tenha proximidade a rua. Nesta sala estabelecera 0 laborotorio do correio, por isso e
necessario que seja uma casa independente
das demais e que deve estar fechoda nas
horas vag as.
7. ° - A fidelidade, verdade e exactidao
no servir;o sao as obrigar;oes de todo os
empregados. Eles antes de principiar em a
servir, darao juramento na Junta de Fazenda
de assim 0 cumprir.
8.° - 0 trabalho sera repartido pelo Administrador entre todos os Oficiais. Ele, com 0
seu exemplo, os estimulara e faro ser exactos, laboriosos e aplicados. A ordem do trabalho sera repartida na maneira seguinte:
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MOSTRA FILATELICA COMEMORATIVA
DOS 53 ANOS DO C.F.P.

C

Rui Manuel Gravata Resende
Fauna do Extrema Oriente
(Temotica)
Clube Filatalico de Portugal
Boletins
(Literatura)

omo foi noticiado. realizou·se de 27 a
30 de Outubro ultimo, na Sede do
nosso Clube, uma Mostra Comemarativa
dos 53 anos de vida do C.F.P.. que foi tombem de
homenagem 00 ilustra portugues, pedagogo e po·
eta Joao de Deus. No dia do Encerramento, funci·
onou um Posto de Correio no local do evento, onde
loi aposto, na correspondencia apresentada, um
carimbo comemorativo com a efige do autor da
"Cartilha Maternal ... A Mastra esteve concorrida e
participaram na mesma os seguintes ossociados.
bem como 0 proprio Clube, na Classe de literatu·
ra, com os seus boletins:

Como estava previsto e anunciado, com a
devida antecedencia. realizou·se no dia do encer·
ramento do certame um jantar de confraterniza·
c;:ao na Messe dos Oliciais da Forc;:a Aerea, em
Monsanto. que reuniu mais de meia centena de
Amigos e Socios do C.F.P.. alguns dos quais acom·
panhados por familiares.
No final do magnifico jantar era visivel 0 agra·
do de tados os con vivas e fol num ambiente de
boc disposic;:ao e de grande amizade que foram
distribuidas as medalhos comemorativas da Mostra
efectuada no Clube de Homenagem a Humberto
Delgado. aos particlpantes na Mostra do 53.° Ani·
versa rio do Clube e ainda aos associados que com·
pletaram. em 1996. 25 anos de filiac;:ao.
Esperamos e desejamos que no proximo Anlver·
sorio este)am presentes muitos mais prezados
consocios para que. pelo menos uma vez por ano,
se fac;:a uma ampla e alegre confraternizac;:ao. sinal
evidente da vitalidade do C.F.P ..

Elder Manuel Pinto Correia
Privotivos de Portugal
(Tradlcional)
Eurico Carlos Esteves Loge Cardoso
Jesus Cristo. Da Anunciac;:ao a Glorificac;:ao
(Maximafilla)
Luis Miguel Pinto dos Santos Monteiro
Estuda das Marcas de Portugal Continental.
Periodo Pre·Adesivo
(Historia Postal)
Pedro Miguel Vaz Pereira
Intelros Pastais da Monarqu;a Portuguesa
(Juventude)

DOMINGOS DO SACRAMENTO, HERDEIROS

MARIA CEciLIA DO SACRA~IENTO
Rua do Crucifixo, 26 • Telerone 3424891 • 1100 LISBOA • PORTUGAL

ALBUNS

D.S. TIpo CDE PORTUGAL E ULTRAMAR

D. Arroja. 2675 Odivelas. (M) T.C.v.
60.N.U.
3516 - Dr. Luis Antonio Ribeiro Lopes. Prace·
to das Cavadas, 74 . 4435 Rio Tinto .
(M) T.C.v.60.N.U.l.2.PALOP.Temoticas:
Cosmos e Jogos 0Iimpicos.90.Afinsa .
3517 - Vasco Caseiro Correia de Brito . Ru a
Visconde de Santarem, n.o 2.4 .° A.
2795 Linda a Velha. (A) T.C.v.60.N.U .

3504 - Mrs. Enders Ute. Tomburg str. 19. D·
502Q9 Pulheim. (M)A 1.In.Fr.6D.l.l 0.1 0A.
lOB.47.51.53.97

MADEIRA

FRAN9A

3195 - Antonio Augusto dos Santos Ferreiro.
Servi<;:os do Ministerio Publico . Tribu·
nal Judicial. 9100 Santa Cruz. (M) Po.
Fr .ln.T.C.60.N.l .Alguns U.T.v.T7.Flora .
Tl 0.T29.C .T29.94.Philex.Escutismo E.
Moreno cf n.os Yvert.

3497 - Dr. Pacou Michel. Cote des Oiseaux.
40700 Hagetmau. (A) Fr.ln.T.C.Essois.
Epreuves, artistes. Grandes decouver"
tes maritimes.9o.Afinsa.91.

BELGICA
3499 - Schillebeeckx Robert. Consciencel"
aan, 1. B·3191 Hever. (A)Fr.Es.
In.T.C.V.5 Ouest. 6 Norte e SUI.55.9o.

OBITUARIO

AFRICA DO SUL

o Clube Filatelico de

Portugal lamenta
profundamente 0 desaparecimento
ocorrido, nos ultlmos meses, dos seus
dedicatl os e inesqueciveis socios:

3502 - Carlos Manuel da Fonseca. P.O. Box
16644. Atlas Ville. 1465 Boksburg . (M f
fA) Po.ln.T.6o.N.U.l.57 e seus Bantos·
toes.

ALEMANHA

Faustino Encarnac;:ao Pires
Eng.· Casimiro Martins Neves Cabac;:o

3498 - Adelino Gomes Mendes. Fruhlingstr.
12.Nurnberg 90431. (M) Po.T.C.v.6o.66.
N.U.l .1O. 1OA.lOB.97.Afinsa.

As familias enlutadas a Direcc;:oo do CFP e
os dirigentes deste Boletim apresentam as
mais sentidas condolemcias.

SELOS E MATERIAL
FILATELICO
PACOTES DE SELOS
TEMATICOS

FILATELIA-NUMISMATICA
MADEIRA
Casa Especializada em:

Formato 22 x 25 ems,
Cartolina

Permanentes

PORTUGAL" I.' Parte (Selos do Correia Nonnall
" Volume I (Selos de 1853 a 1969) . . .
....... .. . ..... . . .
.. 3650$00
" Volume II (Selo, de 19iO em dlantel ......... ... ...
....................... ..... _ ......
. 5500$00
PORTUGAL .. 2.' Parte (Se)o; de Aviao, B1ocos, Imposto, Enoomenda" Porteado, Oficial, Pril'atil'll', ett )
._ .... _...............
6.500$00
ILHAS AD·JACENTES ........... .....
.. ........... _. _._...
4250S00
ANGOLA
... .... ............
.. . .... ......
...
...... _.................
......... _ .._ ......__._....
.3 3()0$00
ANGOLA Reptibhm ..... _ ..... __ .. _.. •..... __ .._ ....................._ _.. _ ...._. __ .. _ .. __ ..____._.... _ ................. __
U OO$OO
CABO VERDE ... _._ ... _ .........._._.................... "._ .._._ .... _.. _
_ ."._.... _ .•. _ .. _ ...._._ .._... ..".....__ ._...
.. 2 3()OSOO
CABO VERDE Republim ....................................... ..__ ........._
_ ................. .. ...... . ._. . _ .................................. ..... . 4.100$00
GUINE PORTUGUESA ............................................ _ _ .... ....._. ___.. . . ........ _ ........ _ .. _ ....._ .....__... _ .._ ...... ____ .... .. .2.300$00
GUINE PORTUGUESA Repuolita .............................._ .............. _......_ ..........................................._ .. _ .. _ ........ _._._ .............. _................ .. 8.000$00
INDIA ......................................................................... ............_ . ..... ................_ ................................. _ .............._ ... _ ........._._... _..............
.. 2.75()$00
MACAU ....................................................................... _. _ ..................... _._........._ .._ ......_._......._ ................ _ ...................."................... .... 6.000$00

i:\~r:r~g~ll~~ii:~j;~I,~;:;::~::~:.;:~::~::~~:::;\: : 1·,·:I~::~;~~:: ~:·~·:.~.:. .~:~:·~:~: ·~ :·~ : ~: .~: ·: .:~ ~ :.~:~~~:·:~::~=:~:. ~:. :.:~:=.·~j~i

S. TOME E PRINCIPE Repuolit. II .. N.' 60 a 92, AI'. 2, BIOC05 54 • 93 ............................................. _ ................... _._ ..................................... 4.500$00
TIMOR ....................................................................... ............................... ".................._ ................_._ ................ ..........................._ ............. 2.150$00
GOMPANHIAS DE MOQAMBIQUE E NIASSA .......................... . .
. .. _ ....... _ ... ........... ........................_ .. _ ............. _ .... ,._,.. _._..... 2.000$00
AFRICA, CONGO, INHAMBANE, LOURENCO MARQUES, rETE, QUELl MANE, KIONGA, ZAMBEZIA E U LTRA~L~R ...._ .......................... 2.000$00
Folhas Iso)ad.s ......................................................... .. ...................... "........... _ .. _ .. _._.. ... .....
......... ........ .................._._........ ....... 65$00
Fo)h.s Isoladas (Republims) ........................................ _ ...._ .. _ ..... __............... _ ...... _ . ........... ............................... _ ........ _ ... _ ..... ___• 70$00
Papel .. .. .. _ ......_ ........................ _ ........_ .._...... 6Il$00
ll'A Incluid. l7rc
Fel'ereiro de 1996
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* MOEDAS • SELOS • NOTAS·
Grande sortido
de Series completas
e Selos tematicos

de
Portugal/ Ar;.ores/Madeira/Macau
Ex. Colonias

Pe~a listas de pre~os gratis

COMPRA E VENDE

EI6dio de Santos
Grandes Colec<;6es e
pe<;as isoladas

CASA FUNDADA EM 1922
R. BERNARDO LIMA, 27
Telef. 54 97 25
1100 lISBOA

c.P. 4511
9057 FUNCHAl CODEX
MADEIRA - PORTUGAL
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Tel.:: (0911 223070
Fox: (0911 230805

IV QUINZENA FILATELICA
JUVENIL
DA CIDADE DE BEJA

2.° EXPO-FEIRA
DE
FILATELIA

f"'~ ~

I

~~~
'-J --1---1

r

PRESENCA UNIVERSAL DE VALOR CWILTURAl

a

C

om 0 patrocfnio do Federa<;:ao Portuguesa
de Filate/ia e dos Correios de Portugal. S.A.
teve lugar em Beja. no Salao do Inatel. de 30
de Outubro a 13 de Novembro de 1996, 0 evento
em epfgrate, organizado pelo N0cleo de Coleccionismo do Centro Cultural e Desportivo do Hospital
Distrital de Beja. Esta iniciativa do reterido Nucleo
de Colecclonlsmo que contou, ainda, com a colabora<;:ao do Delega<;:ao de Beja do Inatel. Camara
Municipal de Beja e Vidreira Narciso, revestiu-se de
grande Interesse e oportunidade sabido, como e,
que h6 necessidade imperiosa de atrair os jovens
para esta modalidade que alem de hobby e ciencia e cultura.
Muitas e variadas motiva<;:oes, nem sempre as
mals recomend6veis, tem atrafdo a juventude atastando-a, 0 que e pena, do colecclonismo fllate/ico
que s6 traz beneffclos a quem 00 mesmo se dedica.
Felicitamos, por Isso, vivamente, 0 Nucleo de
Coleccionismo do CCD - HDB e 0 seu principal
dlnamlzador 0 nosso prezado amigo Geada de
Sousa, por esta IV Quinzena Fllatelica Juvenil.
Participaram no certame os segulntes tllatelistas
convidados:

rgonlzodo pelo ACOFIL - Associo<;:ao
de Comerciontes Filotelicos de Portug'ol, reollzou-se, no FORUM TELECOM
(Picoos), em Lisboo, a 2.0 Expo Feiro de Filotelio,
que esteve potente 00 publico nos dios 16 e 17
de Novembro de 1996.
Este importonte ocontecimento, do iniciotiva dos Comerciontes Filotencos Assoclodos, obteve osslnolodo ex ito, tendo estodo muito
concorrido contribuindo para tal as oito colec<;:6es de filotelistos portugueses que estiverom
expostos.
A todos os vlsltontes fol distribuido um interessante Cotalogo - Progromo com excelente
ospecto graftco e ilustrodo com curiosos pe<;:os.
o C.F.P. ogrodece 0 convite poro estar presente no certome,
Aproveitomos a oportunldode poro divulgar
os carpos directivos do ACOFIL poro 1995/96,
bern como a listo de associ ados:
Presldente: Albertino Figueiredo
Vlce-Presldente: M,o Cecmo do Sacramento
Secretarlo: Carlos Silva
Tesourelro: Boroto Neves
Vogal: Carlos Tome

Fernando Jose Alpalhao Ferreira
Flamulas de Portugal do Perfodo CI6ssico (19101960)
Ines Ingles Cab rita - 13 anos
o Maravilhoso Mundo das Aves
Claudia Chicharo Pereira - 13 anos
Uma Festa Chamada Natal
Joana Miguel Correira Fernandes - 15 anos
Fauna
Tania Filipa Duarte Moreira - 14 anos
o Mundo dos Peixes
Silvina Pimento Cardoso - 13 anos
Os Castelos de Portugal
Marisa Isabel dos Santos Montes - 13 anos
As Pontes
Cristina Isabel Rodrigues Parrinha - 13 anos
Os Insectos
Joao Alexandre Jino Samina
Bilhetes Postais Portugueses
Ana Cristina Pires Dias - 13 anos
As Flores
Calarina Rita Ferreira Carmelo Malos
Mamfferos
Rute Maria do Vale Travassos - 13 anos
o Homem e 0 Aviao

lISTA DE ASSOCIADOS:
A. MOLDER
AFINSA PORTUGAL
ANTONIO SILVA RAPOSO
CARTOFILIA A. GON<;::ALVES
DOMINGOS DO SACRAMENTO, HERD.
CARLOS TEIXEIRA PINTO (MAlA)
FILATELIA BARATA DAS NEVES
FILATELIA DO CHIADO
FILAMATICA DIFUsAo
FILATELIA INTERNACIONAL (MACAU)
FILATELIA IRIS, LOA.
FILATELIA LLACH, S.L. (BARCELONA)
FILATELIA NGSAN (M~CAU)
FILATELIA - NUMISMATICA MADEIRA (FUNCHAL)
FILATELIA E NUMISMATICA SIMARRO, LOA.
JORGE M.S. LOPES
LEILOES P. DIAS, LOA.
MERCADO FILATELICO
SERGIO W. SOUSA SIMOES

CORREIOS ETELECOMUNlCAC;:OES DE MACAU

IrHutRJ
o.vis.io de Filatelia -

largo do Senado -MilCau

Tel. (853) 377220

36

II

Fill< (853) 336 603

nhecemos) noo so descrevem as taxas no
mesmo ana - 1883 - como omitem a taxa
de 4 1/2 reis da Portaria n.o 476, que realmente noo conhecemos e que admitimos noo
ter sido impressa naquele Tipo I (III do C.E.).
o ass unto presta-se a variadas conjecturas, qual delas a mais parecida com a realidade dos factos, mas que permanecer6 para
todo 0 sempre como uma das muitas interroga<;:oes sem resposta de que enfermam os
nativos da india Portuguesa.
Mas. para facilidade dos coleccionadores poderemos considerar como realidade:

Alguns cat610gos tambem apresentam
estes selos com um denteado; pensamos que
foi obra clandestina e portanto noo merecem qualquer classifica<;:oo. pois j6 atras se
mencionou noo terem sido picotados na origem.
Ora estas duas ultimas emissoes de nativos foram uma precau<;:oo da Junta da Fazenda. para que noo faltassem estampilhas
nos correios. com 0 valor em moeda indiana.
resultante da Conven<;:oo Luso-Britonica,
dada a irregularidade e repetidas delong as
nas remessas da Metropole.
-

Teriam sido postos em circula<;:oo apenas quando noo havia outra possibilidade de satisfazer as requisi<;:oes?
- Teriam sido todos «facturados» ao
mesmo tempo e com pessoal pouco
habilitado?
- Sera que come<;:aram apenas pelas
taxas do Tipo I?
- Sera que os funcionarios que atendiam as requisi<;:oes so se preocupavam
com a importoncia das taxas requisitadas. e satisfaziam as requisi<;:oes com
selos de qualquer uma das duas emissoes, indiferentemente?

Ano de 1883 - taxas de 1 1/2 real, preto
e 6 reis, verde;
a palavra «REIS» com letras romanas, os
algarismos mais fin~s e 0 6 mais pequeno .
Ano de 1885 - taxa de 1 1/2 real, preto,
em Abril de 1885;
- taxa de 4 1/2 reis, verde-azeitona, em
Agosto de 1885;
- taxa de 6 reis, verde, em Outubro de
1885;
postos a circular sucessivamente, «REIS»
em letras normandas e algarismos das taxas
maiores, em especial 0 6 reis.
Isto resume-se apenas na altera<;:oo do
ana de 1883 para 0 de 1885 na segunda
destas emissoes, solu<;:oo esta que apenas
precisa de um aditamento: «alguns valores
circularam antes da data da Portaria Oficial
que os autoriza a circular», pois conhecemos
cartas com selos destas emissoes obliterados
com datas anteriores a da Portaria respectiva.
H6 conhecimento para complicar ainda
mais este assunto, da existencia de selos do
Tipo I com algarismos das taxas do Tipo II
(maiores), que noo seroo f6ceis de localizar,
nem se encontram catalog ados.
Admitimos que a realidade destas duas
ultimas emissoes, tambem impressas sob a
direc<;:oo do eng.o Assa Castel-Branco. mereceram da sua parte pouca aten<;:oo; noo
foram ((picotados» e apresentam muitos variedades. como valores omitidos. duplas impressoes. variedade de tonalidades. que sao
j6 um lugar comum em todas as emissoes
anteriores. alem de dois «tete-beche». um na
taxa de 1 1/2 real. rarissimo e outro na de 6
reis. tambem de extrema raridad~ .

Naquela epoca. diz V. Godinho. a confusao era a regra naqueles servi<;:os e julgamos
que por essa razoo. alem doutras, V. Godinho,
que dispunha de todos os elementos acima
expostos, noo quis estabelecer doutrina certa sobre 0 assunto.
E desta forma a nossa participa<;:oo naquele evento filatelico. no inicio referida.
obedeceu ao que acima expomos. que noo
esta 100% de acordo com os catalogos utililOdos, mas tambem sem qualquer inconveniente nem penalilO<;:oo.
Resta-nos referir a Bibliografia que contribuiu para esta breve diversao sobre as duas
ultimas emissoes dos «nativos» da india Portuguesa; foi a seguinte:
1-

Catalogo Anotado de Vitorina Godinho publicado em 1953.
2 - Reimpressoes de varios artigos de Carlos
George, edi<;:ao de A. Molder - 1944.
3 - Varios catalogos nacionais e um estrangei-

roo

8

Bolsa Filah!lica

Espa<;o

a disposi<;ao

de todos os leitores que podem
aqui inserir 0 seu anuncio
ao pre~o economico de 80$00 por linha.

Vendo FOC's de Portugal
desde 1977 ate 1990, em lote
ou parcialmente, carimbos de
Lisboa. Contacto: Geraldo
Vieira. Tel. (01) 301 01 39. meIhor hora das 20-22 h.

Procuro correspondentes
para 0 tema Fauna. Selos
novos. Base catalogo Michel.
Acordo previo. Milan Brich6cek. Jineck6 318. CZ 261
01 Pribram I. Czech Republic.

If you are interested to
exchange thematic stamps
Troco selos alemaes novas
(mint/used). FDC's, Postal sta- e usados. Tenho todas as
tionery. thematic cancellations series novas desde 1975 a 1995
of india, Nepal, Bangladesh, e mil hares de usados que
Bhutan, Iran. China. etc. Write troco par selos novas e blous in English.
cos de 1920 a 1960, sem
AS. Banga. J.J. Philatelic charneira em series completas.
Centre. F-149 Vishnu Garden. Telefonar 058/83 06 37. Aderito
New Delhi 110 018. India.
Manuel Carvalhido. Lugar do
Freixo. 4900 Viana do CasVendo N s/ch. - F.B.A1e.Hol. telo.
Boas series. (01) 72645 82.
F.P. Leal. Caminho Palma
UCRANIA: Novos. usados.
Baixo. 4-7 B. 1600 Lisboa.
sobrescritos. inteiros, sobrecargas, emiss6es locais e provisoTroco selos novidades, novos rios. Pe<;:a Iista gratis. Escrever
e usados de Cuba por Portugal, a Leonid Yurko, P.O. Box 52.
A<;:ores, Madeira. Macau e Euro- UA-332440 Berdyansk. Ucrania.
pa Ocidental. Corr.: Ingles ou
espanhol. Lic. Israel Lopez. AparCompro. troco e venda
tado 86. Placetas 52800. Villa notas de todo 0 Mundo e
Clara. Cuba.
posta is antigos so de Portugal
- Antonio AC. Pinheiro, Av. do
Selos. Moedas, Blocos. So- Brasil, 48. 3200 Lousa.
brescritos e Booklets, vendo ou
troco. novo e usados. de PorLivros, Revistas, Jarnais,
tugal. Angola e Mo<;:ambique Catalogos, LeiJoes, etc. Toda a
com Palops. Apreciaveis des- literatura filah~lica. Compra/
contos de catalog os. Comple- Vende. T.: 01 /34321 58 au 01 /
to listas de faltas.
9471326.
Figueiredo. Rua General
Silva Freire, lote 157-7.° B. 1800
1960/1985 e II Centenario
Lisboa. Telf.: 8536209.
do selo postal portugues
(1953/1985). Vendemos selos
Vendo novidades do mun- novos/blocos/FDC/Carteiras.
do inteiro: VALOR FACIAL+ 10%. Para estas e outras epocas
Francisco Chao Lopez. Perez contactar sempre SELOS
Cepeda 8-2.° D, 15004 La KRUGER. Telefs. : 01/343 2158 ou
01 /947 1326.
Coruna. Espanha.
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COM PRO material filatelico tais como: Cartas. Postais,
Flomulas. etc " relacionado
com 0 Aeroporto de Lisboa e
Aeronautica Civil em Portugal.
Respostas detalhadas c/ fotocopia para: Fernando Oliveira - Rua dos Arneiros, n.O 86. 1°
Esq.o. 1500 Lisboa.
Selos: Ao cento ou com popel ainda colado. Pago aos
melhores pre<;:os do mercado.
Telf. 01 /343 21 58 ou 01 /947 13 26.
Troco selos de Cuba par selos de Portugal em series novas. Base de troca 0 Catalogo
Yvert. Antonio Garcia C. Apartado Postal 5135. Habana 5.
CP 10500. Cuba.
Selos vendo. novo e usados,
Portugal, ex-colonias e estrangeiros. grandes descontos.
A Rosa Dias, Rua Amorim
Rosa. 35 - 1.° Esq. - 2300 TOMAR.
Postais antigos do Algarve
(Cartofilia) - Compro, vendo
e troco. Paulo Vieira. Apartado 135. 8002 Faro Codex.
POSTAIS. CARTAS. TELEGRAMAS, SELOS, AEROGRAMAS,
DE
CORARQUIVOS
RESPONDENCIA LlTERATURA,
HISTORIA POSTAL, RECIBOS,
CHEQUES, P. SELADO, LETRAS,
ETC. FILATELIA-CARTOFILlAESCRITOFILlA. Compra. Vende.
Troca. Contactar por favor: SELOS KRUGER - Rua do Crucitixo, 76-2." ot." 1100 L1SBOA.
Telefs.: 01/3432158 ou 01/
947 1326. Fax: 01 /3427676.

Portaria provincial n. ° 284 de 72 de Agosto
de 7877 e sao das taxas de 7 7/2 real, 4 7/2
reis e 6 reis, moeda do convenc;;oo, 6s quais
respectivamente correspondem as cores preto, verde azeitona e verde.
As autoridades e mais pessoas, a quem a
conhecimento e execw;;oo desta competir,
assim a tenham entendido e cumpram.

Boisa Filatelica

TODO 0 MUNDO - PArSES
ALGARVE. Marcofilia classiE TEMAS - Mais de 35.000 se- ca. Procuro cartas, selos isolaries em «stock». Envie-nos a sua dos, postais, telegramas, etc"
lista de faltas. Tambem desta provincia ate 1912.
pre<;:ariQS gratis e pedido.
Compro ou troco por outro
FILATELIA SERGIO SIMOES material similar do resto do
- 2500 CALDAS DA RAI- pais, pois possuo stock razoaNHA.
vel destas pe<;:as. Posso tambem trocar por selos que
Selos CERES (Portugal/ faltam na sua colec<;:ao.
Paulo Vieira. Apartado 135.
/A<;:ores e Madeira). Procuro
para especializa<;:ao tudo so- 8002 Faro Codex
bre este tema: novos, usados,
falsos, reimpressoes, grandes
Catalogos Yvert - Sempre
blocos, erros, provas, cartas. em «stock» as ultimas edi<;:oes.
Compro, troco e vendo. Paulo Pe<;:a lista destes e de outros
Vieira - Apartado 135 - 8002 catalogos, tambem dis poFaro Codex.
niveis. FILATELIA SERGIO SIMOES
- 2500 CALDAS DA RAIPACOTES COM SELOS
NHA
- Para revenda ou directamente ao coleccionador. MuiSelos Coroa. Procuro para
tos paises e mais de 30 temas especializa<;:ao tudo sobre
diferentes. Pe<;:a pre<;:a- este tema em novo, usado, falrios gratis. FILATELIA SERGIO SI- sos, reimpressoes, folhas, err os,
MOES - 2500 CALDAS DA etc. Compra, troca e vende.
RAINHA
Paulo Vieira - Apartado 135
- 8002 Faro Codex.
Selos vendo e com pro, novos e usados. Continente e exLINDNER - SAFE - LEUCHT
colonias. Bons pre<;:os. M. TURM (FAROL) - Vendemos
Leitao. Rua Julio Dantas, 3-1.° todo 0 material filatelico desF. Casal de S. Bras. 2700 Ama- tas e de outras marc as. Albuns,
dora.
classificadores, folhas sistema
branco, etc. Catalogos gratis
EUROPA/CEPT - AMERICA/ a pedido. FILATELIA SERGIO SI/UAEP - Duas colec<;:oes, dois MOES - 2500 CALDAS DA
temas, para fazer sem hesita- RAINHA
<;:00. Tudo em «stock», incluinTroco series novas e selos
do albuns. Inscreva-se tambem
para receber as novidades usados de grande formato
que VaG saindo. FILATELIA SER- 200x200. Piotr Maciag. POB
GIO SIMOES - 2500 CALDAS 251. PL-90-001 Lodz-1. Po16nia.
DA RAINHA
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Completo listas de faltas de
Portugal e Ultramar com descontos apreciaveis sobre 0
catalogo. Se e coleccionador
medio ou prjncipiante estamos
as suas ordens. I. Coelho Apartado 135 - 8002 Faro Codex.
NOVAS EMISSOES - TODO 0
MUNDO POR PArSES E TEMAS Somos importadores ha dezenas de anos. Diga que pretende come<;:ar a receber ou
pe<;:a circular de inscri<;:ao. FILATEllA SERGIO SIMOES - 2500
CALDAS DA RAINHA
Qual 0 inteiro postal (norma~,
que Ihe falta? Que tem para
dar em troca? Novo/circulado?
Enviar selo para resposta,
Americo Mascarenhas Pereira
R. Artur Ferreira Silva, 2-2.° Dt.O.
1885 Moscavide.
SE COLECCIONA TEMAS OU
PArSES, TEMOS SEMPRE EM DISTRIBUIc;::Ao GRATIS, PREc;::ARIOS
COM CERCA DE 35 000 SERIES
- Novas. diferentes, completas. Indique-nos 0 que colecciona. SERGIO W. DE SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS DA
RAINHA
PREc;::ARIOS DE SERIES COMPLETAS NOVAS DE PORTUGAL 1953-1992 - Inclui igualmente
muita coisa em usado. Com
bloc os, «carnets» e outras variedades. Gratis a pedido. SERGIO W. DE SOUSA SIMOES 2500 CALDAS DA RAINHA

pre to; dizeres: - as prescritos no Portaria provincial, n. ° 284, de 72 de Agosto de 7877.

o Secretario Geral
Jose Maria Teixeira GuimarCies
Chama-I he V. Godinho uma 2.° edi<;:ao.
A terceira emissao relativa a taxa de 4
1/2 reis e autorizada a circular pela Portaria
n.o 371, publicada no Boletim Oficial n.o lBO,
de 20 de Agosto de 1885, refere:

Palacio do governo geral no Cabo
22 de Agosto de 1883
o Governador Geral
Visconde de Porro de Arcos

N.O 371 - Noo sendo as se/os de franquia
do correia do taxa de 4 7/2 reis, que existem
no cafre do junto do fazenda, suficientes para
a satisfac;;oo de diversas requisic;;oes, e cumprindo providenciar para que noo sofra 0
respectiv~ servic;;o; hei par conveniente, em
nome de S. Ex. 0 0 governador geral, determinor que sejam aceites no circulac;;oo as selos
que a junto do fazenda mandou facturar e
que sao do seguinte descric;;oo: Taxa - 4 7/2
reis; cor verde-azeitona; dizeres: - os prescritos no Portaria deste governo, n. ° 284, de 72
de Agosto de 7877.

Por este texto se nota a preocupa<;:ao da
Fazenda, mandando imprimir selos com as
chapas anteriores, para naG se fazer sentir a
falta dos mesmos; nota-se igualmente que a
Portaria faz referencia a tres taxas, 1 1/2 real.
4 1/2 reis e 6 reis, quando os catalogos apresentam apenas, modernamente, duas taxas:
1 1!2 real, preto e 6 reis, verde.
o texto esclarece ainda que a fazenda
mandou utilizar na impressao dos selos «antigas chapas existentes no tesouro», 0 que nos
leva a presumir que tanto foram utilizadas
chapas com a palavra «REIS» em letras romanas, como com letras normandas, a que correspondem os Tipos III e III B, descritos no
Catalogo Especializado do NFACP (1877 - estrelinha).
Quanto ao selo de 4 1/2 reis com
letras romanas naG apareceu. Alguem ja nos
disse ter visto um numa colec<;:ao estrangeira, mas nos somos como S. Tome: ver para
crer. E naG ha justifica<;:ao para tal raridade ...
Carlos George tambem possuia um 4 1/2
sobre carta carimbada em Outubro de 1883
(so que naG esclarece se 0 «REIS» esta em
letras romanas ou normandas).
As tres restantes portarias referem-se ao
ana de 1885 e esses sim, legalizam cada uma
das taxas emitidas: 1 1/2 real. preto, 4 1/2
reis, verde-azeitona e 6 reis, verde.
Assim, a segunda Portaria n.O 230, publicad a no Boletim Oficial n.O 85, de 21 de Abril
de 1885, diz:

Palacio do governo geral em Pangim
20 de Agosto de 1885
o Secretario Geral
Jose Maria Teixeira GuimarCies

A quarta emissao, prevista pela Portaria
n.O 445 e publicada no Boletim Oficial n.O 228,
de 17 de Outubro de 1885, tem 0 seguinte
teor:
N.O 445 - Noo sendo suficientes os se/os
de franquia do taxa de 6 reis, actualmente
existentes no cofre geral do junto do fazendo, e cumprindo providenciar para que noo
sofra 0 respectjvo servic;;o: hei por conveniente, em nome de S. Ex. o· a governador gero/,
determinar que sejam aceites no circulac;;oo
os selos que a mesma junto do fazenda
mandou facturar e que sao do seguinte descric;;oo: Taxa - 6 reis; cor verde; dizeres: - os
prescritos no Portaria deste governo, n. ° 284,
de 72 de Agosto de 7877.

N.O 230 - Noo se tendo ainda recebido
selos de franquia do correia, do taxa de 7 7/
2 real: hei por conveniente, em nome de S.
Ex. a 0 govemador gero/, determinar que, ate
6 recepc;;oo do fornecimento esperado, sejam aceites no circu/ac;;oo os se/os que a junto do fazenda mandou facturar, e que sao
do seguinte descric;;oo: Taxa - 7 7/2 real; cor

Palacio do go verno geral em Pangim
17 de Outubro de 1885
o Secretario Geral
Jose Maria Teixeira GuimarCies

Apesar destas 4 Portarias estarem espac;:adas no tempo em cerca de dois anos, os
nossos catalogos (e os estrangeiros que co7

- para a primeira emissoo so considera
duos taxas, 0 que, como veremos,
noo condiz com a Portaria oficial que
adiante abordaremos;
2 - j6 noo classifica como Tipo I e Tipo II,
mas apresenta em primeiro lugar a
palavra "REIS)) em letras romanas e
as reproduc;:6es tem os algarismos
pequenos;
3 - ainda referindo a 1883 (Set.) apresento a outra emissoo, agora j6 com tres
taxas, 1 1/2, 4 1/2 e 6 reis, a palavra
"REIS)) em letras norm and as e os 01garismos maiores do que no anterior
emissoo;
4 - portanto, p~r qualquer motivo que
ignoramos, trocaram as letras normandas pelas romanas enos fotocopias dos modelos tipo mostram bem
as diferenc;:as de tamanho entre os
numeros das taxas.

Coment6rio:
- para a 1.° emissoo so considera duos
taxas, 0 que, como veremos, noo
condiz com a Portaria oficial que adiante abordaremos;
2 - 0 cunho e 0 Tipo soo do emissoo de
1877, "estrelinha)), tipo 9, letras romanos no palavra "REIS));
3 - para a 2.° emissoo considera os tres
valores, com 0 cunho V e 0 tipo 11,
mas noo faz referencia a data do
emissoo, apresentando para 0 ana
de 1885 a emissoo de D. Lufs em relevo (recebida do Metropole).
Este modelo e praticamente aquele que
vem mencionado no nosso Cat610go Especializado do NFACP, que actualmente melhor
orienta os coleccionadores nacionais, se e
que ainda aparecem alguns curiosos de assuntos too fora de modo ...
Feita esta ligeira e r6pida an6lise a alguns cat610gos que normalmente consultamos, vamos agora reproduzir, analisar e
comentar a legislac;:oo oficial que V. Godinho
menciona no fntegra, no seu "Cat610go Anotado)) publicado em 1953.
a perfodo de 1883, a que corresponde a
Portaria n.O 476, de 22 de Agosto, publicada
no Boletim aficial n.O 187, de 24 de Agosto
de 1883, respeitante a serie dos 3 selos das
taxas de 1 1!2 real, 4 1!2 reis e 6 reis, deve ser
compreendido pelo seu texto, que reza assim:

Porque teria sido feita esta alterac;:oo que
de resto est6 mais consentonea com a classificac;:oo actual. se bem que errada no tempo, em relac;:oo as Portarias que regulam estas
emiss6es?
As nossas "bizarras conjecturas)) no seu
conjunto tentaroo dar uma res posta logica e
aceit6veL mas certamente duvidoso quanta
a realidode dos factos.
a cat610go de EI6dio Santos opresenta
outra numerac;:oo, 121, 122, 123, com as costumadas letras a, b, c, etc. para as varied 0des que considera, mas noo faz qualquer luz
sobre 0 assunto que leve a tirar quaisquer
conclus6es.
No Stanley Gibbons, 37.° edic;:oo de 1933,
tambem aparecem estas duos emiss6es referidas 00 ana de 1883, do seguinte forma:

N.O 476 - Estando quasi esgotado 0 dep6sito de se/os de franquia postal, e sendo
necessario providenciar de modo a que se
noo fac;;a sentir a falta dos mesmos se/os, ate
que do reino se receba a nova factura ja
requisitada.
Considerando que ja e muito pequeno 0
dep6sito de selos postais retirados da circulac;;oo, a cujo emprego se recorria em circunstancias identicas as presentes, imprimindo-se
neles um carimbo especial.
Tendo em vista que a junta da fazenda
para sanar as dificuldades existentes, mandou pro ceder neste Estado a fabricac;;oo de
selos postais, servindo-se para este fim das
antigas chapas existentes no tesouro.
Hei por conveniente determinar que sejam provisoriamente postos em circulac;;oo os
selos postais ultimamente estampados, em
dep6sito na tesouraria da fazenda, os quais
sao do formato e padroo estabelecidos pela

A. Die IV, with star and bar (type 9)

256
257

1-

1 1/2 r.. black
6 r.. green

B. Die V, with white oval round
background, and star and bar (type 11)
258
259
260
261

-

1
4
6
6

1/2 r.. black
1/2 r.. olive-green
r., green
r., deep green

apresentando tambem as variedades
conhecidas com 0 mesmo numero, acompanhado das letros j6 atr6s mencionadas.
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o BERTHELOT DE 90 C. VERMELHO E0 PASTEUR DE 1,50 F.
AZUL SOBRECARREGADOS COM 10 FR.
(Corrreio Aereo) FRAN9A - 1928
Eurico CE Lage Cardoso
8 de Agosto de 1928 0 paquete "lie
de France)) deixou 0 Havre rumo a
Nova lorque, levando a bordo um aviao
que, lanc;:ado por catapulta, devia iniciar 0 seu
voo em pleno oceano. 0 objectiv~ desta inovac;:oo era diminuir cerca de um terc;:o a durac;:ao da
"viagem)) de uma carta de Paris para Nova lorque
e vice-versa. Para tirar vantagem deste servic;:o
ultra-ropido, as cartas deviam levar uma franquia
suplementar de um franco por grama com 0 mfnimo de cobranc;:a de 10 francos. 0 posta de
correia de bordo foi, por tal motivo, abastecido
de um "stock)) consideravel de selos de 5, 10 e 20
francos.
Alem de se verificar que este "stock)) era insuficiente, a inovac;:ao da Companhia Geral Transatlontica obtem junto dos passageiros, logo na
viagem de ida, um tal sucesso que, ao chegar a
Nova lorque, existia, apenas, um unico selo de 10
francos.
Na impossibilidade de se reabastecer no local, 0 agente dos correios do paquete pediu e
obteve do Consul Geral de Franc;:a, em Nova
lorque, autorizac;:ao para sobrecarregar um certo
numero de selos para permitir franquiar 0 correia
aero-postal na viagem de regresso Nova lorque Havre.
Dois mil e setecentos exemplares de 90 c
"Berthelot)) e novecentos do 1,50 Fr. "Pasteur)) receberam, assim, uma sobrecarga (10 Fr.) que serviram para franquiar 0 correia que 0 Tenente do

navio Demougeot - piloto do hidroaviao - depositou em Bourget em 23 de Agosto.
Por ocasiao desta primeira travessia postal
semi-aerea do Oceano Atlantico, foi mondada
cunhar uma chancela especial que figura em
todas as cartas transportadas, tanto na ida como
no regresso, pelo hidroavioo do Tenente pertencente a tripulac;:oo do "Demougeot)).
Estes exemplares serviram, apenas, para uma
unica viagem.
Uma carta que viajou a bordo do aparelho
catapultado do "lie de France)), tendo a franquia
ordinaria e um "Pasteur)) sobrecarregado (10 Fr.) e
a chancela especial foi vendida, ha pouco tempo, por 43 127 francos.
o Berthelot cotava em 1986, 11 000 francos.
o Pasteur cotava em 1986, 55 000 francos.
Porem,o sobrecarga espac;:ada (8mm em vez
de 6 entre a bose do 1 e 0 segundo tro<;:o) aumenta 0 valor destes dois selos. Assim, 0 primeiro
vale 20 000 e 0 segundo 70 000 francos .
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do "L'Echo de 10 Trimbologie ..

CASA A. MOLDER
RUA 1.2 DE DEZEMBRO, 101,3.2

TUDO

PT - 1200 LlSBOA - PORTUGAL - TELEF.: 3421514

PARA

SELOS DE PORTUGAL E NOVOS PAISES
DE EXPRESS.!.O PORTUGUESA

FILATELIA

• SERVICO DE NOVIDADES POR ASSINATURA PARA QUALQUER TEMA OU PArS

COMPRA -

VENDA

Execu~ao r6pida de pedidos por correspond6ncia
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Permutes Inter-Socios
CONDIC;OES GERAIS
VENDAS

1) Todos os lotes partem de. um valor estabelecldo pelo socio vendedor e serao adjudlcados pela

maior oferta.
2) As ofertas serao recebldas durante determinado tempo indica do no Boletim. As ofertas terao que
chegar 6 secretaria do C.F.P. ate 00 dia anterior do data marcada tendo em aten<;:ao a ordem de chegada. A adjudicac;:ao sera sempre feita 00 malor ofertante, pelo valor igual 6 oferta que ficou imediata.~en
te abaixo acrescida de 10%. ate 6 importancla de 5.000$00 ou 5% superior aquele valor. com 0 valor mlnlmo
de 50.000 ou seus multiplos. No coso de igualdade entre ofertas 0 lote sera atribuido 6 oferta chegada em
primeiro lugar acresclda do percentagem respectiva.
Se houver um so licltante e este tenha licitado 0 lote com 0 valor do prec;:o-base. este ser-Ihe-a
atribuido com um acresclmo de 10%.
3) Todo 0 material estara dlsponivel no sede do Clube para consulta. Aos s6clos fora de Lisboa sera
facultada toda a informa<;:ao e fotocoplas do lote ou lotes em venda, mas a pedido. Os pedidos de
Informa<;:ao e fotocoplas deverao ser acompanhadas de selos de correio para os portes do resposta.
4) Nao e cobrado qualquer encargo 00 socio comprador.
As despesas de envio do material adquirido serao por conta do socio adqulrente.
5) Os lotes sao expedidos pelo correio em carta registada ou valor declarado (neste coso a pedido)
e viajam por conta e risco do comprador.
6) Salvo indicac;:ao em contra rio serao utilizados os catalogos especlalizados para selas e "Oliveira
Marquesll para inteiros posta Is.
7) Para os socios fora de Portugal as remesses para pagamento dos lotes terao que ser envladas em
escudos em Vale Postal ou Transferencia Bancaria em nome do C.F.P.
8) So sao aceites reclamac;:6es dentro do praza de 5 dias apos a recep<;:ao dos lotes.
lote

Prevo base
(Escudos)

PORTUGAL SElOS

N."
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

D. Maria 25RS CE2 usado c/charnelra margens norma is
D. Pedro V cabelos anelados 5RS Reimpressao 1885
D. Pedro V cabelos anelados 25RS CE6 Selo usa do
D. Pedro V cabelos anelados 5RS CE 10 novo margens curtas
D. Luis I fita curva 120RS CE26 n/dent. usado margens curtas
D. Luis I fita direita lORS CE49. usado verde azul dent. 12 1/2
D. Luis I fita direita 20RS CE66 novo dent. 13 1/2
D. Luis I fita curva falso Italiano 120RS novo n/dent.
D. Carlos 20RS CE75 novo s/ goma denteado
D. Luis I sob C. "Provisorioll 80RS CE88 novo s/goma
D. Carlos 150RS CE136 novo c/charneira
D. Manuel II serie Incompleta CE159/169 novos
com charnelra (faltam os selos CE161 e CE163)
Ceres 96C CE287 novo c/Ilgeiro sinal de charneira
Ceres 1.20 CE289 novo c/charneira numero a lapis no verso
Ceres 1.20 CE289 novo c/charneira
Ceres 1.60 CE291 novo c/charneira
Ceres 1.60 CE291 novo s/charneira
Ceres 2.40 CE293 novo c/charnelra e ligeira transparencia no
topo do selo. Exemplar bonito
Ceres 2.40 CE293 usa do c/charneira. Dois dentes ligeiramente curtos
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1.350.00
5.000.00
1.200.00
5.000.00
3.500.00
17.000.00
30.000.00
1.000.00
2.000.00
6.500.00
7.000.00
6.000.00
2.750.00
4.000.00
4.000.00
1.500.00
3.500.00
8.500.00
10.000.00

a incerteza e escassez ja do antecedente
conhecidas, pensamos - e aqui vai uma
primeira conjectura - pensamos, diziamos,
que a Fazenda Publica, naqueles anos de
1883, noo esteve com meias medidas e
mandou imprimir logo todos os selos que
constituem as duas ultimas emissoes dos nativos, em moeda da Conven<;:oo, isto e, podendo circular tanto no territ6rio nacionaL
como no territ6rio ingles: 1 1/2 real. 4 1/2 reis
e 6 reis.
o que esta fundamentalmente em causa?

N.os

Popel fino, ozulodo

160
161
162
163
164

1
1
4
6
6

1/2 reis, preto
1/2 reis, preto
1/2 reis, bistre
reis, verde
reis, verde

(I)
(II)
(I)
(I)
(II)

as variedades sao representadas
pelo numero, junto a uma letra do alfabeto:
a, b, c, etc ...
Cometario:
1 - e tudo relativo ao ana de 1883;
2 -em rela<;:oo a classifica<;:oo modernamente adoptada, estoo trocados
o Tipo leo Tipo II;
3 - noo apresenta 0 4 1/2 reis do Tipo II
(que actualmente seria do Tipo I);
4 - as cunhos sao as utilizados para as
selos com estrelinha, e noo faz distin<;:00 no modelo dos numeros das taxas;
5 - foi uma primeira forma de arrumar
aquelas emissoes, porque de seguida, em 1886, aparecem ja os metropolitanos de D. Luis em relevo.

I - A totalidade dos catalogos que conhecemos colocam essas duas emissoes no ana de 1883, quando a
legisla<;:oo que autoriza a sua circula<;:oo vai de 1883 a 1885.
II - As taxas mencionadas na legisla<;:oo
noo foram exactamente cumpridas.
III - As caracteristicas dos selos noo estava inicialmente bem diferenciada
o que dificultava a classifica<;:oo dos
mesmo.
Vamos em primeiro lugar, fazer uma ronda pelos principais catalogos a nossa dis posi<;:oo e salientar as diferen<;:as que se
observam ao longo do tempo, baseando as
considera<;:oes na classifica<;:oo que actualmente e admitida, isto e: no Tipo I a palavra
«REISn foi gravada com letras romanas e no
Tipo II a mesma palavra foi-no com letras
normandas.
Isto e de resto uma das caracteristicas
fundamentais dos selos nativos, impressos a
partir de 1871 e que, para efeitos de cataloga<;:oo, foi necessario agrupar desta forma,
pois os documentos oficiais consideravam
como 1.° emissoo, todos os nativos ate 1877
e como 2.° emissoo, os selos a partir dos
«estrelinhasn.
E basta-nos esta pequena mas fundamental diferencia<;:oo do tipo da letra da palavra
«REISn, apesar de mais algumas diferen<;:as
pequenas existirem, para abordarmos este
assunto sem que 0 mesmo nos possa trazer
qualquer inconveniente no estudo em que
nos empenhamos.
A primeira edi<;:oo do catalogo Simoes
Ferreira (1918), classifica como Tipo I os selos
com a palavra «REISn em letras normandas e
como TIpo II a mesma palavra em letras romonas:

Em 1980, a 56.° edi<;:oo do mesmo catalogo (S.F.), ja apresenta 0 assunto de mane ira diferente:
1883 (Set.) - Selos nativos com estrela.
Valores em moeda indiana
N.os

Popel ozulodo fino;
nCio denteodos

127
128

1 1/2 reis, preto
6 reis, verde

Em seguida aparece:
Em 1883 (Set.) -

Idem. Tipo modificado

N.os

Popel ozulodo fino;
nCio denteodos

129
130
131

1 1/2 reis, preto
4 1/2 reis, bistre
6 reis, verde escuro

e como do antecedente as variedades com 0 respectiv~ numero junto a uma
letro do alfabeto: a, b, c, etc ...
Comentario:
5

INDIA PORTUGUESA
As duos ultimas emissoes de «nativ~s»
Joaquim Dores
Vem ao caso referir 0 que nos deixou
escrito Carlos George. no que diz respeito
duma maneira geral aos selos nativos. na
edi<;:oo bibliogrofica consultada: "Estes primitivos selos da India Portuguesa sempre tem
tido algo de misterioso. Existia uma completa
ignoroncia sobre a maneira como eram fabricados. acentuada por conjecturas bizarras e insustentoveis ... n
Po is possivelmente 0 que adiante se escreve constituira mais uma bizarra e insustentovel conjectura. mas como tem uma certa
base na legisla<;:oo oficial e 0 seu que de
logico. atrevemo-nos a apresento-Ia. certos
do indulgencia de quem tenha a paciencia
de nos ler e receptivos. sem qualquer especie de acrimonia. a quem satisfa<;:a a curiosidade que nos mina. quanta a estes
misteriosos selos do India Portuguesa.
E de t~.;os sabido que come<;:ou a impressoo de selos naquele Estado. para suprir
a falta dos mesmos a fornecer pela MetropoIe; e quando estes chegavam. tomavam-se
as providencias para que os nativos fossem
recolhidos (prevendo-se futuro destrui<;:oo.
que nunca se chegou a fazer! ... ) para se
iniciar a breve prazo a venda dos metro politanos. Estes por sua vez. esgotavam-se rapidamente e 10 fica va a Fazenda Publica aflita
para satisfazer as requisi<;:oes que a todo 0
momenta Ihe chegavam.
Esta protica que desde sempre se concretizou levou as jo conhecidas sobretaxas.
primeiro de 24500 selos. que tambem rapidamente se esgotaram e depois dos 85000 selos. todos eles de emissoes antigas retiradas
do circula<;:oo e arrecadados nos armalens
do Contadoria do Fazenda (para futuro destrui<;:oo ... ).
Ora como as condi<;:oes de satisfa<;:oo das
requisi<;:oes de selos do Metropole mantinham

0 prepararmos uma participa<;:oo para
concorrer a um evento filatelico que
teve lugar ultimamente. tivemos a
"infeliz ide ian de pretender fazer luz e colocar. em term os correctos. as emissoes que
constituem 0 titulo deste apontamento.
E tivemos essa ideia porque tinhamos uma
vag a reminiscencia de termos lido no "CATALOGO ANOTADOn publicado por Vitorino
Godinho em 1953. varias criticas ao assunto e
vasta publica<;:oo da legisla<;:oo reguladora.
Soo dele as seguintes palavras: " ... as ultimas emissoes dos nativos voo de 1883 a 1885
(e menciona as Portarias que ao assunto se
referem) ... ; ai temos pois 4 Portarias legalizando estas 4 emissoes. 0 que convem noo
deixar passar despercebidon.
E mais adiante. comentando Carlos
George. bem como Harrisson e Napier. finaliza: "OS catalogos portugueses noo fazem
quaisquer referencias a estas emissoes de
1885. LAPSO QUE SERIA TALVEZ INTERESSANTE
REMEDIARn (0 sublinhado e nosso).
Mas se Vitorino Godinho tinha todos os
elementos necessarios 00 seu alcance. independentemente do sua incontestavel competencia filatelica. porque noo 0 fez?
Provavelmente por ter coisas mais importantes a fazer e por saber que "naquela epoca
e nestes servi<;:os a confusoo era quasi reg ran
(palavras suas).
Mas nos. apesar do ausencia das qualidades acima referidas. atrevemo-nos 00
empreendimento e por isso escrevemos "a
infeliz ideian. tantos e to is foram os lapsos e
interroga<;:oes que nos apareceram pela frente e ficam sem resposta!
o que e certo e que alguma coisa fica a
criticar aquilo que os catologos portugueses
(e tambem estrangeiros) mencionam neste
capitulo.

A

4

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3D
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
SO
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Ceres lo.E CE297 novo c/charneira
Ceres 5.E CE296 novo c/charneira
Ceres lo.E CE297 novo c/charneira
Ceres lo.E CE297 novo c/charneira
4. 0 Cent. do Nascimento de Luis de Camees CE299/329 serie nova c/charneira
Cent. do Nasc. de Camilo C. Branco CE330/360 serie nova c/charneira
Independemcia 1.0 Emissao CE361/381 serie nova c/charneira
Ceres emissao Londres CE396/419 serie nova c/charnelra
Independencia 2.0 Emissao CE42o/434 serie nova c/charneira
Independencia 3. 0 Emissao CE435/4SO serie nova c/charneira os selos
CE449 e CE4SO s/goma
Ceres c/sobretaxa CE451/487 falta 0 CE481 serie nova c/charneira
Ceres Revalidado CE488/493 serle nova c/charneira
D. Nuno CE537/542 serie nova c/sinal de charneira
Lusiadas 1.60 CE576 "Specimen»
.
Santo Antonio c/sobretaxa CE554/559 serle nova c/charneira
Ciencias Agrarias CE634/635 serie nova com quadras s/charneira
3. 0 Expo Filat. Portuguesa CE636/639 serie em quadras c/carimbo da
Expa c/charneira
Lote de selos usados Portugal boas taxas repetidas do CE597 ao CE656
valor de catalogo 25.160.00
Lote selos usados boas taxas do CE668 00 CE721 taxas repetidas
valor de catalogo 25.340.00
Congresso Historia da Arte CE713/714 sMe em Quadra c/carimbo do
1.0 Dias e sinais de ferrugem
Uniao P. Universal CE715/718 serie em Quadras c/carimbo de
1.0 Dia e leves sinais de ferrugem
Uniao P. Universal CE715/718 serie em Quadras c/carimbo iii Flavex
c/sinais de ferrugem
Ano Santo CE719/722 serie nova s/charneira
Ano Santo CE719/722 serie nova c/Ilgeiro sinal de charneira
Lote de selos usados Portugal boas taxas do CE727 ao CE757
(valores repetidos) valor de catalogo 25.360.00
Cent. do Morte de S. Joao de Deus CE723/728 serie em
Quodros c/carimbo de 1.0 Dio
Centeno Nascimento de Guerra Junqueiro CE729/73o serie
em Quadros c/carimbo de 1.0 Dio
Congresso Nacional de Pescas CE731/732 serie em Quadros c/carimbo
de 1.0 Dia e com sinais de ferrugem
Encerromento do Ano Santo CE733/736 serie em quadras c/carimbo
de 1.0 Dia de Lisboa
Cent. Povoamento da IIha Terceira CE737/738 serie em Quadras
c/carimbo de 1.0 Dia carimbo de Lisboo
Aniversario Revoluyao Nacional CE739/74o serie em Quadras e
carimbo de 1.0 Dio de Lisboa e sinals de ferrugem
Museu Nacional dos Coches CE741/748 serie em Quadras e
carimbo de 1.0 Dio de Lisboa c/ieves sinois de ferrugem
OTAN CE749/750 serie em Quodras c/carimbo de 1.0 Dia de Lisboa
8. 0 Campeonato de Hoquei em Patlns CE751/752 serie em Quodras
c/carimbo de 1.° Dia de Lisboa
Cent. do Nascmento do Prof. Doutor Gomes Teixeira CE753/754 serie em
Quodros c/carimbo de 1.0 Dia de Lisboo
Cent. do Ministerio das Obras Publicas CE755/758 serie em Quadros
c/corimbo de 1.0 Dia de Lisboo
4. 0 Cent. da Morte de S. Francisco Xavier CE759/762 serie em Quodras
c/carimbo de 1.0 Dia de Lisboa
Sao Francisco Xavier CE759/762 serie novo c/charneiro
Cent. de S. Martinho de Dume CE778/779 serie em Quodros c/carimbo
de 1.0 Dia de Us boa c/sinais de ferrugem
Cent. do Nascimento de Guilherme Gomes Fernandes CE780/781 serle
em Quadras c/carimbo de 1.0 Dia de Lisboo
Cent. do Automovel Clube de Portugal CE782/783 serie em Quadras
c/corimbo de 1. 0 Dia de Lisboo
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12.500.00
3.000.00
14.000.00
17.500.00
4.000.00
20.000.00
13.000.00
13.000.00
6.000.00
7.S00.OO
10.000.00
2.200.00
15.000.00
500.00
2.000.00
1.000.00
1.SOo.oo
5.000.00
5.000.00
500.00
3.SOo.oo
2.500.00
10.000.00
5.000.00
5.000.00
10.000.00
1.000.00
1.000.00
4.000.00
SOO.OO
500.00
2.SOO.OO
10.000.00
1.000.00
1.000.00
5.000.00
7.SOO.00
3.SOO.00
1.S00.OO
1.S00.OO
1.SOo.oo

61

Cent. do Nascimento da Princesa Santa Joana CE784/785 serie em Quadras
c/carimbo de 1.0 Dia c/carimbo do Porto
62 Cent. do Selo Postal Portugues CE786/793 serie em Quadras
c/carimbo da Exposi<;:oo
63 150 Anos de Cria<;:oo da Secretaria de Estado dos Negocios da Fazenda CE794/795
serie em Quadras c/carimbo do 1.0 Dia de Lisboa
64 Educa<;:oo Popular CE796/799 serie em Quadras c/carimbo do 1.0 Dia do Porto
65 Aniv. Funda<;:oo Colegio Militar CE800/801 serie em Quadras c/carimbo
do 1.0 Dia de Lisboa
66 Cent. Funda<;:oo Cidade de Sao Paulo CE802/805 serie em Quadras c/carimbo
do 1.0 Dia de Lisboa
67 Cent. Funda<;:oo Cidade de Sao Paulo CE802/805 serie nova c/sinal de charneira
68 Reis de Portugal 1. 0 Dinastia CE806/814 serie em Quadras c/carimbo do
1.0 Dia de Lisboa
69 Cent. do Telegrafo Electrico em Portugal CE815/817 serie em Quadras c/carimbo
do 1.0 Dia de Lisboa
70 Cent. do Nasc. do Prof. Ferreira da Silva CE819/820 serie em Quadras c/carimbo
do 1.0 Dia de Lisboa
71 Cent. dos Caminhos de Ferro de Portugal CE821/824 serie em Quadras c/carimbo
do 1.0 Dia de Lisboa
72 Almeida Garrett CE827/830 serie em Quadras c/carimbo do 1.0 Dia de Lisboa
0
73 Cesario Verde CE831/832 serie em Quadras c/carimbo do 1. Dia de Lisboa
74 Expo de Bruxelas CE833/834 serie em Quadras c/carimbo do 1.0 Dia de Lisboa
75 Rainha Santa Isabel e S. Teotonio CE835/838 serie em Quadras c/carimbo
do 1.0 Dia de Lisboa
76 Congo de Medicina Trop. e de Paludismo CE839/840 serie em Quadras
c/carimbo do 1.0 Dia de Lisboa
77 Congo Nacional da Marinha Mercante CE841/842 serie em Quadras c/carimbo
do 1.0 Dia de Lisboa
78 Cent. Nasc. Rainha D. Leonor CE843/846 serie em Quadras c/carimbo do
1.0 Dia de Lisboa
79 Bi-Centenario da Cldade de Aveiro CE847/848 serie em Qvadras c/carimbo
do 1.0 Dia de Lisboa
80 Cent. do Cabo Submarino CE1083/1086 serie em Quadras c/carimbo do
1.0 Dia de Lisboa
81 Mini-folha Centenarlo do Zoo CE 1641/1644 (16 selos) novos s/charneira
82 Mini-folha 10.0 Aniv. 25 de Abril CE1655 (16 selos) novos s/charneira
83 Minl-folha Quiosques de Lisboa CE1692/1695 (16 selos) novos s/charneira
84 Mini-folha Quiosques de Lisboa CE 1692/1695 (16 selos) novos s/charneira
85 Bloco Banco de Portugal CEil novo s/charneira
86 Lote de 53 selos de recibo dlferentes - Monarquia, Republica, Ultramar
87 Lote de vinte pe<;:as filatelicas (20) c/carirnbos de ambuloncias, auto-ambuloncias, condu<;:oo e Rarnal
88 Lote de 72 FDC's de Portugal anos de 1970 a 1983 todos diferentes carimbos
bern batidos valor de catalogo de 199638.700
89 Porteado CE45/53 serie nova c/charneiro
90 Assistencia CE 1/2 novos c/charneira
91 Cruz Vermelha Porte Franco CE3/4 selos novos c/sinal charneira
92 3 Envelopes 1.0s voos da TAP - Luanda/Lisboa 5-10-63, Lisboa/Goa 8-7-61 e
Lisboa/New York 20-6-66

1,500.00
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EDITORIAL

10.000.00
500.00
1,000.00
1.000.00
10.000.00
5.000.00
5.000.00
1.500.00
1.000,00
1.000.00
6.000.00
500.00
500.00
1.500.00
500.00
1,000.00
1.500.00
1.500.00
1.000.00
1.750.00
2.000.00
1.400.00
1,400.00
6.000.00
600.00
4.000.00
7.500.00
2.500.00
1.200.00
1.000.00
600.00

HIST6RIA POSTAL
93 Carta pre-filatelica Pezo da Regua (PRG-3 Azul) 27-abril-1837
94 Carta pre-filatelica Alenquer (ALQ-4 azul) 14-setembro-1844
,
95 Carta pre-filatelica Cintra (SNT-1 preto) 13-Junho-1845 rnarca urn pouco sumida
96 Carta pre-filatelica Elvas (ELV-2 sepia) 1-Feverelro-1832 bem batida
97 Carta pre-filatelica Lisboa (LSB-2 preto) com porte 170RS para
Barcellos, estado regular
98 Carta filatelica c/selo D. Luis 25RS CE16 oblit, carimbo "Figueira"
99 Carta filatelica c/selo D. Luis 25RS CE16 colado no verso
100 Carta filatelica c/selo D. Luis 25RS CE16 obliterado c/carimbo de "Moura"
101 Carta filatelica c/selo D. Luis 25RS CE 16 oblit. c/carirnbo de .Moura" em duplicado
102 Carta filatelica c/selo D. Luis 25RS CE16 c/carimbo "Ponte Lima" pouco legivel

r

4.00000
10.500.00
3.000.00
4,000.00
1,500.00
2.500.00
2.000.00
3.000.00
5.000.00
500.00

Completou 0 nosso Clube, no passado dia 27 de Outubro, 53 anos de
idade - quase uma vida, Dos Agremia<;:oes do genero, quer se queira quer
noo, e noo s6 a mais antigo, mas aquela que maior prestfgio alcan<;:ou no
campo nacional e em diversos pafses espalhados p~r todos os continentes.
A celebridade de um 'Clube de Coleccionismo como 0 nosso, noo
pode medir-se tao s6 por certames mais ou menos medi6ticos, umas vezes
justa mente criticados, outras noo, como e pr6prio e natural em tudo em
que interfere 0 ser humano,
Quem conhece, p~r dentro, 0 Clube Filatelico de Portugal e pretendo fazer justi<;:a a todos os que nele desinteressadamente labutam, sabe
bem com 0 que pode contar nesta agremia<;:oo de utilidade publica: umas
instala<;:oes condignas; uma biblioteca do especialidade das melhores do
Europa; aparelhos dos mais variados que pod em ser utilizados em pesquisas
pelos seus associados; resposta pronto e oportuna a todas as solicita<;:oes
e pedidos de esclarecimento; um atendimento simp6tico e sempre disponfvel a quem se nos dirige; reunioes aos s6bados com as salas repletas de
s6cios em que os selos e noo s6 sao 0 tema de todas as conversas.
Somos grandes, mas preferimos trabalhar com certa modestia. No
conjuntura que atravessamos preferimos «noo subir muito alto)) para a quedo noo ser, talvez, fatal.
E preciso noo esquecer, porem, e a mem6ria dos homens (principalmente dos mal intencionados) e curta, que 0 C.F.P, nos ultimos anos levou
a efeito certames filatelicos de enorme gabarito e apreciados por todos.
As palavras que aqui vos deixo, foram surgindo 00 correr do pena,
quando a nossa inten<;:oo era open as e tao s6 desejar, em nome de todos
os 6rgoos sociais do Clube e dos que «fazem)) este BQletim, a todos os
prezados cons6cios e amigos bem como a seus familiares, noo esquecendo os nossos estimados anunciantes, um Novo Ano repleto de felicidades
e muitos exitos pessoais e filatelicos.
Aproveitamos, ainda, para fazer um agradecimento especial a todos
os associados que corresponderam 00 nosso apelo contribuindo, com as
suas d6divas, para 0 melhoramento das instala<;:oes que ainda noo est6
conclufdo, mas que e j6 bem visfvel.
Esta Campanha de obten<;:oo de fundos, em boa hora lan<;:ada, vai
ser mantida por mais algum tempo para dar oportunidade a que outros
generosos cons6cios possam figurar no «Quadro de Honra dos BenemeritOS)).

Eurico C.E. Loge Cardoso
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103 Carta filatelica c/selo D. Luis 25RS CE16 c/carimbo de "Setubolll
104 Carta filatelica c/selo D. Luis 25 RS CE16 cl carimbo de "Silvesll
105 Lote de 12 Cartas pre-filatelicas todas diferentes em estado regular

,

"~

®

filatelia

3.000.00
2.500.00
1.600.00

INTEIROS POSTAIS

BARATA DAS NEVES

Rua da Trmdade. 5-1.2 Dto. (ao Largo do Carma) - Apartado 2690 -1117 LlSBOA CODEX
Telet.: (01) 34671 33 - Fax (01) 3429967

106 Lote de 15 Inteiros Postais serie base todos diferentes alguns com
carimbos de favor
107 Lote de 10 Inteiros Postais comemorativos modernos (8 novas + 2 oblit.)
108 "Conheya as suas Danyasll 1.0. 2.° Serie OM140 e OM155
18 Inteiros Postois todos circulados (alguns c/carimbos carregados)
109 Lote de cerca de 500 Inteiros Postais circulados. varios tipos e varios estadas.
Furos de arqulvo poucos (cerca de 200 OM140 e OM155)

900.00
1.250.00
1.000.00
700.00

MADEIRA
11 0 D. Luis I Fita Direita 80RS CE19 dent. 12 1/2

7.500.00

A<;:ORES

111
112
113
114

Taxa de Telegrama 2RS CE51 a sobrecarga verme'ha Dent. 13 1/2 s/goma
D. Luis de frente lORS CE53 Dent. 13 1/2 selo novo c/charneira
5.° Cent. Nasc. Inf. D. Henrique 300RS CE70 novo s/goma. canto curto
Ceres selo Continente sobrec. Ayores. 30C CE161 novo c/pontos oxido e charnelra

1.250.00
1.500.00
2.000.00
4.000,00

CABO VERDE

115 Motivos serie completa CE329/338 novas s/charneira

500.00

iNDIA

SEMPRE NA VANGUARDA DAS GRANDES NOVIDADES
LlTERARIAS-FILATELICO/NUMISMATICAS

116 Tipo Coroa 50RS CE53 usado Dent. 13 1/2

1.200.00

sAo TOME
117 Correio Aereo CEl/9 serie nova alguns selos c/charneira

Possuimos grande quantidade
de livros. revistas e cato/agos
sobre filate/ia e numismotica

12.500,00

ANGOLA

118 Conchas CE562/581 serie novo s/charneira
119 D. Luis I Fita Direita 100 e 200RS CE21 e CE22 usados
120 Uniformes CE502/513 serie nova em Quadras

NACIONAl
E ESTRANGEIRO

660.00
720.00
1.400.00

COMPANHIA DE MO<;:AMBIQUE

121 8.° Cent. da Fundacoo CE 198 Bloco de 10 seles em canto de folha
novos s/charneira .
122 3.° Cent. da Restaurayoo CE199/204 serie nova em Quadras s/charneira

1.30000
800.00

COLEC<;:OES

123 Colecyoo Tematica - Historia de Portugal - Periodos Monorquico
e Republicano bastante avanyada. j6 medalhada. Inclui Sotck. Lote aver

175.000.00

lITERATURA

• MARCO FillA
• SOBRESCRITOS
DE 1.0 DIA
.INTEIROS POSTAIS
• POSTAIS MAxlMOS
• CARTAS FILAT~L1
• AEROGRAMAS

124 Revista Cofi n.o 1 ao 156 (em falta 141. 145. 155) em bom estado de conservayoo

Data limite para a recep<;:aa das afertas 15 Fevereira de 1997
A recep<;:oo do material para a revista n.o 375. tera que estar em nosso poder
via correio registado ate final de Janeiro.

43

3.000.00

Campanha de Angariayoo de fundos para as obras do Sede

Revista Trimestral
Arlo l • N.- 374 • Dezembro 1996

Donativos recebidos

De um grande amigo do C .F.P. autarca de Lisboa
Dr. Eurico Carlos Esteves Loge Cardoso
Dr. Ant6nio Cabral Rego
Eng. Miranda do Mota
Jose Henrique Tome Leitao Lourenc;o
Felix do Costa IIha
Fernando Teixeira Xavier Martins
Manuel Albuquerque
Fernando Gomes Carrao
An6nimo
Americ o Mascarenhas Pereira
Lufs Eugenio Ferreira
Prof. A.F. Leal e Cr6
Prof. Joaquim A. Cola do Mendes
Fernando Marques de Oliveira
Dr. Elder Manuel Pinto Correia
Tiogo Estrela
Dr. Jose Carlos Simoes Fernandes
Dr. Jose Henrique Pereira de Barros Ferreira
Jose Manuel dos Santos Pereira
Jose Lima Andrade dos Santos Correia
Lufs Guilherme Gonc;alves Morgado
Ant6nio Jose Valente
Eng. Manuel de Sousa Loureiro
Fernando de Oliveira
Eng. Jose F. Guerreiro (Macau)
Barata das Neves
Ant6nio Baptista de Almeida
Manuel Pedro Dias
D. Maria G. Palmela Paixao
De um eterno amigo
Dr. Jose Joaquim Jorge Oliveira
Jose Alexandre
Ant6nio Candido Gomes de Almeida
Fernando dos Santos Costa
J.A. Calado Mendes
Pedro Marc;al Vaz Pereira
Jorge Aurelio Rodrigues
Paulo A. Pedroso Dias
Dr. Pedro Vasconcelos e Castro
Cor. Joaquim Ant6nio Gonc;alves Pires

50.000$00
5.000$00
5.000$00
5.000$00
2.000$00
2.100$00
1.450$00
5.000$00
50.000$00
5.000$00
5.000$00
3.000$00
3.400$00
1.310$00
3.420$00
10.000$00
2.800$00
5.000$00
5.000$00
8.050$00
3.000$00
1.000$00
1.000$00
5.000$00
1.158$00
20.000$00
5.000$00
2.200$00
1.000$00
4.400$00
50.000$00
5.000$00
900$00
7.800$00
10.000$00
1.400$00
25.000$00
10.000$00
10.000$00
3.200$00
5.000$00
349.588$00

Stamps, coins, banknotes, viewcards, culture pen friends, contacts, marriage and much morel.
ADVERTISEMENT: (35 words) for 1 year and sample copy:
US$6.00 or 1.000 ESC or the equivalent in mint unused banknotes of your country:
Information: US$2.00 or 4 IRC's

TOOO HOBBIES CORRESPONOENCIA
Juan Merino c/o Pilar Lopez, Plaza Musico, Espi No. 3-7
46019 Valencia, ESPANA (SPAIN)
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Pader.! adquirir O'i seus can(}es atraves do'i nosso"
SCrvl~OS . baslJ.ndo parol isso precncher c cnviur estu
NOlu de Encomcndu

NOTA DE ENCOMENDA

Sistemas de Alarme
contra
intrusao e incendio

Nome _______________________________________________________________________
Coleccionador

N.D

Colec<;i5es
Star Trek
Por mares nunca dantes navagados
Pres~ncia Portuguesa da CEE
Os grandes Descobrimentos
Puzzle do zoo
Natal 95 Ano novo 96

PVP
7.B75!1:00
4.450$00
4.200$00
4.200$00
5.250$00
5.950$00

1-4

Envio + Portes
Portugal
Europa
Outros Paises
Forma de Pagamento

o Cheque cnuossacJo a
o Visa
o Eurocard
o Maslercard

460$00
835$00
1.185$00

Portugal Telecom. SA

N?
Valido ale

5 - 10
710$00
1.305$00
2.005$00

ate.

Total

E + Partes
Total
Inclui stock Iimitado
para coleccionadores
D... : _ _

I_ ' -

Assin:lIurn

c.:

u.:

c.:i

ALVARAs: N. D 24 MAl 10/04/91 N. D 4150 EOP 25/6/87
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(Urn artigo no interior)

