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Da autoria de Ant6nio Esttcio dos Reis, urn consagrndo
especialista a Divel mundial em instrumentos de navega~iio e Ciencia N:lutica, "Medir Estrelas" e a hist6ria
ilusll1lda dos instrumentos tridimensionais q~e os portugueses adoptaram, criaram e aperfei~oaram para
realizarem a navega~o astron6mica que lhes pennitiu
sulcar os oceanos e revelar novos mundos ao mundo.
urn excIusivo do

CWBEDO

~NADOR
~

A Colec~iio Descobrir, da qual "Medir Estrelas" constitui 0 mais recente volume, representa um contributo
decisivo para 0 enriquecimento de perspectivas sobre
os Descobrimentos e possibilita a todos - portugueses e estrnngeiros - urn conhecimento melbor do
pais que somos.

Textos em portugues e ingles. Contem 8 selos de
colec~iio_ no valor de 682$()(), devidarnente protegidos
por acetatos, de modo a garantir a sua boa conserva~iio.
Edi~iio encademada, numerada e limitada a 12 000
exemplares autenticados pelos CTT Correios de
Portugal.
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CORREIOS

DIRECQAO DE FlLATELIA
Av. Casal Ribeiro. 28
1049 LlSBOA CODEX

,

JOSE M. VAZ PEREIRA, LDA.
70 Anos 00 Servico
, do Ciencio
e de Soude
CORRESPONDENCIA: Apartado 2335· 1108 LlSBOA CODEX
Rua das Magarocas, 18 • ABRUNHEIRA • 2710 SINTRA
Tels. (351-1) 9250450/112 - 92501 44 - 9250319 - 9250369 - 9150079 - 9150492
Fax (351-1) 9250194 - 9151682

***

Rua de Santa Catarina, 951 - 3. 2 Sala 2 • 4000 PORTO
Tel.lFax (351-2) 2000305

Produtos Quimicos para a Industria
Reagentes para Analise
Colunas e Acess6rios para Cromatografia (HPLC, GC)
Vidros e Material de Laborat6rio

Sistemas de Alarme
contra
intrusao e incendio

Papeis de Filtro, Membranas e Cartuchos de Extracc;ao
Fot6metros e Kites para Analise de Aguas
Acess6rios de Farmacia

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

Bolsa Filatelica

Revista Trimestral
Ano LI • N.· 376 • Junho 1997

Exchange World stamp
better for better 100 to 500
different. Ulla Johansson.
Lovisagatan 31 C. 55472
Jonkoping. Sweden.

Vendo novidades do munPostais antigos do Algarve
do inteiro: VALOR FACIAL+ 10%. (Cartofilia) - Com pro. vendo
Francisco Chao Lopez. Perez e troco. Paulo Vieira. ApartaCepeda 8-2.° D. 15004 La do 135. 8002 Faro Codex.
Coruna. Espanha.
Completo Iistas de faltas de
ALGARVE. Marcofilia classi- Portugal e Ultramar com desTODO 0 MUNDO - PAisES
E TEMAS - Mais de 35.000 se- ca. Procuro cartas. selos isola- contos apreciaveis sobre 0
ries em ..stock" . Envie-nos a sua dos. postais. telegramas. etc .. catalogo. Se e coleccionador
lista de faltas. Tambem desta provincia ate 1912. Com- medio ou principiante estamos
pre<;:arlos gratis e pedido.
pro ou troco p~r outr~ materi- as suas ordens. I. Coelho FILATELIA SERGIO SIMOES al similar do resto do pais. pOis Apartado 135 - 8002 Faro Co- 2500 CALDAS DA RAINHA.
possuo stock razoavel destas dex.
pe<;:as. Posso tambem trocar
Selos CERES (Portugal/ por selos que faltam no sua coNOVAS EMISSOES - TODO
/A<;:ores e Madeira). Procuro lec<;:ao.
o MUNDO POR PAisES E TEMAS
para especiallza<;:ao tudo soPaulo Vieira. Apartado 135. - Somos importadores ha debre este tema: novos. usados. 8002 Faro Codex
zenas de anos. Diga que prefalsos. reimpressoes. grandes
tende come<;:ar a receber ou
blocos. erros. provas. cartas .
Catalogos Yvert - Sempre pe<;:a circular de inscri<;:ao. FICompro. troco e vendo. Paulo em ..stock" as ultimas edi<;:oes. LATEllA SERGIO SIMOES - 2500
Vieira - Apartado 135 - 8002 Pe<;:a Iista destes e de outros CALDAS DA RAINHA.
Faro Codex.
catalog os. tambem dis poniveis. FILATELIA SERGIO SIMOES
Qual 0 inteiro postal (norPACOTES COM SELOS - 2500 CALDAS DA RAI- mal). que Ihe falta? Que tem
- Para revenda ou directa- NHA.
para dar em troca? Novo/cirmente 00 coleccionador. Muiculado? Envier selo para
Selos Coroa. Procuro para resposta. Americo Mascaretos poises e mais de 30 temas
diferentes . Pe<;:a pre<;:a- especializa<;:ao tudo sobre este nhas Pereira R. Artur Ferreiro
rios gratis. FILATELIA SERGIO SI- tema em novo. usa do. falsos. Silva. 2-2.° Dt.o. 1885 Moscavide.
MOES - 2500 CALDAS DA reimpressoes. folhas. erros. etc.
RAINHA.
Compra. troca e vende. PauSE COLECCIONA TEMAS OU
lo Vieira - Apartado 135 PArSES. TEMOS SEMPRE EM DISSelos vendo e compro. no- 8002 Faro Codex.
TRIBUI<;Ao GRATIS. PRE<;ARIOS
vos e usados. Continente e exCOM CERCA DE 35000 SERIES
colonias. Bons pre<;:os . M .
LINDNER - SAFE - LEUCHT - Novas. diferentes. compleLeitao. Rua Julio Dantas. 3-1.° TURM (FAROL) - Vendemos tas. Indique-nos 0 que colecF. Casal de S. Bras. 2700 Ama- todo 0 material filatelico des- ciona. SERGIO W. DE SOUSA
dora.
tas e de outras marcos. Albuns. SIMOES - 2500 CALDAS DA
classificadores. folhas sistema RAINHA.
EUROPA/CEPT - AMERICA/ bronco. etc. Catalogos gratis
/UAEP - Duos colec<;:oes. dols a Qedido. FILATELIA SERGIO SIPRE<;ARIOS DE SERIES COMtemas. para fazer sem hesita- MOES - 2500 CALDAS DA PLETAS NOVAS DE PORTUGAL<;:00. Tudo em ..stock". incluin- RAINHA.
1953-1992 - Inclui igualmente
do albuns. Inscreva-se tamoom
muita coisa em usado. Com
para receber as novidades
Troco series 'novas e selos bloc os. ..carnets" e outras vaque VaG saindo . FILATELIA SER- usados de grande formato riedades. Gratis a pedido. SERGIO SIMOES - 2500 CALDAS 200x2OD. Piotr Maciag. POB 251 . GIO W. DE SOUSA SIMOES DA RAINHA.
PL-90-oo1 Lodz-l. Polonia.
2500 CALDAS DA RAINHA.
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@) BARATA DAS NEUES

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.

Rua da Trmdade. 5-1.2 Dto. (ao Largo do Carmo) - Apartado 2690 -1117 L1SBOA CODEX
Telef.: (01) 34671 33 - Fax (01) 3429967

SEMPRE NA VANGUARDA DAS GRANDES NOVIDADES
LlTERARIAS-FILATELICO/NUMISMA TlCAS
Passuimas grande quantidade
de livras. revistas e catalagas
sabre filatelia e numismatica
NACIONAL
E ESTRANGEIRO

• SOBRESCRITOS
DE 1.0 DIA
• INTEIROS POSTAIS
• POSTAIS MAxlMOS
• CARTAS FILATELI
• AEROGRAMAS

If you are interested
Looking for Portugal after
to exchange phonecards.
wantlist. offer BRO.
Petra Bewersdorf. Alte write in portuguese. spanish.
Lubecker Ch. 10. 0-24114 Kiel. french or english to: Jose Coelho - Av. Jooo XXI. 809. 4. D
Your magazine. Thanks! Esq. - 4710 BRAGA - PORTUOffer 200 diff. stamps of SPAIN GAL.
for the equivalent to US 3.00 in
Tarjetas telefonicas usadas.
unused. unicirculated banknotes of your country. JUAN Coleccionista desea canje con
MERINO. Avd. Constitucion. cole gas de Portugal y Europa
en general. Contesto a todos.
216-0-2. 46019 Valencia Horacio R. Tripoli. B. Encalada
Espanha.
917 (1428) Buenos Aires. ArgenSelos de Portugal e Ultra- tina.
mar. Compra. vende e troca.
Troco selos do Alemanha.
Contactar: Jose Jooo Lino. Rua
dos Ferreiros. n.D 28.2250 Cons- Europa. Mundo. novos e usados. por Portugal. etc. Base catancia. Tel. 049-9 90 13.
talogo. Corr. Portugues. EspaOesejo troquistas. Colecci- nhol e Ingles. W. Buehler.
one FOC e Novidades de Por- F.-Lehmannweg 5. 64625 Aletugal. A<;:ores. Madeira e manha.
Macau dos temas: fauna. floCompro. troco e vendo
ra. historia. barcos. avioes.
transportes. etc. Correspon- notas de todo 0 Mundo e
dencia em ingles e registada. postais antigos so de Portugal
Barishnikov Andrei. Prospekt - Antonio AC. Pinheiro. Av. do
Mira 38 «Gil KV-50. Omsk 50- Brasil. 48. 3200 Louso.
644050 Russia.
JOSE RAMON FERRE RES
T. NAGA RAJU. 27-3-34/1-2. SOSPEDRA Apartado de CorSREE RAMPURAM. BHIMAVA- reos 245. 12.580 BENICARRAM-534 202. INOlA A 24 0: LO (Castellon) ESPANA VenBusiness H: Collecting & do sellos nuevos de TOOO
exchanging. worldwide posta- el mundo y material filatelige stamps (Mint & Used) by Big co. I sell stamps new of evepacks. Specialist in Portugues- rybody and filatelic material.
India Stamps.
Em troca de selos e outro
material da Russia e dos novos
Estados deseja novidades novas de diversos poises. Cat:
Michel e Yvert. Corr: Ingles ou
russo. F. Perchik. P.O. Box 295.
Kiev 1. 252001 Ucrania.

COM PRO material filatelico tais como: Cartas. Postais.
Flamulas. etc.. relacionado
com 0 Aeroporto de Lisboa e
Aeronautica Civil em Portugal.
Respostas detalhadas c/ fotocopia para: Fernando Oliveira - Rua dos Arneiros. n.D 86. 1D
Esq.D. 1500 Lisboa.
MACAU - Vendo pela
melhor oferta as series 254/67
e todas as series dos n.O< 309/
83 novas com charneira. excepto 0 316 sem charneira. e colec<;:oo nova sem
charneira de 1981 /1995 com
todas as carteiras. blocos. excepto os n.DS 1 e 4.
bem como todas as series.
exceptuando a n.DS 536/9. estando toda esta colec<;:00 montada em carteiras Tipo II com excep<;:oo do
de 1981/2. - Portes do Correio em Express Mail. por
conta do adquirente. ou outro meio a combinar. sendo
sempre 0 envio por conta e
risco desse mesmo adquirente.
o envio e feito contra Reembolso. Ofertas concretas para
J. ALMEIOA - Largo St. D
Antonio Capuchos - 4560
PENAFIEL - Fax: 055-71 14 84.

Selos. Moedas. Blocos. Sobrescritos e Booklets. vendo
ou troco. novo e usados. de
Troco selos do Brasil novos Portugal. Angola e Mo<;:amou usados por selos novos ou bique com Palops. Apreciausados de qualquer pais. Tam- veis descontos de catabem troco Credifones. Ronal- logos. Completo listas de faltas.
do de A. Bueno - Av. das PosFigueiredo. Rua General
ses. 37. Cx. P. 486 - 18725-000 Silva Freire. lote 157-7.D B. 1800
Holambra II Brasil.
Lisboa. Telf.: 8536209.
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CORPOS SOCIAlS
para 0 trienio 1997 -1999

3533 - Agrupaci6n Filatelica de Ceuta. Apartado 559. 51080 Ceuta.

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente - Dr. Jose Joaquim Jorge Oliveira
Vice-Presidente - Miguel Jose Pessanha
Secretarlo - Eng. Joaquim Antero da Silva Mac;:as
Secretario - Dr. Norberto Gomes Filipe

ALEMANHA
3532 - Angelo Ramalhosa. Adolf Kolping Str.
22. D-66663 Merzig. (A)Po.AI.V.60.N.U.1.

BRASIL

CONSELHO FISCAL
Presidente - Domingos Martins Coelho
Secretario - Dr. Bento Manuel Grossinho Dias
Relator - Joao Luis de Medeiros

3536 - Ronaldo de Almeida Bueno. Av. das
Posses, sin. Holambra II. CEP 18725000. S. Paulo. (P)Po.TV.60.N.U.3.

DIRECC;AO
Presidente - Dr. Eurico Carlos Esteves Lage Cardo-

ARGENTINA

so

3539 - Horacio R. Tripoli. Blanco Encalada,
917. Buenos Aires C.P. 1428. (A)ln.lt.60.
Filatelia.Cartoes telef6nicos.90.

Vice-Presidente - Jose Rodrigo Dias Ferreira
Tesoureiro - Fernando Augusto Araujo Mendonc;:a
Secretario - Joao Pedro Pinheiro do Silva
Vogal - Fernando da Silva Ideias
Vogal - Rui Manuel Gravata Resende
Vogal - Luis Miguel Pinto Santos Monteiro
Vogal Suplente - Edmundo Miranda dos Santos
Vogal Suplente - Nuno Miguel Cadima Henriques

ITALIA
3535 - Secli Umberto. Via Cagni. 6. 20052
Monzo (MI).(A)ln.lt .Fr.T.C.60.N sem
charneira.U .67 B.ATM.73.1 .19.24.Postal
History.90.109.114.

Oliveira

L IS'BO.7L .7Lg{'1JQ1.FE SJ-{OP
de M, ALBUQUERQUE
POSTAL ANTIQUES - STAMP BOXES
WRITING IMPLEMENTS - PENS & QUILLS
INKWELLS AND CURIOS
THE ANTIQUE ARCADE· PORTOBELLO MARKET
282 WESTBOURNE GROVE· LONDON Wll
TElEPHONE: 0171 376 8173

HOW TO GET THERE

STALL 21 & 22
SATURDAY ONLY
8 OOom 10 2OOpm
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EDITORIAL
Como foi atempadamente anunciado no Boletim n.o 375 de Mar<;:o ultimo,
realizou-se, no dia 30 de Maio passado, a Assembleia Geral do nosso Clube,
que teve lugar na Sede, Av. Almirante Reis, n.o 70,5.° Ot.°, em Lisboa. A «ordem
de trabalhos» foi a seguinte:
1.°) Aprecia<;:ao, discussao e vota<;:ao do Relat6rio e Contas da Oirec<;:ao e
Parecer do Conselho Fiscal do ana de 1996;
2.°) Elei<;:ao dos Corpos Gerentes para 1997/1999.
Mais uma vez nao podemos deixar de lamentar que os nossos prezados
cons6cios tenham primado pela ausencia, sendo diminuto 0 numero daqueles
que resolveram deslocar-se para participar na referida Assembleia.
Oeste facto podemos tirar as seguintes ilac<;:oes: ou 0 espirito associativo
desapareceu devido a factores de ordem sociol6gica ou entao os nossos
estimados cons6cios confiam em absoluto nos homens que vem dirigindo os
destinos do Clube.
Oe qualquer modo, porem, e sempre estimulante, para quem desinteressadamente serve qualquer colectividade, cultural. desportiva, assistenciaL etc.
verificar 0 interesse que 0 trabalho dos dirigentes desperta entre os associados.
Apreciar a actividade de quem dirige, criticando as suas ac<;:oes ou omissoes
ou sugerindo procedimentos e, de facto, um direito dos s6cios de qualquer
agremia<;:ao, pois esta s6 a eles pertence.
o autor destas linhas, reeleito para a presidencia do Clube e continuando
a dirigir 0 seu Boletim, julga ser um dever transmitir, em seu nome e no dos
directores que transitaram da anterior direcc;:ao, os seus agradecimentos pela
colabora<;:ao prestada e dedicac;:ao demonstrada pelos associados que deixaram os seus lugares.
Agradecimentos sao devidos, tambem. aos nossos muito prezados e ilustres
colaboradores que, com os seus artigos, enriqueceram as p6ginas deste Boletim e aos estimados anunciantes que ajudaram a minorar as despesas elevadas que 0 Clube tem de suportar com 0 seu 6rgao privativo.
Aos s6cios que foram agora eleitos para integrar os corpos sociais agradece-se a disponibilidade, desde logo manifestada, quando convidados para a
lista posta 6 votac;:ao na referida Assembleia Gera!.
A nova direc<;:ao e os dirigentes deste Boletim tudo farao para manter 0
prestigio de que disfruta 0 CFP tanto em Portugal como no estrangeiro.
Eurlco C.E. Loge Cardoso
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LlSTA DE SOCIOS
DO
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

;

INDIA PORTUGUESA

o 900 reis, Tipo I de 1871

MEMBERS LIST - L1STE DES MEMBRES
ALTERA<;OES - REINGRESSOS - NOVaS SOCIOS
Joaquim Dores

PORTUGAL

R

aro sera 0 Pais que noo tera nas suas
emissoes filatelicas. selos mais ou menos controversos. que deram origem
ao consumo de litros de tinta e quilos de
papel; e no final desse consumo todo. as conclusoes tiradas nem sempre sao suficientemente esclarecedoras da realidade.
Ora esta nesse coso 0 nosso 900 reis do
1.° emissoo do India Portuguesa.
Autorizada a sua emissoo (juntamente
com 0 300 e 0 600 reis) pelo Decreto de 30
de Outubro de 1871 e publicado apenas a 3
de Novembro seguinte. devia portanto ser
normal e sem motivo de reparos. 0 seu aparecimento nos colecc;:oes do especialidade.
o que real mente noo aconteceu.
Ja 10 voo muitos anos. mais de um secu10. que 0 assunto mereceu largo controversia
nem sempre conclusiva. antes pelo contrario.
Desde sempre apareceram falsificadores
pretendendo ludibriar 0 seu semelhante e.
provavelmente. no filatelia. noo faltaram os
que se dedicaram a tao nefasto trabalho.
mas 0 que e certo e que. no coso presente.
acontece haver autores que fazem afirmac;:oes favoraveis a existemcia do 900 reis (0
600 nunca foi visto em parte alguma) e outros autores negam a suo existencia. afirmando que sao falsificac;:oes os poucos
exemplares conhecidos em algumas importantes e excepcionais colecc;:oes.
Por mere acaso. chegaram-nos 00 conhecimento. de varias origens. alguns documentos que tratavam este ass unto. 0 que nos
levou a tentac;:oo e (repetindo uma frase de
um grande filatelista ja desaparecido do
nossa convivencia. 0 Snr. Carlos George) tratar 0 assunto como mais flumo dos bizorros

conjecturos. sem qua/quer bose de sustentoc;:aolJ; sera mais uma das numerosas incognitos de que enfermam. duma forma geral. os
selos IInativos» do india Portuguesa.
Em primeiro lugar devemos confessar que
noo conhecemos 0 preciso significado e a
precisa oportunidade de utilizac;:oo de termos
que temos encontrado em literatura inglesa.
tais como IIboguslJ. IIforgerylJ. "fokelJ. ufo/selJ.
etc. e por isso havera no texto que segue.
alguma irregularidade. 0 que noo nos impede de descrever 0 que conhecemos de diversos autores. infelizmente quase todos ja
desaparecidos. e no final elaboraremos a
nossa opinioo. deduzida e certo do documentac;:oo conhecida. mas que noo representora mais do que uma "bizorro
conjecturolJ• que nos gostariamos estivesse
perto do realidade dos factos.
Desconhecendo quais os exemplares
analisados pelos reconhecidos tecnicos do
especialidade noo nos sera possivel. mesmo
que f6ssemos os possuidores do verdade. dar
razoo a uns e tira-Ia a outros. 0 que noo e de
modo algum. 0 objectiv~ deste apontamento.
Admitimos que possam existir selos falsos
e selos verdadelros (do 900 reis. e claro). mas
como nunca vimos nenhum senoo nos fotocopias de algumas das publicac;:oes que tratam do assunto. noo nos e possivel dar
qualquer parecer pessoal. po is essas fotocopi as ou fotografias noo nos permitem uma
observac;:oo minuciosa e detalhada.
Mas a controversia noo se manteve sobre a maioria dos IIrectongulos de popel». que
basta olhar para eles e ficamos desde logo
esclarecidos sobre a suo origem e a fraca
habilidade do lIoperador». noo. mas too-so4

3122 - Fernando Igrejas Ferreiro Gouveia.
Prc. Cesario Verde. Lt. 31. 4.° Esq.
Massama. 2745 Queluz. (M)Po.Fr.ln.Es.
T.C.V.60.U.3.Franquias.Cartas.Tem6tica
Maritima.60.N.90.94.1 07.
3128 - Eng. Luis Antonio Simoes Costa. Rua
do Constituic;:ao. 2323. 4.° Esq. Ediffcio
Cunha Gomes. 4200 Porto. (M)Po.T.
C.V.60.1.Macau.2A.19.U.ate 1953.Depois N.94.114.
3326 - Antonio Manuel Dias Solvado. Casal
do Chapim. Lote 17. 2.° D. 2675 Odivelas. (M)Po.ln.T.C.v.60.N.U.3.90.114.
3340 - Joao Pedro Amado Baptista. Rua
Ferreira de Castro. 1. 1.° Esq. Abrunheira. 2710 Sintra. (P)T.C.V.60.N.U.
1.2.3.(diversos).29.38.Ex-37.56.Temas.
3360 - Luis Manuel Reis Sousa do Outeiro.
Olival do Pancas. 56-1.° B. 1675 Pontinha. (M)Po.ln.T.C.v.60.N.U.3.
3383 - Eng. Rui Manuel Gomes Faro. Rua dos
Gladiolos. 56. Birre. 2750 Cascais.
(M)Po.Fr.ln.T.C.v.60.N.U.1.2A.114.
3531 - Julio Marques do Costa. Rua do Costa. 122-1.°. 1350 Lisboa. (M)C.60.
N.1.lIhas.Macau.66.
3534 - Joaquim Nunes dos Santos. Rua de
Coimbra. n.o 2-G. 5.° Dt.°. 2300 Tomar.
ou Apartado 105.2302 Tomar Codex.
(M)Po.T.v.C.60.N.U.72.Notas.
3537 - Arqt.o Leopoldo Manuel Criner Baptista.
Av. de Roma. 34-5.° D. 1700 Lisboa.
(M)Po.Fr.ln.Es.T.C.60.N.1.16.lIhas do
CanaI.21.T27 .
3540 - Eng. Manuel Jose Jardim Janz. Rua
Cons. Barjona de Freitas. 14-3.° Dt,D.
1500 Lisboa. (P)Po.Fr.ln.T.C.v.60.N.U.
1.2.19.28.96.114.

100 - Bento do Conceic;:oo d'Almeida. Rua
Cidade de S. Paulo. n.o 14. Lote 7-R/c
Dt.o. 7800 Beja. (M)Po.Fr.Es.T.N.U.60.
1.2.94.
280 - Raul Amaro Veiga Martins Coelho.
Rua das Andresas. 324. Hob. 23. 4100
Porto. (M)Po.Fr.ln.C.T.60.N.1.2.56.70.90.
405 - Joseph Cohen. Rua Vila Correia. 21.
Bloco D. 2.° Esq. 1400 Lisboa.
1147 - Jacinto Alberto. Largo do Pioledo. Bloco B. 1.° Dt,O. 5000 Vila Real. (P)Po.ln.
Compreende Fr.It.Es.T.N.U.60.1.2.Tematicas de fauna. flora. desportos. cosmos. plntura de transportes de 3.90.94.
1281 - Eng. Amandio Jose Corte Real Santos. Praceta Projectada a Rua 9 de
Abril. Lote 2 A. S. Pedro do Estoril. 2765
Estoril. (M)T.N.U.60.1.
2035 - Dr. Jorge Carlos Correia Dias Cesar.
Rua Joaquim Agostinho. Lote 21-7.°
Esq. 1750 Lisboa. (M)ln.Fr.T.C.V.60.
N.U.1.28.2C.Tema Petroleo.94.
2175 - Antonio Alberto do Cruz Pinheiro. Rua
Antonio Feijo. n.o 13-2.° Esq. 2675
Odivelas. (M)Po.Fr.T.C.v.60.N.U.1.2A.
93.94.
2555 - Francisco Jose Pinto Madeira. Praceta
Aristides Sousa Mendes. n.o 1. 3.° Esq.
Prior Velho. 2685 Sacavem. (M)Po.Es.
In.T.60.N.U.1.2A.15.19.90/81.94/83.107.
RMH/82.
2851 - Antonio Luis Pinto Fernandes. Largo de
S. Roque. n.o 3-R/c. Apartado 249.
4481 Vila do Conde Codex. (M)T.C.
V.60.N.U.IIHistoria de Portugal».73.
3040 - Guilherme Antonio Diniz do Nascimento. Rua Cintura do Norte. TCF.
(A Doca do Poc;:o do Bispo). 1900
Lisboa. (M)T.C.v.60.N.U.1.94.
3077 - Antonio Manuel Rodrigues Martins.
Casal do Barota. Lote 84-3.° Esq. 2745
Massama Norte. (M)Po.ln.T.C.v.60.
N.U.67B e outros.

MACAU
3538 - Fernando Antonio. Estrada de Adolfo
Loureiro. n.DS 4-6.20. liD». Edif. Iberasia.
Macau. (A)T.C.v.60.N.U.Macau. Fax:
00 853 970418. Telefone: 00853 970321.
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Mapas simples e eflcazes e/ou dlagramas. podem ser usados como suplemento ao texto. num
pequeno numero excepclonal de casos. onde contribuam para um melhor entendlmento do desenvolvlmento e encurtem 0 texto.
Erecomendado aos exposltores que exponham
frequentemente em exposl<;:oes Internaclonais e nao
usem habltualmente um Idioma FIP. que preparem
uma nova partlclpa<;:ao com texto em um dos mals
utilizados dos Idiom as da FIP. a fim de que 0 seu
trabalho possa ser melhor entendldo pelos jurados
e pelos vlsltantes.

ART. 5 -

JULGAMENTO

o juri utilizara a tabela de pontes definida no
Art. 5.2 do SREV.
Os jurados tematicos devem preencher um
impresso de avalla<;:ao aproprlado. a flm de se orientarem num julgamento completo e consistente.
A presen<;:a de pe<;:as duvldosas. falsificadas ou
reparadas que nao estejam claramente identificadas como tal. originara a desvaloriza<;:oo da particlpa<;:ao. Aconselham-se par isso os coleccionadores
a mandarem expertizar as pe<;:as duvidosas antes
de as incluirem na participa<;:ao.

ASSOCIA9AO PORTUGUESA DE MAXIMAFILIA
Para Correspondencia:
Apartado 52125 - 1700 Lisboa - PORTUGAL - Telet. (01) 75944 80

CONDI<;:OES DE ADMISSAO
Admissao
Quofizac;ao

Europa

Portugal
1.000$00
1.000$00

FF 50.00
FF 50.00

Oufros Palses
US$ 10.00
US$ /0.00

Pagamento por cheque, vale ge correia ou vale postal internacional em nome de
ASSOCIA<;:AO PORTUGUESA DE MAXIMAFILIA

Die ganze Welt der Automatenmarken

THOMAS VON LOEPER
D-47799 Krefeld . Albrechtplatz 16 . Germany/Aliemagne

Editor dos Catalogos.

LG ATM Weltkatalog 1996
- fully coloured
-all ATM (Automatic stamps) issues from the
world
-180 pages
- price 32,- DM

-32 pages
- price 16,80 DM
+ postage 5,- DM
Publisher
Thomas von Loeper Verlag
Albrechtplatz 16
D-47799 Krefeld - Germany

Israel ATM Katalog 1996
-all ATM issues from Israel (specialized)
-32 pages
- price 16,80 DM

Telefon +492151 389685
Fax
+492151389687
e-Mail
vonLoeper@t-online.de
Internet homepage hltp:/Iwww.briefmarken-de/
atm

Deutschland ABAS-Katalog 1996
- catalogue of all ABAS prints (Automatische
Briefannahme) from Germany

44

Logo a seguir, Fevereiro de 1925, no mesmo "Stanley Gibbons Monthly Journal». E.D.
BACON, congratulando-se com as informac;:oes fornecidas por J.N. Marsden no seu
artigo do mes de Novembro anterior. informa
tam bam tencionar esc rever algo sobre a
emissao das tres altas taxas que tinham sido
objecto do sua aten<;:ao e estudo.
Havendo unanimidade de opiniao quanto a emissao do 300 rais. po is se tratava da
taxa normal de uma carta de GOA para
PORTUGAL (280 + 20 rais). e igualmente unanimidade quanta a inexistencia do 600 rais.
restava apenas 0 900 rais. para 0 qual
MARSDEN apenas dizia: "There exist most
dangerous forgeries of this value." On de estao os exemplares que nao sao "forgeries».
perguntava E.D. BACON?
Ele estava convencido que 0 exemplar
da colecc;:ao "T APLlNG» era uma falsificac;:ao.
o exemplar saido no nona leilao da colec<;:ao "FERRARI» (Iote 528) tinha sido vendido
"sem garantia» e seria seu convencimento
tratar-se igualmente de uma falsificac;:ao.
Restava fazer referencia 00 exemplar do
BRITISH MUSEUM, acerca do qual estava no
posse de algumas anota<;:oes que passava a
expor:

mente sobre um numero muito restrito de
exemplares cujas caracteristicas seriam espectacularmente semelhantes ados seus
conganeres do 1.° emissao. isto a, Tipo I. em
popel espesso. como 0 300 rais.
Uma das primeiras publicac;:oes sobre os
selos nativos publicada em 1893 pela casa
Stanley Gibbons «PORTUGUESE INDIA». da
autoria de Gilbert Harrisson e F.H. Napier, a 0
mais antigo e completo estudo daqueles lendarios selos; julgamos que esse estudo teve
por base nao so 0 avultado stock daquela
casa filatalica. como das referencias que 0
magazine belga da especialidade «TIMBRE
POSTEll. 9irigido pelo filatelista e comerciante
J.B. MOENS. publicava periodicamente. pois
mantinha contactos com 0 correio de
Goa.
No entanto. J.N. MARSDEN. que foi membro distinto do comunidade britanica em Lisboa. afirmava no «Stanley Gibbons Monthly
Journal» (Novembro de 1924) que. apos especial estudo dos selos daquela colonia portuguesa. nao so havia discordancia com
algumas das afirmac;:oes da referida obra.
como ata alterac;:oes nos conclusoes de
Harrisson e Napier no seu livro. 0 que de resto
a repetido por J. ELL no seu opusculo publicado em 1944.
E bastante extenso 0 artigo de Marsden
no referido jornal. mas alam de muitos esclarecimentos que presta sobre a emissao dos
«nativ~s», afirma que a "factura» das tres 01tas taxas deve ter-se iniciado em Novembro
de 1871 e quando ja estava a ser usado 0
papel espesso para as taxas de 10, 20 e 200
rais. que se esgotaram muito rapidamente.
E importante e talvez seja de considerar
uma sua frase que em seguida transcrevemos. po is deve conter 0 "embriao» da solu<;:ao do assunto que estamos tratando:
"Sheets of the design in deep purple would
be printed irrespective of the value, and the
values would be added as the stamps were
required.
The 300 represented the single letter rate
to Portugal. and naturally this value would be
required much more than the other two.
I do not think that any of the 600 reis were
ever printed as no specimen has ever been
seen to my knowledge. There was supposed
to be a specimen in the FERRARI collection.
but since its sale it is now known to have been
a heavily obliterated 300 reis.
The 900 reis on thick paper, is excessively
rare. and there exist most dangerous
forgeries."

1 - Foi comprado pelo Snr. Tapling 00 Snr.
Castle. quando este desfez a sua colecc;:ao;
2 - 0 Snr. Castle tinha comprado 0 exemplar em 1881 a um negociante de
Nova lorque, que Ihe disse ter adquirido 3 exemplares do referido selo.
dois dos quais j6 previamente teria
vendido;
3 - 0 selo foi mencionado no "Philatelic
Record» de Dezembro de 1881 e toda
a gente nessa altura pensava que 0
selo era genuino;
4 - Dada a data acima referida. pense
que a «falsificac;:ao» sera uma produ<;:ao mais antiga (anterior a 1881 );
5 - E extremamente penoso. para mim.
debater este assunto com 0 Snr.
Marsden, ja que ele a universalmente
e por direito proprio. considerado a
maior autoridade em selos de Portugal e suas Colonias; mas 0 assunto.
mais tarde ou mais cedo teria que
ser debatido;
6 - Ser-me-a permitido perguntar se ele
possui ou sabe onde se encontra um
900 rais absolutamente genuino?
Coso contr6rio este selo deve passar
5

estudaram minuciosa e exaustivamente conclufrom unanimemente pela falsificac;:ao dos
tres referidos exemplares.
Outros autores fizeram referencias ao assunto, que vamos enunciar e comentar.
Carlos George nao faz menc;:ao ao referido
selo, sua propriedade, na obra publicada
.. REIMPRESSOES», em 1944, edi<;:ao da Casa
Molder.
Mas 0 falecido negociante Castel-Branco, 00 entabular negociac;:oes com os
para a venda de um exemplar. afirmava a
sua prOVeniElncia da colecc;:ao de Carlos
George. 0 que nos leva a pensar que tambem C. George teria duvidas sobre a autenticidade do referido exemplar.
Daquela tentativa do negociante CastelBranco resultou 0 arrolamento pelo Estado do
referido selo, 0 pedido de esclarecimentos (]
Embaixada BritOnica pelo ministro da Educac;:ao e tambem uma diligencia para GOA,
feita pelo Castel-Branco, ao Juiz Desembargador aposentado Dr. Siurama Bolvonta
Rau, que, 00 que parece, era coleccionador.
A sua resposta em 1954, naG foi
nada favor6vel (] transacc;:ao em vista. pois
apenas dava alguns elementos identificadores de um Albano de Souza que trabaIhou na Imprensa com 0 compositor-mar
Silvestre de Souza (devendo ser amigos) e
regressou (] Metropole pouco antes da implantac;:ao da Republica; e interroga mesmo:
..0 selo da taxa de 900 reis arrolado pelo
Governo OU 0 BLOCO DONDf ELf FOI RETIRADO, teria sido uma prova ou um especfmen
e devido (] sua imperfeic;:ao por a chapa estar
muito gasta naG teriam sido emitidos selos
em quantidade suficiente para sua circulac;:a07 Eimpossfvel dar resposta satisfatoria etc.,
etc ... ».
E da Embaixada Britanica em 1953. tambem j6 tinham sido transmitidas as duvidas
que os ..experts» ingleses, Sir Edward Bacon e
J.N. Marsden atr6s referidos, tinham sobre a
autenticidade dos unicos 3 exemplares conhecidos:

para a categoria das falsificac;:oes e
desta forma eliminado, tal como 0
600 reis, de todos os cat61ogos que a
anunciam.
Todos estes elementos publica 0 Sm. E.D.
BACON. K.C.v.O., guarda das colecc;:oes filatelicas de S.M. Jorge V, no jornal mensal do
Stanley Gibbons em Fevereiro de 1925; a
conclusao mais logica que se pode tirar e
que 0 autor do artigo poe em duvida a autenticidade do referido selo do British Museum.
Po is bem, em Maio de 1925 e no mesmo
referido jornal, MARSDEN responde e completo as informac;:oes anteriormente descritas e
escreve:
.. Quando Harrisson e Napier escreveram
a sua obra sobre os selos da India Portuguesa, estive em constante contacto com as ditos
autores e tive ocasiao de apresentar (] sua
apreciac;:ao 0 selo de 900 reis do minha colecc;:ao.
o Sm. Harrisson estava tao ansioso em
possuir aquele exemplar que, por troca com
algumas outras antigas pec;:as das colonias
inglesas, me levou 0 selo que eu possufa,
deixando por isso de 0 ter na minha colec<;:00».
especfmen que possufa, tinha-o comprado em Lisboa ao comerciante Sm. Faustino
Martins, que por sua vez 0 tinha recebido de
GOA.
unico exemplar, alem do seu, que j6
tinha visto era 0 do British Museum.
No entanto no Verao anterior, quando de
uma estadia em Londres, foi-Ihe presente
outro exemplar para que emitisse a sua opiniao; ele (Marsden) e 0 Sm. Yardley, exam inaram cuidadosamente 0 referido exemplar
e conciufram tratar-se indubitavelmente de
uma falsificac;:ao.
Havendo duvidas do Sm. Bacon quanta
ao 900 reis do Museu Britanico, 0 Snr. Marsden
ali voltou, mas so pode comparar os seus selos
de 300 reis com 0 900 reis daquele Museu;
ficou portanto em desvantagem j6 que. naG
so nao podia manusear 0 selo do museu,
como tambem, naG possuindo j6 0 seu, que
considerava verdadeiro, do comparac;:ao
com os de 300 reis (sua propriedade), naG
podia concluir a autenticidade do 900 reis e
portanto teria que comungar da opiniao do
Sm. Bacon quanta (] eliminac;:ao do mesmo
selo de todos os cat610gos, tal como acontecera ao de 600 reis.
Parece-nos assim que ate 1925 os
..experts II que se dedicaram ao assunto e 0

cn

o
o

(1) Na colecc;:ao Tapling, no Museu Britanico.
(2) Safdo da colecc;:ao Ferrari, etiquetado
..sens garantie» e presentemente na
posse de Entidade Portuguesa.
(3) Safdo das colecc;:oes J.N. Marsden.
Gilbert Harrisson e R.B. Yardley, e agora no posse de um negociante
ingles .
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rio apresentar 0 texto em cores diferentes. podendo isso ate tornar-se ser mois confuso do que util.

nunca devem ser utilizadas quando a pec;:a a exposta pelo seu salo Impresso e/ou ilustrac;:oo.
Os selos utilizados para descrever 0 desenvolvlmento. nOo devem ser expostos sobre documentos
sem uma oblitera<;:ao tematica importante. a nao
ser que a documento tenha uma importoncla filatalica clara. 0 mesmo selo s6 deve ser exposto !solado. e sobre carta ou postal. por razoes filatalleas
justiflcadas. Em principio, a suficiente apresentar 0
ultimo.
Noo devem ser usados sobrescritos ou postais
nos quais numerosos selos noo se reportem ao tema
(p. ex. uma sarie da qual apenas uma ou duas
pec;:as e adequada).
Em alguns casos. 56 estoo disponiveis uma ou
duas pec;:as relativas a um pormenor tematleo. Isto
noo deve dar lugar a devotar-se uma folha a apenos essas duas pe<;:as. a noo ser que os suas dimensoes 0 exijam: em geral pod em ser apresentadas
outros pec;:os na mesma folha. tanto quanto uma
disposic;:oo equilibrada 0 permita. Podem ser usados subtitulos adequodos para indicar a separo<;:oo
necessaria entre os diferentes pormenores tematicos.

ApresentcyCio do material

Nenhuma folha deve ser demasiodo chela ou
demasiado vazia. Um conhecido principlo temotico
indica que e suficiente expor somente um exemplar
de uma serie de muitos exemplares (selo. inteiro
postal. obliterac;:oo, etc.) com a mesma lIustroc;:oo:
este conceito previne tambem 0 preenchimento
demasiado das folhos. A utiliza<;:oo de vorias pe<;:as
com exoctomente a mesma lIustrac;:ao. deve ser
limitada a circunstancias especiais, como, por exemplo. razoes de slmetrla, equilibria do texto. importancia tematica ou filatallca especiflca do material.
estudos filotallcos.
Este principlo nOo se aplica quando 0 mesmo
desenho e comum a diferentes tipos de material
(selos e/ou selo/ilustra<;:oo impressos em Intelros
postais. e/ou oblitera<;:oes especiais. etc.). ou quando as pec;:os pertencem a vorios paises.
Algumas vezes. a mesma pec;:a pode ser utilizada para ilustrar diversos pontos temoticos (p. ex.
devido aos seus motivos secundorlos). Sugere-se que,
para evltar repetic;:oes. a pe<;:a seja exposta. se
possivel. em espacies diferentes (p. ex. Isolado. variedade. provo. em sobrescrito com uma oblitera<;:oo
tematica apropriada).
No coso de pec;:as multo comuns. uma folha
muito cheia com documentos e Intelros postals.
pode ser evitada expondo as partes tematicos e
filataiicas essenclols atravas de cortes na folha (IIjanelas»). Isto representa. muitas vezes, uma alternativa viovel 00 corte dos documentos.
Documentos de grandes dimensoes podem par
vezes afector de forma desagradovel 0 equilibrio
estatico: eles podem ser aceltes. se apresentarem
uma muito grande Importoncla temotica e/ou filatalica.
A sobreposlc;:oo de documentos nem sempre
pode ser evitada. Isto acontece frequentemente
com correspondencia normal. comercial. de serviC;:O e oficlal. sendo os resultados visuais menos perturbodores para alguns temas (p. ex. arganizac;:oes.
acontecimentos, hist6rla especifica). do que para
outros (p. ex. temos artisticos ou estaticos).
A escolha entre selos novos ou obllterados. e
delxada 00 criterio do expositor. Do ponto de vista
visual. a recomendado que uma participa<;:oo contenha apenas uns. ou outros. Quando isto noo e
exequivel por razoes filataiicas (p. ex. um selo que
a muito mais raro no outro estado), ou de dlficuldade de aquisic;:oo. deve ser. no minlmo. evitada a
mistura de selos novos e usados na mesma folha.
Contudo. a inclusoo de pec;:as circuladas numa
folha. noo 1m plica que todos as selos da mesma
folha tenham de ser obliterados.
Os intelros postais podem ser expostos novos ou
clrculados. de acardo com a sua Importancia filotalica e 0 gosto do expositor. Noo devem ser cortados. Alam disso. a uso de IIjanelasll para Inteiros
posta Is deve ser estritamente limitado a pec;:as muito
comuns apresentadas devido 6 sua obiitera<;:oo e

Tltulos

o cabec;:olho do folha deve identificar a clossificac;:oo de acordo com as subdivisoes do plano e
sumorizor a conteudo da folha.
Quando necessarlo, isto pode ser conseguldo
utilizondo-se subdlvis6es especifleas/mais especificas
em forma de titulos e subtitulos para alam das divls6es do plano, a flm de proporcionar um malor
entendimento do conteudo da folha.
A repetlc;:ao do titulo da colec<;:oo/portlelpac;:oo. au do conjunto inteiro de titulos em cada foIha. constitul apenas um desperdicio de espac;:o: s6
devem ser apresentados na folha os graus de titulos
necessarios para um melhar entendimento da particlpac;:oo.
Quando a adoptado um sistema numarico para
o plano gerol. deve ser adoptado Identlco procedimento em todos as folhas.
Texto

o texto deve ser 0 mois conclso possivel. Deve
ser eiimlnada toda e qualquer Informa<;:ao desnecessarla (p. ex. adjectivos redundantes). desde que
o papel do texto seja apenas complementar ao
material.
A descric;:oo temotlca pode dizer respeito a
pe<;:as individuais ou a conjunto delas. com um bloco de texto curto. Todavia. para um melhor entendimento da IIga<;:oo especifica. 0 texto deve ser
inserido tao perto quanto possivel das respectivas
pec;:as.
Fotoc6pias ou fotografias. referenciadas como
tal. de qualquer porte oculta de um documento (p.
ex. 0 selo impresso num inteiro postal ou marcas
posta is). 56 podem sar usados se desta manelro for
destocoda umo informac;:oo tematica au filatalica
importante.
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o equllibrlo do desenvolvimento a demonstrodo dando-se a adequada profundidade e amplitude aos varias pormenores tematicas de acordo com
a suo Importoncia dentro do tema. Este princlpio
tambam se aplica aos estudas filatalicos.
A erlaHvidada a a originalidada estoo definidas
no ponto 3.2.2. anterior.
Os eonheeimentos temeHeos referem-se 00 nivel de conhecimentos do tema. expressos pela escolho dos pec;:os. as suas correlac;:oes. e 0 texto que
as ocompanha. Por consegulnte. isto pressupoe a
ausencla de erros tematicos e de pretexto para
inclulr material noo directomente relacionodo com
o tema.
A Importaneia temetiea a expresso pelo grau
de diflculdode do desenvolvimento. no base do
esfera de occ;:oo do temo e do disponibilidode relativo de material.

- Tenha uma quolificac;:oo tematica que noD
a Imedlatamente 6bvio e necessita de ser
descoberto pelo expositor.
Para alam disso. devem ser valorizados os estudos filatalicos que apresentem uma verdadelra e
bem doeumentada pesquisa. a qual noo seja apenas uma desculpa para mostrar uma acumulac;:oo
de pec;:as sem quolquer analise filatalica.
Para avoliar a importoncia filatalica. deve ser
valorizada a utilizoc;:oo de material com grande importonclo filatalica. 0 que nem sempre significo que
sejom pec;:as raras .
4.4 - Estado e roridode

o Estado a base ado nos hobituois e generolizados critarios de avolloc;:oo utilizados no filatelio. Para
o material moderno. 0 bom estado a um requisito
essencial.
As obliterac;:oes devem ser claras e noo macular
o desenho do selo. de modo a ser claramente visivel 0 motivo que Interesso.
A raridade a baseada em critarios objectiv~s
tais como uma reconhecidamente absoluta raridade e dificuldode de aquisic;:Oo.
E essencial que variedades. provas. ensaios.
sejom mois raros do que a pr6pria emissoo. a fim de
Ihes oumentar a qualidade filatalica. E aplicado 0
mesmo principio a bloeos. tiras. etc.
Como a 6bvio. as pec;:os que apesar de serem
muito raras noo tenhom. ou tenhom insuficiente
relac;:oo com 0 temo. noo devem ser incluidas na
avaliac;:oo deste crlterio.

4.3 - Conhaeimentos filatelieos, estudo e pesquisa
A ovolioc;:oo dos conhecimentos filotalicos gerais. pode ser feita atravas:
- De total eoneordaneia eom as regras do filatalia. Isto diz respeito. por exemplo. 0 pec;:os
Indesejavels para fins de colecclonismo (p.
ex. frogmentos com selos ou de inteiros postols. postois maximos incorrectos);
- Do eonformidade filateliea da doeumentos
pasta is, Incluindo a soma total e a justificoc;:oo de pec;:os duvldosas. se exlstlrem. Os
conhecimentas filatalicas do expositor 560 demonstrodas otrovas do selecc;:oo de pec;:as
de real importoncla filotalico em vez de pec;:os extrovogontes. Estas ultimas opresentodos em pequeno numero. podem openas
constitulr um complemento as pec;:as mais importontes e odequodos;
- Do eonformidade do taxto filatelieo, em termos de odequac;:oo. correcc;:oo e concordoncia com 0 material descrlto.

4.5 - Apresentoc;:oo
Os esforc;:os dos expositores 500 demonslrados
pela dlsposic;:oo apropriodo dos pec;:as e dos textos
nas folhas. A apresentoc;:oo deve ser ovaliado a
base
- Da clareza da exposic;:oo
- Da clareza do texto
- Do equilibrlo estatico de toda a particlpac;:oo.

Para ova liar conhecimentos filatalicos especificos. dentro do estruturo de um determlnodo tema.
deve ser dodo enfase

- A prasenc;:a

-

A fim de se olcanc;:arem estas caracteristicas.
oferecem-se as conslderac;:6es seguintes. baseadas
na experiencia das porticipoc;:oes com melhor apresentac;:oo.

do mais diverslfieado material
filatelieo passivel. Isto conduz a presenc;:o de
todos os diferentes tipos de material fllotelico.
devendo incluir material de todos os periodos e do maior numero de poises possivel.
dentro dos possibilidades do temo escolhido.
A utilizac;:oo equilibrada do referido material.

Folhas e apresenlac;:oo teenieo

500 preferiveis folhos broncas ou de cor palida
que noo diminuom 0 material.
As prestac;:6es tacnicas (p. ex. a montogem e a
disposic;:oo dos selos e documentos) deve ser consistente e cuidado 00 longo das folhas.
Sejo qual for 0 matodo seleccionodo para os
tftulos e para 0 texto (manual. maquina de escrever. computador. etc.). a legibilidode da porticipoc;:oo pode sar aumentodo se forem usados diferentes
tipos de carocteres e/ou tamanhos: noo a necessa-

Para ovolior 0 estudo filotalico e pesqulsa pessoal. deve volorizar-se material que
- Noo tenho side oindo descoberto pora esse
temo. ou oi tenho sido muito pouco
pesqulsodo
- Se refiro a umo area de coleccionoc;:oo pouco comum
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Vitorino Godinho. no seu Catalago Ano tado publicado em 1953 e referindo-se ao
selo em causa. escreve: «... ha fortes duvidas
acerca da genuinidade dos raros exemplares que foram vistos do 900 rt3isl> . E em anotac;:ao seguinte esclarece que 0 catalogo
scon·s. de 1951. nao hesitou em escrever:
"Leading specialists are now ogre ad that the
600 r. and 900 r. wich formerly listed in this
group. exist only as forgeries.))
J. ELL no seu pequeno mas muito interessante e elucidativo opusculo publicado em
1944. apresenta uma fotografia do 900 reis.
propriedade do Snr. Fernando Castel-Branco.
proveniente da colecc;:ao de Carlos George;
nao faz qualquer apreciac;:ao quanta a sua
genuinidade. apenas dizendo que do 600 reis
nunca nenhum exemplar apareceu em parte alguma e fala que do exemplar de 900
reis conhecido na colecc;:ao Tapling. do museu de Londres. apenas mais um exemplar
apareceu por volta de 1890 que foi vendido
para a Alemanha. desconhecendo-se hoje 0
seu paradeiro .
Joao Augusto Marinho nos seus «APONTAMENTOSI> publicados em 1964 lastima que
o seu exemplar seja genuinamente fa Iso. mas
nao esclarece os motivos que 0 levam aquela conclusao. depois de fazer alguns comentarios que se encontram. na generalidade.
naquilo que acima ja se disse. atribuidos a
outros autores.
Modernamente. em varias publicac;:6es e
cartas escritas da America. tivemos ocasiao
de conhecer a posic;:ao do Snr. Oswald
Andrade quanta a estes assuntos relacionados com os selos nativos e com 0 900 reis.
Tipo I em papel espesso.
Primeiro que tudo este Senhor p6e em
duvida muitas das afirmac;:6es dos autores
ingleses. opiniao que n6s tambem partilhamos. ainda que mais moderadamente (pois
conhecemos as nossas li.mitac;:6es). quando
se referem a filatelia da India.
Ele possui um exemplar adquirido em
Nova lorque e declara que. por mais que
observe e estude 0 referido selo. nao Ihe
nota qualquer diferenc;:a notavel dos seus
congeneres do tipo I das outras taxas
em papel espesso. sabendo-se (como se
devia saber). que nao existem dois selos nativos perfeitamente iguais. mesmo numa s6
folha de 100 exemplares (como eram impressos).
Baseia ainda as suas convicc;:6es no circunstancia de que a impressao era assistida
por um funcionario do confianc;:a da Fazen-

da e que. no final de cada dia de trabalho.
nao s6 0 cunho. como 0 material impresso. era recolhido por esse funcionario e
devidamente escriturado nos documentos apropriados. nao sendo possivel a existencia de falsificac;:6es no impressao destes
selos.
Mas seria essa a realidade? Sera que esse
funcionario poderia arrecadar e escriturar nos
competentes livros da Fazenda. folhas de
selos que nao estivessem completamente
impressas? Nao podemos esquecer que os
val ores das taxas erom impressos numa segunda operac;:ao e portanto. folhas sem essa
segunda operac;:ao nao seriam guardadas na
Fazenda. mas ficariam ao dispor do impressor. que no dia imediato se proporia
completa-Ias .
Eclaro que isto s6 pode ser uma conjectura sem qualquer fundamento legal.
Pelas conclus6es que no final exporemos.
nao nos admira que 0 Snr. Oswald Andrade
nao encontre diferenc;:as no seu exemplar de
900 reis que 0 leve a concluir que seja uma
falsificac;:ao. mas tao-somente um selo genuino.
Enossa opiniao que no coso presente nao
houve falsificac;:6es mas tao-somente abuso
de autoridade ou de confianc;:a .
o responsavel. nao e conhecido. mas
pelas func;:6es que exercia sera 0 suspeito n.D
1: MISTER X. compositor do Imprensa Nacional de Nova Goa e com importantes func;:6es
naquele estabelecimento.
A chapa para a impressao das 3 altos
taxas. 300. 600 e 900 reis era s6 uma. pois que
os selos teriam todos a mesma cor (Roxa ou
Violeta escuro).
Parece que foram feitas algumas folhas
com a prime ira operac;:ao a executar: a impressao do selo . A impressao do valor s6 era
efectuada quando havia requisic;:6es dos
correios e. como as cartas para a Metr6pole
s6 gastavam os 300 reis. estes foram impressos indubitavelmente e vendidos nos locais
apropriados.
o mesmo nao aconteceu com 0 600
reis e naturalmente com 0 900 reis. apesar
de estarem autorizados oficialmente a
circular; tratava-se contudo de taxas muito
altas e portanto de insignificante procura
ou necessidade e nao nos parece que 0 numero de selos de 300 reis tenha sido too grande que desse origem a degradac;:ao da
mesma chapa em tao curto periodo de utilizac;:ao. como admite 0 Desembargador Dr.
S.B. Rau.
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Alem disso. quando se procedia a impressao das primeiras folhas roxas do TIpo I. para
as 3 altos taxas. j6 0 cunho e as chapas do
Tipo II (emissoo de 1872) estavam prontas e
na posse do Sm. Silvestre de Souza; para que
«facturar" selos do Tipo I se j6 podia «facturar" os do Tipo II?
E deve ter sido assim que 0 caso se passou. ficando talvez alguma folha incompleta
(sem taxa) do Tipo I. na papelada da Imprensa a cargo do Sm. Silvestre de Souza.
ainda que houvesse um respons6vel da Fazenda que arrecadava 0 cunho e 0 material
«facturado" quando findava 0 dia de trabaIho.
Este MISTER X deve ter sido posteriormente abordado por algum comerciante ou coleccionador que 0 «convenceu" a imprimir
alguns 900 reis numa das folhas anteriormente impressas e j6 desprezadas por serem do
Tipo I; seria para coleccionar. 0 que noo traria prejuizo algum para a Fazenda. pois os
referidos selos do Tipo I de 1871. j6 tinham
sido retirados da circulac;:oo; ate pode ter
mandado carimbar um ou outro exemplar.
(carimbo de favor); e ate os pode ter mandado para a Metr6pole para algum «interessado" no assunto. seu amigo.
o Albano de Souza pode ter combinado
esta falcatrua com 0 Silvestre de Souza. j6
que eram amigos e trabalhavam juntos na
Imprensa Nacional. mas como os primeiros
coleccionadores a levantarem objecc;:oes
afirmam que os exemplares devem ter sido
impressos antes de 1881 e 0 Albano s6 chegou a Goa em 1892. para mestre da antiga
escola de Artes e Oncios. extinta em 1898.
noo e muito plausivel a hip6tese apresentada pelo Sm. Desembargador S.B. Rau. 0 que
noo impedia que 0 Albano de Souza trouxesse algum exemplar quando regressou a Portugal. antes da implantac;:oo da Republica
(1910). oferecido pelo seu amigo.
Portanto:

Noo e de estranhar que autorizados
«experts" tenham posto em duvida a
autenticidade do mesmo selo. j6 que
nos selos nativos noo h6 2 exemplares
100% iguais; h6 sempre qualquer pequena diferenc;:a.
Noo h6 duvidas que existem outras
tentativas de falsificac;:oo do referido
selo. que deixam muito a desejar quanto a sua perfeic;:oo.
Se 0 papel dos selos duvidosos foi
o papel espesso . a «facturac;:oo
abusiva" deve ter sido feita no final de
1871. quando se «facturavam" os de
300 reis.
Tambem noo restam duvidas que noo
foi «facturada» qualquer folha completa (100 exemplares) do selo de 900 reis.
Tipo I. po is os reparos dos «experts» se
fixam apenas em 3 ou 4 selos duvidosos de grandes coleccionadores.
Terminamos portanto. ao fim desta extensa e cansativa consulta sobre 0 900 reis Tipo
I. de 1871 da India Portuguesa. como anunciamos:
«Eis mais uma bizarra conjectura» sobre
tao palpitante assunto ja demasiadamente
afastado no tempo e de tao pouco interesse
para os modemos coleccionadores ... Que me
perdoem 0 tempo roubado, aqueles que
tiveram a coragem de ler este apontamento!
Pomos no entanto uma pergunta final :
pode ser considerado genuino um selo impresso com 0 cunho original, no estabelecimento oficial autorizado a sua «facturac;:oo"
e devidamente autorizado por lei, ainda que
tenha saido pela «porta do cavalo,,?

SUBASTAS FlLArELICAS INTERNACIONALES

o selo foi impresso como cunho Tipo I
original em muito reduzida quantidade. numa folha que s6 apresentava a
primeira fase da impressoo.
o selo noo foi vendido aos balcoes
dos correios nem nos comerciantes autorizados.
seu aparecimento na Europa ou na
America deve-se a operac;:oo abusiva
clandestina. e a utilizac;:oo da «porta
do cavalo" para transposic;:oo de tao
grande obst6culo.

o
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nos do particlpa<;:oo. As obvias dificuldades causedas por ter de proceder asslm. pod em reflectir-se
no entendimento e no avolla<;:oo do particlpo<;:oo.
o plano deve ser:

desenvolvimento tematico. Quondo as voriedades
noo apresentam informa<;:oo tematica de relevo.
deve ser exposto a pe<;:a normal.
A utiliza<;:oo de pastais maxim os deve ser Iimitado a algumas poucas pe<;:as importantes. princlpalmente para melhorar a compreensoo do
informa<;:oo tematica do selo. Em complemento a
necessaria concordoncia do assunto. tempo e data
definldos nos prlnciplos do Maximafilia. estos pe<;:as
devem ter uma oblitera<;:oo adequada 00 tema.

- Compotivel com 0 titulo da colecc;:Oo. 0 titulo e 0 plano representam uma unidade slgnificativa e devem reflectir as caracteristicas
especfficas do tema escolhldo. Se 0 expositor decldir apresenter uma sec<;:oo autonoma do suo colec<;:oo. 0 plano e 0 tftulo do
particlpa<;:oo devem ser compativeis com
aquela sec<;:oo.
- Correcto. 0 plano deve ser preciso. cientificamente verdadelro e judiciose.
- Logico. A sequencia dos principals capitulos
e dos suas subdivis6es deve segulr uma ordem racionol. sem capitulos superfluos ou foro
de sequencia.
- Equilibrado. Deve ser dodo a mesma importoncia as diferentes sec<;:oes. de acordo com
a suo importoncia tematica e 0 material disponivel.
- Compreensivel e completo. Deve detalhar
referenclos dlrectas e Indlrectas. desenvolvimentos e caracterfsticas especfficas do tema
escolhldo. Temas desenvolvidos dentro de
uma estrutura seja ela no quadro de uma
organiza<;:oo ou cronologlca. devem. contudo. mostrar ciaramente os antecedentes historlcos. os objectlvos. tarefas. resultados e
consequencias das activldades de tais organiza<;:oes ou aconteclmentos.. Deve Incluir
todos os dlterentes aspectos do tema e
abronger a malor area compativel com
aquele. Sob este ospecto. deve evltar-se limiter ou concentrar a desenvolvlmento do
plano somente a um au a poucos poises.
tonto quanto 0 tema escolhldo 0 perm ita.
- CriaHvo e/ou original. 0 plano deve ser mais
do que uma simples Iistagem de Itens. A
constru<;:oo de um plano criativo e/ou original e conslderado um requisito prevlo para
um criatlvo e/ou original desenvolvimento.

Estudos filatellcos
Pe<;:os e documentos postais usados numa colecc;:oo/porticlpo<;:oo tematica. podem apresentar
um grande numero de importantes voriantes filatelicas. Se este material apresentor Importoncia tematico e filatelico. entoo e recomend6vel um
concise e equilibrado estudo filotelico. pelo que este
materlol pode ser convenientemente exposto e a
pesqulsa filatelica do expositor devidamente apreciada.
Um estuda filatelico numa particlpac;:oo tem6tico. tem for<;:osamente de seguir os crlterios do filatella tradlclonal (desenvolvimento do pe<;:a.
variedades) hlstorla postal (uso. percursos. manuseamento do correlo. marcofilia). mas deve tambem
integror-se no desenvolvimento do tema.
A fim de salvaguardar 0 equilibrlo do porticipo<;:00. 0 objectivo destes estudos noo deve ser 0 de
estarem completos. mas a presen<;:a das mals Importantes particularidades filatelicas. A extensoo do
estudo deve ser proporclonal 00 grau de especializa<;:oo do participo<;:oo. Contudo. 0 desenvoMmento do tema noo pode ser prejudlcado. e 0 texta
tematico deve ser enquadrado dentro do estudo.
de forma a que noo haja solu<;:oes de continuidade.
Texto filatelico
So e necessaria uma descri<;:oo filatelica quando uma caracteristica do pe<;:a noo e faclimente
reconhecfvel. ou tem de ser descrlto um estudo
filatelico. Esta descri<;:oo deve satisfazer apenas esta
necessldade. Defini<;:oes empoladas 00 estilo de
cat610gos de leiloes. noo sao nem adequadas nem
acelt6vels.

4.2 - Desenvolvlmento (Tratamento) e Importcncia
Para avalier 0 nivel do estudo e pesqulso tematicas. deve lever-se em linha de conta a avalla<;:oo
de estudos prevlos do tema a tim de conslderar 0
quanto 0 tratamento aproveltou a literatura tematica e filatelica disponivel. catologos e documentos
pesquisados. Isto comparar-se-6 entoo com a pesqulsa pessoal e estudo apresentados no participa<;:00.
A amplitude ser6 avaliada comparando aque10 que a participa<;:oo apresenta. com a potenCial
que pode ser consegulda atraves de urn plano
muito abrangente e completo e um desenvolvimento cabal e profundo.
A profundidade do desenvolvimento e demonstrada pela presen<;:a de conexoes. referencios cruzados. ramltica<;:oes e consequenclas dentro do
estrutura do tema seleccionado.

ART. 4 -CRITERIOS PARA A AVAlIA<;AO
DAS PARTICIPA<;OES

Las mas atractivas de Argentina. Catalogo
ilustrado color. Bases notables. Numeros
Yvert-Scott - Argentina, Portugal, Espana,
Temiltica, etc.
Puede pagar con cheques en U$S 0 Con
Tarjetas Mastercard 0 Visa
A su pedido Ie enviamos catalogo GRATIS

o capitulo anterior explana os princfpios de
composi<;:oo do participa<;:oo. os quais correspondem directamente 00 criterlo para a suo avalia<;:00. A flm de evitar repeti<;:oes. os comentarios a
estes criterlos soo por Isso limitados a algumas notas
adiclonals.

Juan Simona - CC40 - 7311 Chillar
ARGENTINA

A presen<;:a de uma folha de plano adequada
assegurora a que 0 publico e 0 juri noo tenham de
IIreconstruir» 0 plano. navegando atraves das pagi-

4.1 -

Plano

41

ra e de campos de concentrac;:oo: pacotes
postals e encomendas postals (e documentos que os acompanhem).
-Selos. obliterac;:oes. marcas e/ou postais para
correlo Isento de franqula (p. ex. entidades
oficlals. mllltares).
- Servic;:o postal de pagamentos.
- Dlferentes formas de correlo automatlco.
- Correio prlvado. autorizado ou tolerado pelo
correlo oficlal. ou em exerciclo na total ausencla de correia estata!.

devem ser estabelecldos alguns niveis de referencia pora a selecc;:oo das pec;:os. Os exposltores
devem procurar as melhores: quando se trata de
uma partlcipac;:oo de alto nivel. e esperada a presenc;:a de material impor. Se necessitarem de expor
algumas pec;:as de menor qualldade devido a noo
terem conseguido melhores. um dos seus principais
objectivos deve ser 0 de as substitulr too depressa
quanto possive!.
Devem ser dadas preferencias e maior Importoncia a:

Sob a rubrlca ccoutras comunlcac;:oes posta is•.
estoo incluidos outros tipos de servic;:os postals. tais
como correlo pneumatico. telegramas. correlo electr6nlco. etc. (ref. GREV Art. 3.2)
As segulntes pec;:as noo sao aproprladas:

- Emissoes cujo conteudo Informativo tenha
uma relac;:oo directa com 0 pais emlssor. de
natureza politico. historica. cultural. economica e/ou similar. em oposic;:oo a emlssoes
especulativas que exploram «modas. na filatelia tematica (estas pec;:as duvidasas devem.
em princlplo. ser totalmente excluidas). com
particular referencia para as emlssoes que
noo sigam 0 codigo de etica do UPU
- Emissoes norma is. em oposic;:oo a emissoes
adlcionais poralelas noo denteadas (selos e
blocos)
- Pec;:as genuinamente obllteradas, em oposic;:oo a pec;:as com obliterac;:oes de favor
- Correio comerclal comprovadamente circulado com obllterac;:6es Importantes. em oposi<;:oo a meros documentos de recordac;:oo e
pec;:as slmllares criadas para agradar aos
coleccionadores. p. ex. FDC decorados (aindo que emltldos por administrac;:oes posta Is)
e postais maxlmos
- Pec;:as comprovadamente clrculadas com
porte correcto e obliterac;:oes tematicas Importantes. em oposlc;:oo a obliterac;:oes «de
favorll. multas vezes com franqula Insuficiente. ou. alnda pior. obliterac;:6es em pec;:as sem
selos (a noo ser que gozem do privileglo de
Isenc;:oo de franqula)
- Documentos com enderec;:os partlculares dlferentes. em oposlc;:oo a sobrescrltos e postais recebldos no mesmo enderec;:o.
resultantes de asslnaturas
- Franqulas postals correctas. em oposlc;:oo a
franqulas substanclalmente malores devidas
a razoes filatelicas (p. ex. series completas)
- Franqulas meconlcas com a competente
franquia. em oposlc;:oo 6s oblitera<;:oes de
favor a «ODD». a noo ser que estas sejam
«specimen» ou ten ham uma razoo postal justiflcada.

- Emlssoes fantasmas de territorlos posta is Inexlstentes. emlssoes de governos no exUio ou
organizac;:oes sem servic;:o posta!.
- Obliterac;:6es privadas adlcionals apllcadas par
um remetente ou por um fornecedor antes
do encamlnhamento postal dos documentos.
- Posta Is IIustrados.
-Impressoes adlclonals privadas (replcagens)
em Intelros postals.
- Marcas admln/strativas (noo postals) em documentos pre-filatellcos. quando delas noD
resultaram qualsquer prlvileglos postals.
- IIustrac;:oes particulares sobre sobrescrltos e
postals.
- Vlnhetas (etlquetas de publlcldade) de natureza prlvada. sejam quais forem os objectivos do seu uso.
Material duvidoso
A varledade de servlc;:os posta Is prestados pelos
correlos e dos seus regulamentos em dlferentes
paises e a sua evoluc;:oo atraves dos tempos. tornam Impossivel elaborar uma Iista englobondo todas as sltuac;:6es possivels. Algumas pec;:as seguem
so ata certo ponto as definic;:oes anterlores de
material adequado ou noD adequado: por consegulnte. ele deve ser usado somente quando noD
exlstlr nenhum outr~ material disponivel para lIustrar
um pormenor tematico especiflco. Quando Incluidas na partlclpo<;oo. devem ser sempre acomponhadas por uma justlficac;:oo fllatallca cabal dentro
de uma participac;:oo ja altamente especializada.
Por exemplo. pec;:as pertencendo a cultura filatellco especifica de um pais ou de uma regloo (p. ex.
selos fiscais e aduaneiros. sobrescritos patrloticos.
sobrescrltos com anuncios. sobrescrltos com marcas (<<cachefs»). vlnhetas) podem ser toleradas numa
particlpac;:oo desse pais/regioo. na medida em que
elas se justifiquem e 0 seu numero seja proporclonal
ao grau de elaborac;:oo do particlpac;:oo.

Desvlos dos crlterios aclma descritos. devem
reflectir casos especificos, excepcionals. e so quando noo se dispoe de uma soluc;:oo melhor. Estes
desvlos devem ser expllcados.
Uma raridade slgnlflcativa ou caracterfstlcas
Invulgares de provas. ensaios. variedades e pec;:as
slmllares. padem aumentar 0 nfvel filatellco da participac;:oo. Variedades comuns (p. ex. diferenc;:as de
cor Inslgnlficantes, ensaios de cor de aquisic;:oo facil) desempenham. portanto. um papel Insignificante e provavelmente afectam de forma negativa 0

Crlterlos de selec'rCio

o crlterio de caracter postal Implica que. dentro dos prlnclpios relativos ao material adequado.
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o MAIS PEQUENO INTEIRO POSTAL
Dr. Rene Rodrigues da Silva
verso inseriam um question6rio a fim de ser
preenchido pelos fumadores que. desta forma e gratuitamente, participavam num concurso mensa!.
Como se observa na figura a seguir
reproduzida (tambem em tamanho natural),
aos concorrentes era perguntado se 0 cigarro
((Atlas)) excedia, era igual ou inferior em qualidade em relac;:ao aos cigarros importados e
pedia-se-Ihes ainda que adivinhassem 0 numero de votos que a firma Austin Walsh & Company. d e Auckland. receb eria naquele mes

o mundo tambem fascinante dos inteiros postais e seus ((aparentados)). ramo
da Filatelia antigamente pouco divulgado e hoje em grande expansao no nosso
Pais, h6 um manancial de informo<;:oes tao
rico como h6 no mundo da maximafilia que
tantos filatelistas cativa e une, permitindo-Ihes,
talvez por motivo dessa mesma uniao, obter
para a maximafilia um estatuto que 0 coleccionismo de inteiros ainda naG desfruta(l).
Hoje, com 0 auxflio de um amigo, grande
inteirista belga. Denis E. Pockele, venho tecer
algumas considerac;:oes necessaria mente breves sobre 0 inteiro postal mais pequeno do
mundo.
A primeira reflexao diz respeito ao facto
deste recorde ser ignorada pel a ((Biblia)) dos
recordes filatelicos. Refiro-me, e cloro, ao
consagrado ((The Guinness Book of Stamps)),
editado pela primeira vez em Londres no ana
de 1982(2).

N
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AUSTIN WALSH If 00. . ./ .IlTOIl:r:'

«:abncca, Ql;ignr,

~ Qtignrefu ' .

MANUFAOTURERS.

.'

Importers of Finest Foreign
. Leaf Tobaccos,

Para haver um vencedor de certezo que
haveria um premio mas naG sabemos qual ...
Este inteiro postal, alem de ser conslderado 0 mais pequeno do mundo, e tambem 0
unico inteiro neozelandes a ser franquiado em
quantia equivalente a metade da franquia
em vigor na epoca para os restantes inteiros
postais. Ao proceder desta forma 0 Departamento dos Correios e Telegrafos da Nova
Zelandia (entao col6nia britanica) decidiu
que estes inteiros tivessem um tratamento
igual ao que era dado aos jornais.
E para terminar esta n6tula sobre um dos
mais curiosos inteiros postais apenas vos digo
que bem gostoria de ter um destes inteiros
na minha colecc;:ao de recordes na Filatelia.

'
.

POIT.\ci,,·P.uu

A U.C.K.LAN D,

.N.Z.

(Reprodu'rCio em tamanho natural)
Este inteiro postal. conhecido por ((Austin
Walsh)), foi emitido na Nova Zelandia em 1892
e teve duas impressoes: uma em Marc;:o e
outra em Agosto. A totalidade da emissao
atingiu os 10 000 exemplares, naG se sa bendo 0 numero exacto de cada uma delas.
A emissao de Marc;:o de 1892 era cor-derosa/carmim e a de Agosto do mesmo ana
carmim. A sua cotac;:ao em cat610go especializodo ronda os 180 d61ares neozelandeses,
quer sejam nov os quer sejam obliterados.
Os inteiros postais a que nos vimos referindo eram metidos nos mac;:os de cigarros
((Atlas)), dar as suas diminutas dimensoes. No

NOTAS
(1) Refiro-me. em especial. 6 proibie;:oo de se apresentarem em mostras oficiais de colecc;:oes de
inteiros postals montadas segundo criterios fixados para as colecc;:oes tematicas.
(2) Esta obra foi em 1983 traduzida para frances
pelos «Edition n.o 1 et Editions Philippine» - Paris.
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bem constituem Informac;:6es privodas a nao ser que
o documento mostre privileglos postais especlais (p.
ex. reduc;:oo au isenc;:oo de portes) resultantes do
sua poslc;:ao. condic;:ao ou categorla (p. ex. correio
militar ou oficial) de uma das partes. A Indicac;:ao
de reduc;:ao (au isenc;:ao) de portes au a marco
postal de servlc;:a. ou marcos equlvalentes do rota
postal. proporcionam evldencia suflciente.

• Func;:6es do servic;:o postal que tenham import6ncia tem6tica (p. ex. camlnhos de
ferro. teli~grafo. selos para jornais. servic;:o
postal oficlal. Intelros postais. correia par
pombo correlo)

ESTRADA L1GADA AO CORREIO

- Em complemento ao motivo principal e secund6rio da pec;:a:

Jose Rodrigo Dias Ferreira
filatelia e uma fonte de constante evoluc;:ao. Coleccionar selos havendo a
preocupac;:ao de apenas preencher as
casas dos 61buns foi ultrapassoda. 0 coleccionodor possou a ser mais exigente nos seus
conhecimentos nao se contentando com a
que open as dizem as cat610gos e dai a sua
insociedade em saber sempre mais algo que
de qualquer modo enriquecendo os seus
conhecimentos possam contribuir para a
valorizac;:ao das suas colecc;:oes. desde pequenas legendas a infind6veis pesquisas.
Tudo tem sid a aproveitado. Tem-se escrito
sabre as mais variados temas e como durante
dezenas de anos nao se divulgou quase nada.
tudo a que for passive I publicar e recebido de
brac;:os abertos. Escreve-se muito pouco.
Mois adiante vamos falar do Estrada Lisboa-Porto (1837). por onde transitava 0 correlo mas 56 nos partes que Ihe diz respeito.
Era lament6vel a estado em que se encontravam as estradas e a servic;:o prestado
pelos condutores de correia pesslmo . Chegava-se 00 ponto de "que nao e raro ver-se
a pr6prio condutor do correio a dormir em
clma do muar» como se pode ver no gravura "Correio de Lisboa 00 Porto» inserta no Iivro do arquitecto ingles James Murphy<ll.
Foi a Dr. Joao de Sousa Pinto de MagaIhaes. 5.0 Sub-Inspector-Geral dos Correios e
Pastas do Reina (1833-1853) que contribuiu
para a inicio dos trabalhos preparat6rios para
a indispens6vel reparac;:ao do Estrada de Lisboa 00 Porto . 0 estado das estradas era
deplor6vel. No dizer de um grande historiador<2l ,,0 govern a de D. Maria procurou solucionar uma das grandes falhos do
administrac;:ao pombal ina. no abertura e
conserto de estradas de norte 00 sui do Pais.
A nova rede de estradas permitia vencer as
distancias em menos tempo. com maior beneficia para as Correios».
D. Maria sancionou a Lei(3) que estabeleceu a contrato do Empresa para a construc;:ao do Estrada de Lisboa 00 Porto. e

ramificac;:ao para as Caldas do Rainha. As
partes que mals possam interessar aos
marcofilistas. as selos 56 foram introduzidos em
1853. sao as seguintes:

A

I." SEC<;AO
Artigo 1.0 A nova estrada devera passar
pelos pontos abaixo designados. partindo de
Lisboa. a saber: Sacavem. Villa Franca. Leiria.
Coimbra. Mamarosa. Aveiro. Ovar. Porto. (A)
Art. 15. 0 0 Governo concede 6 Empreza
a direito de estabelecer dezeseis Barreiras de
Portagem de Lisboa 00 Porto. A posic;:ao das
Barreiras sera determinada pelos Commissarios
do Governo. de acordo com as Agentes do
Empreza: tanto quanta for passive!. elias seroo estabelecidas em distancias iguaes. e
collocadas de maneira que nao tornem
onorosas as communicac;:oes ordinarias entre
as duos Povoac;:oes visinhas. Nao obtante a
acima disposto. fica determinado que a
Empreza nao podera collocar Barreiras de
Portagem menos de quatro legoas a distancia de Lisboa (a duos mil toezas a legoa).
que a Barreiro mais proxima do Porto. nao
podera ser collocoda a menos de duos
legoas e meia de distancia desta Cidade. e
finalmente em relac;:ao 00 Norte. e Sui de
Coimbra. nenhuma Barreiro podera ser
collocada a uma distancia de legoa e meia
do Cidade. e a que for razoavel a respeito
das Villas. e Aldeas.
Art. 16.0 0 Impasto exigivel em coda Barreiro e a constante do Tarifa seguinte. a saber:
Direitos de Barreiro.
Tarifa commum 6s duos estradas.
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Carrinho (Cabriole) de dous
cava lias. au mulas. e em posta.

reis 200

Carruagens de viagem de quatro
roos. e dous cavallos. viajando
em posta.

reis 350

3.2.3 - 0 meteriel filetelico

• 0 texto. a estilo artfstico da ilustrac;:ao e
particularidades similares
• 0 material no qual as pec;:as foram impressas. p. ex. em papel com fios de seda. papel
de notas de bonco. papel de mapas de
guerra
• 0 desenho da fillgrana e a perfurac;:ao (p.
ex. salas perfurados com furador. tambem
conhecidos como uperfins_)
• 0 texto au a IIustrac;:ao de morgens.
ugutters- (bandas entre as selos).
ubande/ettes-. etc.
• Func;:6es do servic;:o postal que tenham import6ncla tem6tica (e que nao estejam relaclonados com a finaildade do emlssao).

o GREV (Art. 3.2) define a material adequada
como tendo 0 "PropOsito de provldenclor 0 transporte de correspondencla ou outras formas de
comunlcac;:aa pastal.. Isto do 00 caleccianador a
possibilidade de selecclonar pec;:as com os seguintes caracterfsticas:
Tipo de meteriel
- Pec;:as postals (selos. cadernetas de selas
(IIcarnetsN). Intelros postais. franqulas meconicas. etc.) e os suas alterac;:6es (sabrecargas.
sobretaxas. perfurac;:6es. etc.). Nao devem ser
utilizadas pec;:as modlficadas se essas modificac;:6es j6 naG estlverem relaclonadas com
o tema original; contudo elas podem ser utilizadas para o(s) tema(s) que se Identiflque(m)
com as modificac;:6es.
- Obilterac;:6es (ordlnarlas. flomulas. comemorativas e outros marcos postals especiais).
- Outras pec;:as usadas nos operac;:6es postais
tats como etiquetas de reglsto. etiquetas e
marcos de encamlnhamento postal. marcas
au etiquetas suplementares (p. ex. de censura. de deslnfecc;:ao. de correlo acldentado).
boletins de expedlc;:ao (llborderaux») e de
distribuic;:oo ou de transporte marftlmas.
ucoupons- de resposta. marcas de translt6rios.
etc. Estes documentos devem ser apresentados sabre as pec;:as pastals respectivas.
- Pec;:as aceites como "projectas para emiss6es.
ou produzldas na preparac;:oo de emlss6es.
p. ex. esboc;:os. provas. (ref. GREV Art. 3.2).
- Varledades e erros.

A informac;:ao tematica aclma descrita deve ser
autorlzada pela entidade postal. A fim de se distlngulrem as orlgens postals das origens privadas. a
informac;:ao nos selos. Intelros postais e outros documentos. deve ter sldo:
-Iniclada pelo servic;:o postal. au
-Introduzida au acrescentada pelo servic;:o
postal (p. ex. legendas au motivos publlcltarlos. Inscric;:6es nos margens. ilustrac;:6es dos
Intelros postais). ou
- Aprovada pelo servlc;:o pasta I (p. ex. Intelros
postals para usa prlvado)
Nao podem ser inclufdas ImpresscSes adicionals
au sobrecargas Introduzidas por entidades privadas
de pols da venda das pec;:as.
Oblitarac;:6es genericas podem ser de Interesse
pelo significado especffico de um nome local. au
para justificar a existencia de um local. Em contrapartida. davam conter informac;:ao tem6tlca adequada (p. ax. texto de propaganda. ilustrac;:ao).
para alem da data relotiva 00 lugar e/ou 6 data.
Uma marco ainda que do perfodo pre-filatellco. nao
documenta 0 local de nasclmento de uma passaa.
Tambem €I Irrelevante a data de um carlmbo quando relativa a um facto especial acontecldo no
mesmo dia. a nao ser que se reportem 00 tema
outros elementos tematicos do documento.
As Informac;:6es disponlbllizadas par vinhetas.
marcas privadas (ucachets-) e sobrecorgas decorativas de origem privada. nao devem ser usadas
no desenvolvimento tematlco. Em casas excepciono is. estas pec;:as podem ser consideradas como
parte do documento (mas naG pelo seu contaudo
tematico directo) desde que sejam aproprladas
para descrever uma rota postal especffico au apresentem uma assaclac;:ao tematica slgnificatlva. As
coordenadas do remetente e do destinat6rio tam-

Limite temporel:
- Material postal do era pre-odesiva. de todo
o perfodo classico. ate 65 emiss6es modernos e documentos.
- Selos comuns e documentos. incluindo alguns
muito modernos. podem ser justlficados se
forem os melhores para ilustrarem aspectos
tematlcos importantes.
Func;:ao postel:
- Para alem do encaminhamento normal do
c orreio. tipos especfficos. p. ex. Qsentos de
franquia) servic;:o e correlo mllitar (lnclulndo
uAirgraphs- e uV-Mai/»); correia marftima. correia por caminho de ferro. correlo aereo de
qualquer tipo: correia de prlsionelros de guer-
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o plano deve ser constltuido somente por
capitulos e subcapitulos tematlcos sem qualsquer capitulos genarlcos (p. ex. uMiscelanio".
"Apendlce.). Devem ser evitadas subdivlsOes por
datos de emissao e/ou poises, ou por tipo de material (p. ex. uFranqulas mecanicas", "Intelros Postals"), ou por finalidade de emissao (p. ex.
"Aniversarios,,). Tais pe<;:as devem ser colocadas de
acordo com a sua informa<;:ao tematica, aplicondo-se a mesmo critario a estudos filatallcos especlals (ref. 3.2.3).
o plano tem de ser dividido de forma tao detalhado que sejam claramente compreensiveis a
estrutura essencial do tema e as suas subdivlsoes.
Em alguns casos pod em ser uteis subdlvisOes mais
detalhodas que possam auxiliar a compreensao do
partlclpa<;:ao.

Tanto a crlatividade como a orlglnalidade. requerem esfor<;:o pessoal pelo estudo. pesqulsa e imagina<;ao: nao podem resultar do simples duplica<;:ao
mecanlca de trabalhos j6 existentes. Um coleccionador pode explorar 0 melhor possivel todas as
fontes dispaniveis sobre 0 assunto (p. ex. literatura e
outras colec<;:oes) e promover a sua pesqulsa. Por
conseguinte. a classifica<;ao simples das pe<;as filatelicas referentes a um assunto. a necessaria mas
nao a suficiente para alcan<;:ar um grau avan<;ado
de elabara<;:ao.
Um conhecimento completo do tema e do
material adequado (analise), a um requisito prevlo
para 0 melhor desenvolvimento tematico possivel.
A escolha habil do material e a sua correcta coloca<;:ao e sequencia (sintese). bem como uma descri<;:ao a ele ligada. sao necessarlas para assegurar
um adequodo entendlmento des rela<;:aes apresentodos. Isto e conseguido:

A folha do plano

- Pela selec<;:ao das pe<;:as mais adequadas a
coda pormenor tematico descrito
- Pela utililO<;:ao equilibrada das pe<;as. de
acordo com 0 importancia do pormenor
tematico a que se referem
- Pela perfeita dlsposi<;:ao tematica das pe<;as
incluidas na mesma pagina
- Por um texlo correcto e conciso, conquanto
suficiente para justificar as pe<;as escolhldas
e correlaclona-Ias com clareza

A folha do plano. apresentada no principio do
partlclpa<;ao. a a melhor introdu<;ao possivel para
a compreensao do tema. Deve incluir todas as principals subdivisoes do plano: subdivisoes mals especificas e mais detalhadas devem. em principlo. ser
Incluidas somente nos respectivas folhas. 0 plano
nao pode ser substituido por uma descri<;:ao litera ria
ou por um resumo generico preliminar.
Pode usar-se uma classifica<;:ao numarlca (p. ex.
decimal. slstematizada) se esta ajudar a tornar a
partlclpa<;:ao mais compreensivel. A classlfica<;ao
numerica deve IImitar-se 65 divisoes princlpais do
plano. A experlencla Indica que a suficiente um sistema de tres digltos.
o titulo e 0 plano devem ser apresentados num
dos Idlomas oficials do FIP: ingles. frances. alemoo.
russo ou espanhol.
o numero de folhas expostas em coda uma
das principals subdivisoes do particlpa<;:ao. deve ser
indicado no folha do plano. para uma mais f6cil
consulta por parte do publico e dos jurados.
o conteudo do folha do plano deve ser actuallzado de cada vez que a porticipa<;:ao seja apresentado.
Uma folha de titulo introdutoria. quando incluido. deve real<;ar 0 tema. Os expositores devem
pesar se isso nao resulta num desperdiclo de espa<;:0: de qualquer forma. esta pode ser conjugada
com 0 plono desde que nao 0 prejudique.

o texlo tematico deve:
- lIustrar a sequencia IOglco do desenvolvimento. 1550 requer que 0 texlo seja suficientemente fluido para mostrar 0 fio condutor
- Dar Informa<;:oes aproprladas dos pormenores tematicos dos selos e documentos
- Evitar informa<;:oes tematicas que nao estejam relacionodas ou so 0 estejom indirectomente. com 0 material apresentodo. desde
que oquelas prejudlquem 0 desenvolvimento tematico.
A quoliflca<;:ao e a concordancla tematicos do
material devem ser claramente demonstrados: por Issa. devem ser excluidas as pe<;:as
sem umo clara rela<;:ao com 0 temo.
A informot;:oo temolica

o desenvolvimento utiliza a informo<;:ao temotico representoda dlrectamente pelo motivo e/ou a
finolidade da emissao dos pe<;os.
Utiliza tambem 0 informo<;:ao tematico que
pode ser transmitido em resultado de umo analise
mais profunda. Neste sentido. a informa<;:ao tematica pode ser exlraido:

3.2.2 - Desenvolvlmenlo do lema
Por desenvolvimento. entende-se 0 tratamento
do tema escolhldo. com 0 objectivo de alcan<;ar
um trabalho profundo. crlativo e/ou original.
A criatividade a expressa pelo desenvolvimento pessoal de novas temas e/ou apresenta<;:ao de
material que nunca tenha sido anteriormente ulilllOdo nesse tema. A originalidade tem a ver com a
introdu<;:ao bem conseguida de novas aspectos ou
novas abordagens de temas ja conhecidos, e novas classifica<;:oes ou descrl<;oes imaginativas desses temas. A crialividade e a originalidade tem uma
rela<;:ao intima entre sl.

- Do finalidade de emlssao:
• Emissoes resultantes de altera<;:oes de natureza politico
• 'Emissoes que reflectem 0 espirito de determinada apaca
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Idem de quatra rodas, e quatro
cavallos. viajando a pequenas
jornadas.
Idem em posta.
Sege fechada. ou berlinda de
dous cavallos. viajando a
pequenas jornadas
Idem em posta.
Idem fechada. ou berlinda de
quatro cavallos. viajando a
pequenas jornadas.
Idem em posta.
Diligencias seNidas em posta.
seja qual for 0 numero de
cavallos.

pogondo a Emprezo metode do preyo que
Ihe custo hoje este mesmo seNiyo. ou pelo
f6rmo que convier as duos Partes interessodos.
Art. 9.° Preferindo porem 0 Governo
orgonisar a seNiyo dos Correios em tronsportes seus. sera obrigodo a seNir-se dos mudos
do Emprezo. pogondo pel os mudos. e possogem dos Borreiros. a mesmo que pogom
os outros viojontes.
Art. 10.° Coda pessoo que viojar nos seges
dos Correios pogora em coda mudo. 01 em
do que se ocho estobelecido poro os viojontes do Diligencio. mois a preyo de um Cavallo
de posta; 0 que todavio se nao entende com
os Mensogeiros do Governo.
Art. 11.° A duroyao do Previlegio exclusivo para 0 seNiyo dos coches chomodos
Diligencios. Seges de posta. mudos. e corretos
occelerodos. ocobara em dez onnos contodos do primeiro onno do exercicio.

reis 400
reis 450

reis 350
reis 400

reiS 450
reis 500

reis 300

Art. 23.° Serao isentos dos Direitos de Barreiro supra estobelecidos. Primeiro: os Correios extroordinarios do Governo. Segundo: os
seges. carros. e onimoes carregodos. ou nao
carregodos. que otrovessarem a estrodo. nao
percorrendo 00 longo della mois de um quarto de legoo ...
Art. 24.° As distoncios do novo Estrada
serao marc ados por marcos collocodos. e
numerodos a custo do Sociedode. 0 Governo oplicora oeste systemo a medido que
julgar conveniente. A Emprezo obrigo-se gerolmente a estobelecer indicodores em todos as romificoyoes do Estrada.

5," SEC<;:AO
Art. 5.° A Emprezo reservo-se a foculdode
de importor dentro dos primeiras tres onnos.
a cantor do ossignoturo do Controcto. pogondo as Direitos actual mente estobelecidos.
naG obstante que este venhom a ser argumentodos poro 0 futuro. os objectos seguintes: ... seges de posta dezeseis ...
Dodo no Po yO dos Necessidodes. em sete
de Moryo de 1837. = A RAINHA com Rubrico.
e Guordo. = Monoel do Silva Possos.

2." SEC<;:AO
Art. 1.° 0 Governo concede a Emprezo 0
Previlegio de estabelecer nesto Estrada. logo
que ella estejo acobodo. Diligencios. ou Carruogens de posta. para 0 seNiyo dos viojontes ...

(A) Foi respeitodo a gratia original. Momaroso.
no C6digo Postal. Ediyao de 1996. figuro
como Momarroso. Oliveira do Boirro. 3770
Momorrosso. Tombem Momaroso e Ovar nao
figurom no obro uMorcos postois pre-odesivas de Portugal)).
A filotelio oindo muito ficou a dever 00
Dr. Pinto de Mogolhaes. porque consto que
foi ele 0 outor do Relot6rio que ontecedeu 0
decreto de 27 de Outubro de 1852. que
odoptou a selo postal. (4)

Art. 3.° A Sociedode se obrigo a fozer partir
tres vezes por semono os Coches chomodos
= Diligencios = dos duos extremidodes do
Estrada de Lisboo. 00 Porto. e as Carros
occelerodos 00 menos duos vezes por semono. tudo em dias. e horos determinodos.
Art. 4.° As viogens dos Diligencios. Coches.
ou Sege de Posta de Lisboo 00 Porto. e viceverso. nunco poderao exceder setento e duos
horos. e ados Carros occelerodos novento e
seis horos.

BIBLIOGRAFIA
1 - A General view of the State of Portugal. London
1798.
2 - Historia de Portugal. J.v. Serrao. Vol. VI.
3 - Diorio do Governo. Ano de 1837. N.· 83. Segundo-feira 10 de Abril.
4 - Relotorio Postal do Anno Economico de 18771878. Direc<;ao-Geral dos Correios. Lisboa 1879.

Art. 8.° 0 Governo podera. se ossim a julgar conveniente. fozer tronsportar as cortos.
e encommendos do Administroyao dos Correios por via das Diligencias do Sociedode.
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DIRECTRIZES PARA 0 REGULAMENTO PARA AVALlA9AO
DE PARTICIPA90ES TEMATICAS
por isso,
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
llteratura,
da mlisica. mas tambem das
pequenas coisas da vida
quotidiana,
das festas, da fauna, da flora.

ART. 1 -

3.2.3 seguinte) e que seja. ao mesmo tempo.
tematicamente apropriada. Alem disso. a infarmac;:ao tem6tica que apresenta. deve ter autarizac;:aa
postai (ref.o 3.2.2).

EXPOSI<;:OES DE COMPETI<;:AO

perante in(im.I~1i
os selos portugueses
convidam a descoberta
deste quadro barmonioso
de montanba e planicie,
de interior e lltoral,
de continente e ilbas aillinticas.

Estas Dlrectrlzes. conjuntamente com 0 Regulamento Especial para a Avaliac;:ao de Particlpac;:5es
de Filatelia Tem6tica (SREV). oferecem 0 mals avanc;:ado nivel de conhecimentos e pr6tica de exposltores e de especiallstas em filatelia tem6tlca. Os
dois documentos proporcionam Informac;:ao Importante para:

Sao, em sintese, uma forma multo
especial de sentir e viver Portugal.

o SREV para as partlclpac;:5es tem6ticas permlte ao colecclonador consider6vel liberdade de
montagem da sua colecc;:ao dentro do quadro das
norm as estabelecldas.
Com este Regulamento. €I abalida a antlga
subdivlsao da classe tem6tica em ucolecc;:5es tem6ticas» e ucolecc;:5es de assunto» (algumas vezes
chamadas udld6cticas»).

3.2 - Os elementos de uma parlicipa900 tematica
Numa colecc;:ao tem611ca e por conseguinte
numa participo<;:ao tem6tica deve existir um plano
apropriado e bem organlzado que mostre uma
concepc;:ao clara do tema escaihida. em concordancia com 0 seu desenvolvimenta.
o plano e 0 desenvalvimento representam os
dois aspectos de um pracesso interligado. baseada
no estudo e pesquisa pessoais do coleccionador.
tanto quanto ao tema quanto 00 material. Um muito
profundo conhecimento do tema proporciona 00
coieccionador a posse de malor numero de faetas
e pormenores e a consequente procura de material adlcional para os liustrar. Um melhor conhecimento do material permlte a identificac;:aa de novas
pec;:as as quais podem muitas vezes Justificar estudo
ulteriar do tema. do qual pode resultar um plano
mais elaborado.

- A elabarac;:ao da particlpac;:ao pelo coleccionador.
- A avaliac;:ao das particlpac;:5es pelos jurados.
- Servlr de base aos peritos.

ART. 2 -

PARTICIPA<;:OES DE COMPETI<;:AO

3.2.1 - 0 Plano
A essencla da filatelia tem6tica requer 0 equllibrlo e 0 melhor uso possivel do material. tanto no
seu aspecto tem6tico como no filatelico. Uma particlpac;:ao concorrente a uma exposlc;:ao de competic;:ao deve. por consegulnte. Inclulr 0 material
mais adequado que contrlbua para 0 desenvolvimento do tema escolhldo. mas tendo tambem em
vista a sua Importancla filatelica.
As folhas expastas devem:

o caleccianador tem toda a liberdade de escalha do piano. podendo optar par analisar um
tema especitico ou apresentar uma tese de acordo com os seus conhecimentos e/ou a suo formac;:ao cultural e filatelica.
o plano deve detinir a estrutura da colecc;:ao e
da participac;:ao (uma porte seleccionada do colecc;:ao) por Intermedlo de classificac;:ao racional em
capitulos principals e suas subdlvis5es. Deve proporclonar um entendimento claro e compreensivei de
todos os aspectos do tema.
A estrutura do plano pode seguir uma ordem
cronol6gica (hist6rica. evolucionista). ou uma adaptac;:ao do assunto (clentifica. sistem6tica. organizativa. economica. etc.). ou outro criterio 0mport6ncia.
etc.).
Os temas referentes a Organizac;:5es e Instituic;:5es (por exemplo Cruz Vermelha. Uga das Nac;:5es.
Canseiho do Europa). a acontecimentos que se
repetem (p. ex. Dias do Selo. Jogos Oiimplcas). etc.
podem ser subdivididos de acordo com a suo estrutura. tipo de organizac;:ao e natureza dos eventos.
segundo uma sequencia de tempo ou de lugar.
Contudo. 0 plano deve apresentar a mais ampla
caracterizac;:60 tem6l1ca.

- Dar uma panoramica de conjunto do tema
escolhldo. ou
- Mostrar em profundldade sectores especificos da colecc;:ao como um exemplO. sem
perder de vista a essencla geral do tema.
Em ambos os casos. devem ser observadas a
coerencla e a continuldade do tema escolhldo.
ART. 3 - PRINciPIOS DE COMPOSI<;:AO DA PARTICIPA<;:AO

3.1 - Material filatellco apropriado
Pode ser utillzada tada a pec;:a filatelica que
preencha os requisitos estipulados pelo GREV (ref.o

37

Encontros Nacionais de Coleccionadores e EXPO-FEIRAS
ligadas ao Coleccionismo
Coordena9ao de Fernando de Oliveira

Marcas Postales de Santo Antco
de Cabo Verde (1877-1940) (Conclusco)

6 de Setembro - XIII Encontro Naclonal de Rio Malor - Org. Jornal Rio Malor
7 e 8 de Setembro - VIII Encontro Nacional de Esmoriz - Org. Clube Local
20 de Setembro - III Encontro Nacional de Salvaterra de Magos - Org. C.M. de S. de Magos

Felix G6mez-Guillam6n

Por desconheclmento das datos das respectivas reallzac;:oes nao se publlcam outros Encontros e
Expo-Felras que terao lugar. alnda este ano. em diversos pontos do pais.
EXPO-FEIRA5 DE COLECCIONI5MO
Lisboa - Hotel Roma
18 e 19 de Outubro
Santarem
8 de Julho. 12 de Outubro e 14 de Dezembro
Lisboa - APM Local/Sede Ass. Forc;:a Aerea Portuguesa
1.0 sabado de coda mes excepto quando ferlado
Porto - Portusfeira
11 de Outubro e 6 de Dezembro
Portimao - Centro Cultural de Portlmao (antigo Mercado de Portlmao). Organizac;:ao do AFAL
No prlmelro domingo de coda meso
Horarlo de Verao (Junho a Setembro) das 15.00 as 23 horas

Vista do povoac;:ao do Ribeiro Grande no IIha de Santo Antco

FEIRA5 DE VELHARIA5, ANTIGUIDADE5 E COLECCIONI5MO
J.D sabado de coda mes - Figueira do Foz. Gulmaraes. Viana do Castelo e Abrantes
2.0 sabado de coda mes - Leiria e Santo Tlrso e Vlzela
3. 0 sabado de coda mes - Rio Maior. Viseu e SetUbal
4. 0 sabado de coda mes - Coimbra e Santarem
1.0 domingo de coda mes - Cascais. Entroncamento. Oeiras. Braga e Esplnho
2.0 domingo de coda mes - Agueda. Torreira e Maio
3. 0 domingo de coda mes - Poc;:o de Arcos. Ovor e Vila do Conde
4. 0 domingo de coda mes - Avelro. Alges e Matoslnhos
Ultimo domingo de coda mes - Lagos

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

Sell any mint issues
of Ex-Soviet Union Countries at
Low prices.

TODO 0 MATERIAL FILATELICO

B. Isipchuk

Bastos & Campos, Lda.

P.O. Box 553
Kishinev-43 Moldova

R. Maria Andrade, 55 - Tei.: 81341 08
PORTUGAL

1170 LlSBOA .
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N. D 7 - Doble circulo 29/17mm. Fecho con mes y

ila Maria Pia/Ponto do 501: Co n 10 c aida
de 10 Monarquia portuguesa se
sustituy6 el nombre de Moria Pia (esposa de D. Luis I) por Ponto do Sol. es
decir por el nombre del puerto maritimo y cabo pr6ximos a 10 localidad. Sede
del Concelho de Ribeiro Grande desde
1881. Vila de 10 Freg. de Nossa Senhora d o
Livramento. Habitantes 987. Estac;:oo Telegrafico-Postal y Radiotelegrafia de 1.° close
(1953).

V
N.D 5 -

one en obrevioturo. Inscrito: VILLA MARIA
PITA (S.to ANTAO)/CABO VERDE .
ERD - .11.03
LRD -.09.14
(S)

N. D 8 - Dobie clrculo 28/17mm . Fecho con mes y
ono en obrevioturo . Inscr. CORREIOS DE
CABO VERDE/SANTO ANTAo (PONTA DO
SOL)
ERD -.01.18
LRD 06.02.18

Doble clrculo 28/18mm. Fecho con el mes
y ono en obrevloturo. excepto meses Moryo. Avril y Malo. que figuron completos.
ERD 03.02.96
LRD 17.11.03

(S)

N. D 9 - Doble circulo 29/19mm. Fecho mes en obrevioturo y ono completo.
ERD 06.02.06
LRD -.07.20

(C)

N.D6 - Doble circulo 28/18mm.
ERD 19.02.04
LRD 19.07.11

(S)

Poul/Vilo dos Pam bas: Vila de Paul. actualmente IIamada Vila das Pombas. sede del

(C)
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Marcas postales de Santo Antco de Cabo Verde (1877 - 1940)

«PORTIMAO 97»

«NORWEX 97»

V Exposi9CO Filatelica
Luso-Alemc
13.

5.

9.

14.

10 .
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15.

11.

7.
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Exposic;:ao Filatelica Internacional
"NORWEX 97», reservada 6s Classes de
Historia Postal e Aerofilatelia, teve lugar
em Oslo, tendo decorrido entre 16 e 21 de
Abril.
Os expositores portugueses que participaram no certame obtiveram excelentes classificac;:6es, como adiante se refere:

A

om 0 patrocinio da Federac;:ao Portuguesa de Filatelia, Camara Municipal
de Portimao, Correios de Portugal e Regiao de Turismo do Algarve, a Associac;:ao
Filatelica Alentejo Algarve (AFAL) levou a efeito a Exposic;:ao em epigrafe, que decorreu
de 1 a 4 de Maio no Salao de Festas do Clube Boa Esperanc;:a daquela cidade .
Colaboraram, ainda no certame, BSVSchwaben de Estugarda, Clube Filatelico
portugues de Estugarda e Clube Boa Esperanc;:a de Portimao.
Estiveram presentes 29 participac;:6es que
foram apreciadas por um juri composto pelos portugueses David Cohen, Augusto
Barjona de Freitas, Jose Manuel Castanheira
da Silveira, e 0 alemao Karl Ehaler, que atribuiram 0 Grande Premio do certame
"Portimao 97» - oferta do Governo Civil de
Faro e Medalha de Ouro a Joao Maria da
Silva Violante; 0 premio Alemanha - oferta
da Camara Municipal de Stuttgart e MedaIha de Ouro a Eduardo Jose Oliveira e Sousa
e 0 Premio Portugal - oferta da Camara
Municipal de Portimao e Medalha de Prata
Dourada Grande a Oswald Woletz. Foram ainda atribuidas: uma Medalha de Ouro a Joao
das Neves Gonc;:alves Novo; uma Medalha
de Prata Dourada Grande; seis Medalhas de
Prata Dourada; quatro de Prata; tras de Bronze Prateado; duas de Bronze e tras certificados de participac;:ao.
o Boletim do CFP alcanc;:ou uma MedaIha de Prata.

C

Luis Virgilio Brito Frazao
com "Portugal and the Empire-The Postal
History of the Pre-Stamps Period of Portugalu
OURO GRANDE + Premio Especial
Adelino Adriao de Melo Caravela
com "Official Mail-19 th Century»
PRATA DOURADA GRANDE
Pedro Vaz Pereira
com "The Nominative Marks of Portugalu
PRATA DOURADA GRANDE

o CFP apresenta as maiores felicitac;:6es
aos tras expositores que, tao dignamente,
representaram 0 nosso pais e muito
prestigiaram, com as suas participac;:6es, a
Filatelia Nacional.
Para alem de diversas actividades filatelicas, houve a reuniao anual da Federac;:ao
Europeia de Filatelia - FEPA, com eleic;:6es,
onde Portugal esteve representado pelo prof.
Antonio Borralho que foi, simultaneamente,
Comissorio Nacional do Exposic;:ao.

PERMUTAS INTER-s6cIOS
Como e sabido realizaram-se eleic;:6es no
nosso Clube, no passado dia 30 de Maio,
tendo sido eleita nova direcc;:ao, para 0 trienio 1997/99.
Havendo necessidade de procurar outros
colaboradores e tambem porque, por motivo de ferias, os nossos Servic;:os estao encerrados no mas de Agosto, recomec;:aremos a
"Permuta Inter-Socios», no proximo Boletim de
Setembro a salr em Outubro.
Neste momento, nao solicitamos aos nossos associ ados quaisquer pec;:as, porquanto
ainda temos algumas que restaram de anteriores "Permutasu.

Insignia do Clube
Neste artigo da autoria de Jose Rodrigo
Dias Ferreira, publicado no numero anterior,
por erro na composic;:ao, que nao foi corrigido na revisao, referiu-se que os escudetes do
emblema foram actualizados, "que passaram
a estar ao alto como vem sendo hobito desde 0 reinado de D. Afonso II». Em vez de D.
Afonso II constava. no original. D. Joao II. Fica
assim rectificado 0 lapso cometido.
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Admlnistra<;:ao Geral dos Correios e Telegrafos, 30 de Abril de 1936. - 0 Administrador, 6scar Saturnino.

BIBLIOGRAFIA
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Circular N.o 98 - Correspondencias a
expedir pelo dirigivel "Hindenburg" ate Nova
York, ou por este dirigivel ate Nova York e por
aviao alem de Nova York (America do Norte
e Central), ou ainda, no primeira viagem e
com objectiv~ filatelico, cartas e bllhetes
postais para qualquer pais ou destin~, aproveitando a travessia daquele dirigivel.
Partidas de Frankfurt (Main): 6 e 17 de
Maio e 18 de Junho.
Expedi90es de Lisboa, pelo sud-express,
respectivamente, em 3 e 14 de Maio e 15 de
Junho.
Sobretaxas:
Percurso do dirig;vel Frankfurt (Main)-Nova
York, por 10 gramas ou fracc;:ao:
L.C ................................................ 12$50
A.O. .............................................. 2$50

345-

Portugal Filatellco n.· 13. 3.° Serie. Julho de 1930.
Portugal Filatellco n.· 22. 3.° Serie. Agosto/Setembro de 1931.
EI Zeppelin. Felipe Sanchez.
Linhas Aeropostais. Redes Internacionais e Redes Internas. Llsboa 1947.
Diorio do Governo n.· 101. I.. Serie, de 5 de
Malo de 1936.

Concelho de Paul. Vila de la Freg. de Santo
Antonio das Pombas. Habitantes 833, Estac;:ao
Telegrafico-Postal de 1.0 close (1953).

de Santo Crucifixo. Conc. de Ribeira Grande.
Estac;:ao postal de 2." close (1953).
N.· 15 - Doble circulo 2B/17mm . Fecha con mes y
anos en abreviatura.
ERD 03.02.12
LRD -.05.15

N.· 10 - Doble oval 43x27/3OxI5mm. Fecha en linea
interior.
ERD OB.05.79
ERD -.-.B9 (tinta azul)
LRD 07 .07 .B9
LRD 04.01.95 (tinta azul)

(R)

(R)

Ribeira das Patas: Povoac;:ao de 10 Freg.
de Sao Joao Baptista del Conc. de Porto
Novo. Estac;:ao postal de 2." close (1953).

N.· 11 - Doble circulo 2B/1Bmm.
ERD 14.11 .96
ERD 04.01.95 (azul)
LRD 2B .l1.1B
LRD 14.0B.95 (azul)
(C)

FILATELIA
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Por avioo alem de Nova York - Sobretaxas norma is.
Aplicar-se-ao, exclusivamente, as sobretaxas extraordinarias as correspondencios que
naG exijam transporte aereo alem de Nova
York.
As que se destinam a seguir por aviao
alem de Nova York aplicam-se as sobretaxas
extraordinarias acrescldas das sobretaxas
norma is, consoante 0 destin~.
Podem ainda aceitar-se, para a primeira
viagem, com objectiv~ filatelico e sujeitas as
sobretaxas extraordinarias, cartas e bilhetes
postals, seja qual for 0 destino, para
reexpedic;:ao de Nova York pelas vias ordinarios.
Os enderec;:os devem comportar as seguintes menc;:oes:
1." e 3." moda/idades: "Par Ie dirigeable
vers l'Amerique du Nord».
2.a moda/idade: "Par Ie dirigeable vers
I' Amerique du Nord et par avion a partir de
New-York".
A inutilizac;:ao dos selos far-se-a cuidadosamente, por forma a evitar que as marcos
ocupem toda a superficie dos mesmos.
Maio de 1936. - 0 Engenheiro Director,
6scar Saturnino.

sergio w. de sousa simoes

SERGIO SIMOES
45 anos ao servi90
da Filatelia e dos Filatelistas
A conhecida coso filatelica de Sergio w.
de Sousa Simoes, nos Caldas do Rainha,
completa, este ano, 45 anos de actividade.
Ao nosso muito prezado amigo, cons6cio
e anunciante, figura muito respeitada e prestigiada no meio filatelico nacional e ate internacional apresenta 0 CFP e os responsaveis
por este Boletim felicitac;:oes muito sinceras.

o Clube Filatelico de Portugal
esta encerrado em Agosto
Como ja vem sendo habitual os servic;:os do Sede do Clube estarao encerrados em Agosto, mes de ferias por
excelencia. Pedimos a boa com preensao aos prezados associados que, eventualmente, sofram algum inc6modo
com esta medida.

o dirigivel "Hindenburg" no dia 6 de Maio
de 1937 00 chegar a Lakehurst incendiou-se
as 17.15 tendo morrido 13 passageiros e 22
tripulantes. Chegou-se a conclusao que foi
sabotagem.
34

N.· 16 - Doble clrculo 29/1 Bmm. Fecha con mes y
ano abreviado . Solo 10 he vlsto como
marca de transito.
ERD 02.12.10
(RR)

N.· 12 - Doble circulo 31/17mm.
ERD 13.01.36
LRD - . -.47
(S)

Ribeira da Cruz: Povoac;:ao en 10 margen
derecha de 10 Ribeiro del mismo nombre.
Freg. de Santo Andre en Conc. de Paul. Estac;:ao postal de 2." close (1953)

Carvoelros/Porto Novo: Tambien en una
fecha que no puedo determinar, comprendida entre los anos 1919 y 1933, el nombre
de Carvoeiros se sustituy6 por el de Porto Novo.
Povoac;:ao y puerto en 10 costa sudeste frente
a S. Vicente. Pertenece a 10 Freg. de S. Joao
Baptista, Conc. de Porto Novo. Estac;:ao Telegrafico-Postal de I." clase. Servicio maritimo
diario con Porto Grande de S. Vicente.

N.· 17 - Doble circulo 29/17mm. Fecha con mes y
ono abreviado.
ERD 2B.ll .10
LRD (1912)
(R)

BIBLIOGRAFIA FILATELICA

N.· 13 - Doble clrculo 2B/17mm. Fecha con mes en
abreviatura y cifras del ano com pi etas. (EI
12.12.1911 10 ultima cifra del ano figura
invertlda - 1911)
ERD 04.04.11
LRD 12.12.11

Este articulo esta basado en el de Eric
S. Heaps - The Postal Marking of Cabo Verde, publicado en el Boletin nOm. 73 de
Noviembre 1980 de 10 Portuguese Philatelic
Society (PPS) y en las Adiciones publicadas
posteriormente en el Boletin nOm. 75 de Mayo
1981 de 10 misma PPS. EI "carimbo de data
completa" que he catalogado con el nOmero 1 es copia del dibujado por John Dahl
inserto en el articulo de Eric S. Hops citado.
Tambien he tenido a 10 vista, las fotocopias
que hace anos me facilit6 de su colecci6n
mi buen amigo Antonio M. Torres, y mi propia
colecci6n.

(S)

N.· 14 - Doble circulo 29/1 Bmm. Fecha entre dos
lineas paralelas en el interior 7mm. con mes
y one en abreviatura.
ERD - .- .36
LRD - .-.45
(S)

Coculf: Povoac;:ao en 10 margen derecha
de Ribeiro Grande perteneciente a 10 Freg.
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CORREIO POR DIRIGfvEL

INTERNET E FILATELIA

Jose Rodrigo Dias Ferreira
Prof. Dr. Carlos Pimenta

o nosso prezado consocio Sr. Prof.
Carlos Pimento recebemos a artigo em
epfgrafe que. gostosamente. publicamas no fntegra:
«A Internet pass au a fazer parte do linguagem do nosso quotidiano apesar de
apenas uma percentagem muito pequeno
de portugueses e cidadoos do mundo a utilizarem. Ela e um conjunto de computador
ligados entre si e com protocolos de acesso
uniformizados. mas assume no nosso imaginario dimensoes irreais. transportamos para
ela as nossos sonhos e terrores.
Ter acesso a Internet noo e mais do que
uma via de comunlcar com outros de uma
forma diferente. mas no sociedade competitiva actual transformou-se em condic;:oo de
existencia. em promoc;:oo social. em manifestac;:oo de vaidades pueris. E. como Reis salienta «a Internet. como a televisoo. noo e
movida pelos interesses do difusoo cultural.
Reflecte e serve as interesses comerciais dos
agentes que nela intervem. transpoe. amplificando. fenomenos de assimetria e manipulac;:oo ideologica. conhecidos de outros meios
de sociedadell 1•
Em conclusoo. cogltar sobre a Internet
exlge uma frleza de analise que a dlspa das
roupagens oniricas que a enfeitam.
Compreender as suas previsfveis evoluc;:oes passa igualmente por tomarmos consciencia do natureza contraditoria das
dinomicas e vontade humanas. A medida
que a mundo se torna coda vez mais pequeno e em que viajar e rapido e comodo reforc;:amos a nossa atenc;:oo sabre a espac;:o local,
damos atenc;:oo as relac;:oes de vizinhanc;:a.
Mundializa-se a economia 00 mesmo tempo
que se hipervalorizam as acc;:oes locais de
desenvolvimento. Simultaneamente com a
anuncio do fim do livro tal como a conhecemas, feito de popel e com letras impressas a
tinta, as pessoas encontram um redobrado
prazer em ler um romance au poesia 00 or

livre, cheirando a odor tfpico das folhas novas.
Vem tudo isto a proposito do Internet
apresentar-se como um inimigo do Filatelia.
o artigo de Lufs Eugenio Ferreira (<<Os Inimigos
do Filateliall publicado no Boletim 375 do
Boletim do Clube Filatelico de Portugal) e
extremamente interessante e deve merecer
a nossa reflexoo. Por isso mesmo consideramas oportuna esta amove I troca de ideias,
para reafirmarmos a nossa convicc;:oo de que
a progresso social noo e linear, a correia electronico e sem duvida concorrente do correspondencia tradicional, mas podera noo ser
a seu inimigo de morte.
Utilizar a Internet e rapido, economico,
atraente e operacional. mas tambem e limitado a certos espac;:os geograficos e sociais
e condicionado pelo conflito entre volumes
de informac;:oo em circulac;:oo e possibilidades do sua transmissoo. E exactomente porque e barato e facil, e tal a quantidade de
informac;:oo quotidianamente recebida que
se corre a risco do mensagem enviada au
recebida se perder entre as textos e imagens
que nunca seroo lidos. Em algumas situac;:oes
quase que e preciso escrever au telefonar
para avisar que a correia electronico foi enviado.
Noo sei se sera Lufs Ferreira au eu quem
esta certo, pais sera preciso ja noo existirmos
para termos a certeza, mas estou profundamente convencido que as impactos do
Internet sabre a utilizac;:oo do correspondencia noo sera tao avassaladora e que realidades diferentes e concorrentes continuaroo a
coexistir. E a capacidade humana de adaptar e reconstruir (como alias refere a proposito das franquias meconicas) e certamente
maior do que se podera hoje imaginar.
Entretanto a Internet pode trazer enormes
vanta gens a aclividade filatelica, em resullado de referide repidez, economlcidade e
operacionalldade.

D
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adia 11 de Junho de 1928 a «Diorio do
Governoll insere a Portaria n.o 5470, que
trata das «Disposic;:oes sabre a transporte de correspondencias postais par via aereali, mas so em 30 de Dezembro de 1931 0
Decreto n.D 20 793, publica a «Regulamento
proviso rio para a execuc;:oo do servic;:o do
posta aereall. Apesar desta legislac;:oo se referir a via aerea pouco se conhece sabre as
va as por dirigfvel. parte do aerofilatelia pouco divulgada na filatelia portuguesa.
o desinteresse pela marcofilia dos voos
por dirigfvel era grande. Contudo devemos
realc;:ar uma alusoo a um voo no «Portugal
FilatelicolI 1• «Despertou grande interesse, entre os coleccionadores de selos, as formulas
de franquia usadas no voo a volta do Mundo, pelo dirigfvel 'Graf Zeppelin' obtendo algumas dessas vinhetas, autenticadas pelo
carimbo especial do dirigfvel, cotac;:oo elevada, e sendo procuradas com enorme
empenholl . Existe outra referencia no Correio
aereo para a America do Sui no «Portugal
Filatelicoll de Agosto/Setembro de 19312.
Esto registado uma notfcia um pouco
confusa em que 0 «'Graf Zeppelin' 0 (LZ 127)
00 alvorecer do dia 21 de Maio de 1930.
sobrevoou as IIhas Canarias e no fim do tarde (22 horas) fez 0 lanc;:amento do mala sabre a ilha de C. Verde (?) prevista para Santa
Cruz de Tenerife mas devido a escuridoo a
saca foi cair sobre a dita IIha.1I Noo serio em
Sao Vicente?3
Foi a nosso «Boletimll que pela primeira
vez teve 0 privilegio de publicar um extenso
artigo sabre 0 Correio Zeppelin nos Ac;:ores e
Madeira, pela pena do conhecido historiador e investigador Rainer Daenhardt.
Na parte oficial. no que se refere aos dirigfveis vamos republicar a que no decorrer
de bus cas sobre a assunto encontramos em
centenas de poginas. Uma e uma nota do
funcionario dos cn de nome Augusto Cesar
de Bianchi Junior4 e que refere: Graf Zeppelin.
Em 1931 volta novamente 00 Recife, sendo
interessante assinalar que a dirigfveJ circun-

dou a IIha de S. Vicente (Cabo Verde) para
lanc;:ar sobre a cais do Ponto Grande, em
para-quedas, uma mala de correio que resultou perfeitfssimo. Todas estas viagens serviram para 0 transporte de correio, restrito
embora, de comec;:o, as cartas com 0 peso
maximo de 20 gramas. 0 exito postal noo foi
grande. pais faltava a regularidade no frequencia enos horarios. Foi apenas um ex ito
de ordem filatelica .
No legislac;:oo postal e com alguma relaC;:OO a Circular dos Correios n.D 263 que recomenda:

N

Pesagem de correspondenclas-avlCio
No sentido de evitar que a afixac;:oo de
selos nas correspondencias-ovioo determine
a passagem de um escaloo para a imediatamente superior, comunica-se a todos as
servic;:os que a sobretaxa aerea a exlgir do
publico sera estabelecida segundo 0 peso
verificado antes do colocac;:oo dos selos nos
respectivos enve/oppes.
31 de Dezembro de 1935. - 0 Engenheiro Director, Oscar SaturninOS.

Encontramos ainda duos referencios 00
dirigfvel «Hindenburgll um Aviso e uma Circular que convem ficarem arquivadas nas colunas do nosso Boletim. a saber:
Aviso
Precedendo aprovac;:oo de S. Ex.a a Ministro das Obras Publicas e Comunicac;:oes,
nos termos do decreta n.o 22:142, de 19 de
Janeiro de 1933, fixam-se as seguintes sobretaxas para as correspondencias a expedir
pelo dirigfvel alemoo Hindenburg nos suas
viagens para New-York:
Por 10 gramas au fracc;:oo:
Cartas e bilhetes postais .. .......
Outros objectos .................. .......
33

12$50
2$50

fre postal, mereceu a atenc;:ao dos governos
e do parlamento.))
No entanto e reafirmando 0 que atr6s foi
referido quanta as dificuldades levantadas no
implementac;:ao do novo sistema, aludiremos
as criticas de que foi alvo a comissao de
reforma.
ccA principal feic;:ao do nova reforma e
devida sobretudo a legislac;:ao estranha em
que se moldou, esquecendo contudo 0 que
em nossas leis antigas existe em germen e
merecia ser aproveitado nessa conjuntura. A
comissao teve receios de que a estampilha,
recusada pelo povo, lanc;:asse 0 correia em
grandes embarac;:os. Daqul a parcimonia com
que retribuiu os directores postais e so estabeleceu 0 correio diario para as capitais de
distrito.))
Os seus defensores por seu lado, afirmayam: ccA gloria que cabe a comissao, como
00 governo que referendou os dois decretos
e inegavel. 0 conselheiro Lessa, tanto no
parte que tomou no elaborac;:ao daqueles
decretos, como principalmente pelo modo
como os executou, bem mereceu do seu
pais)).
A evoluc;:ao e desenvolvimento do pais
a medio prozo, viriam demonstrar que a
reforma se tinha tornado imprescindivel, como
a unica forma de acompanhar 0 desenvolvimento economico e social que entao
comec;:ava a despontar por todo 0 mundo.
o grave problema, to davia, residia no
tarifario a executor, sob a regra de que as
distancias deixavam de ter peso no sua ponderac;:ao.
No citado relatorio refere-se que as cartas singelas e dobradas deixavam de pagar
as taxas exageradas de 25 a 45 ou de 30 a
70 reis, conforme com 0 alvara de 8 de Abril
de 1805, passando a designar-se como singel a toda a carta de peso 3 oitavas que,
embora sendo transportadas de Melgac;:o 00
Cabo de Santa Maria no Algarve (sic), pogo
sempre os mesmos 25 reis.
E aceitavel que este ponto tenha constituido a barreira mais dificil de ultrapassar. por
parte das comissoes de acompanhamento
do reforma postal a empreender pelos diver50S poises, ressalvando necessariamente as
suas especificidades.
Em Franc;:a discutiu-se, logo de inicio 50bre os seguintes quadros-resumo:

Se for filatelista e tiver um computador
podera, por exemplo:

Produto realizado
1848.......... 49.000.000 franc os
1849.......... 32.000.000 francos

Constatamos assim, pelos quadros acima
que a reduc;:ao das tarifas postais apos a introduc;:ao do selo teve como consequencia
aumentar em um quarto 0 volume das cartas circuladas em 1849. mas, 00 mesmo tempo, perdendo 0 Tesouro 17 milhOes de francos
em relac;:ao a 1848 sem contar com as despesos de explorac;:ao.
Tal ponto encorajou os retrogrados a atacar a reforma em curso, e a lOde Dezembro
de 1848 M. Arago, pede a sua demissao de
director-geral dos Correios. Nos vesperas do
eleic;:ao de Luis Napoleao como Presidente
do Republica. 0 parlamento e 0 pais estayam violentamente agitados: em tais circunstancias os interesses do orc;:amento levam M.
Magne, comissario do Governo a obter, contra 0 voto de Sainte-Beuve entre outros, 0
voto para uma nova lei (15 de Maio de 1850)
que aumentava 0 porte das cartas.
A partir de 1 de JUlho de 1850, a taxa
estabelecida para os artigos 1 e 2 do decreto de 24 de Agosto de 1848, para correspondencias circulando de estac;:ao a estac;:ao.
sera de 25 centimos, para toda a carta de
peso ate 7 gromas e meia e de 50 centimos
para todas as que ultrapassarem aquele peso
ate 15 gramas.
Nem sempre os acordos sao face is de
obter.
o tempo porem haveria de dar razao aos
homens de vistas largos que empreenderam
a extraordinaria reform a postal de acordo
com 0 esquema um dia projectado por
Rowland Hill, primeiro passo no sentido de
uma Convenc;:ao Universal que abrangesse
todas as nac;:oes do mundo.

PORTUGAL - COLONIAS
ESTRANGEIRO
QUALQUER
NOVIDADES

I

MANCOLIST AS

PAis

ASSINATURAS

CONTACTE-NOS

TEMA

H. VIEIRA, FILATELIA
1848 ..........
1849 ...... .. ..

122.000.000 cartas circuladas
158.000.000 cartas circuladas
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mundo de potencialidades infinitas de que
apenas fizemos uma ligeira referencia mas
que tem uma regra de Duro: e preciso estar
no Internet para que sejamos considerados.
Em Setembro de 1996 00 ccsurfap> no
Internet constatava uma total ausencia de
Portugal em tais canais. Nao existia nenhuma
informac;:ao sobre as emissoes de selos em
Portugal, sobre as instituic;:oes e actividades
filatelicas, sobre os filatelistas portugueses. Era
o vazio completo . Por outro lado qualquer
filatelista portugues tinha dificuldade em saber 0 que se fazia em Portugal (apesar de
exisfirem alguns nucleos bem informados) e
de aceder a esse vasto mundo filatelico virtual mundial.
Por isso, em 11 de Novembro desse mesmo ano, depois de ter estabelecido contactos com diversas instituic;:oes (de que 0 Clube
Nacional de Filatelia foi dos poucos a compreender a iniciativa) resolvi lanc;:ar a Filatelia
em Portugal, espac;:o no Internet sobre 0 nosso Pais. Anunciava entao 0 que considerayam ser os nossos propositos:

Manter correspondencia com filateIistas em todo 0 mundo trocando
informac;:oes, esclarecendo duvidos, dando opinioes, informando-se de
actividades existentes em qualquer
pais, pelo custo de uma simples chamodo telefonica. Certamente que a
troca de selos tem de ser feita pela
utilizac;:ao dos correios, mas as possibilidades de dialogo ampliam-se e
embaratecem.
Ser quotidianamente inform ado do
actividade das associac;:oes e clubes
filatelicos, das exposic;:oes, mostras e
feiras em todo 0 mundo, dos lotes de
selos que os comerciantes poem quotidianamente a venda, das novas
emissoes em qualquer pais e de muitos dos nov os carimbos surgidos, dos
leiloes. Se quiser encontrar outros coleccionadores que fac;:am 0 mesmo
tipo de colecc;:ao. converter um numere de catalogo Yvert em numero
do Scott, saber a morada de uma
administrac;:ao postal, ver 0 ultimo regulamento do Federac;:ao Internacional de Filatelia, traduzir noutra lingua
um termo filatelico. ou algo semelhante, pod era tambem faze-Io em segundos ou minutos a baixo custo . Se quiser
vender os seus selos repetidos, colocar uma duvida, questionar 00 mesmo tempo milhares de filatelistas de
todo 0 mundo sobre a pec;:a que naG
sabe classificar. avisar os outros de
algum problema que tenha surgido
nada 0 impedira.
Sentado a sua secretaria podera visitar museus postais em diversas partes
do mundo, saber que comerciantes
tem um determinado selo que Ihe falto. informar-se sobre os clubes filatelicos, estudar as possibilidades de troca,
visitar colecc;:oes possuidas por outros
filatelistas e disponibilizadas informaticamente, ver milhares de imagens de
selos, ler revistas, consultar livros e enciclopedias. encontrar estudos sobre as
materias que os preocupa.

A Filatelia e uma actividade IOdica para
muitos, um financiamento estatal para alguns,
um negocio para outros . E sempre uma
aprendizagem e um deleite . Actividade solitario do coleccionador abre-se 00 relacionamento humano sem fronteiras. A informatica
e as comunicac;:oes modificam a nossa vida.
A filatelia acompanha essa evoluc;:ao. Este
espac;:o cibernefico e filatelico pretende ser
um ponto de encontro de quantos fazem do
filatelia um lazer ou uma profissao. Ponto de
encontro que ajude a divulgar a filatelia
portuguesa no mundo e insira todos os interessados nas redes informaticas em que a filatelia esta presente.
A lingua portuguesa e 0 nosso meio de
comunicac;:ao privilegiado, mas naG esquec;:amos os outros nesta nossa comunicac;:ao
universal.
Este espac;:o tambem e seu. Visite-nos com
regularidade . Sugira-nos iniciativas. Enviem
textos. imagens. sons e informac;:oes. Criem
outros espac;:os para onde possamos estabelecer ligac;:oes. Respeitem os direitos de autor
que nos faremos 0 mesmo.
Porque 0 espac;:o tambem e seu tudo e
gratuito. Pogue-nos com a sua deferencia e
amizade . Pogue-nos com 0 fraterno relacionamenfo entre filatelistas. com a divulgac;:ao
da filatelia entre os jovens.

E continuar a fazer-se 0 que sempre se
fez mas muito mais intensamente. mais rapidamente e a muito mais baixos custos. Eum
17

Como entao afirmava. a cria<;:ao do Filatelia em Portugal. era 0 filho da paixao filatelica. Os meses decorridos desde entao e os
milhares de visitas que recebemos de todo a
mundo e colabora<;:oes conseguidas confirmom-no. Conhecedor das udesconfian<;:as))
que 0 novo pode gerar vend a minha relutancia em falar de mim e numa breve nota
de fim de visor informo que tenho 47 anos e
sou professor universitario. E fi-Io para dar a
entender que a cria<;:ao do Filatelia em Portugal era uma decisao ponderada e que a
unica contrapartida esperada as centenas de
horas gastas com a sua feitura e manuten<;:00 seria a divulga<;:ao do que e nosso e a
amizade de muitos.
Edentro deste contexte que surge a ideia
de criar uma base de dodos dos filatelistas
portugueses ou que coleccionam Portugal,
que 0 Boletim de Mar<;:o anunciava. Nao e
uma ideia original. Existe para coleccionadores tematicos nos EUA, ha para filatelistas integrados em clubes filatelicos no Brasil. para
apenas citar dois casos no Internet. E uma
ideia simples. Oizer 0 que somos e 0 que
queremos para que outros saibam como nos
contactar. E pegar no idela do uLista de 50cio do CFP)). acrescentar alguns elementos.
dar outra apresenta<;:ao. abranger todos os
filatelistas que 0 quelram e disponibilizar no
Filatelia em Portugal. Euma Idela simples mas
cuja necessidade e sentida por muitos. como
se deduz do facto dessa sugestao nos ter
chegado por varios lados.
E umo ideia simples mas que tem regras:

aos filatelistas isolados espalhados pelo
pais.
No noticia entao divulgada afirma-se para
terminor que uO nosso Clube declina qualquer responsabilidade sobre este assunto)) . E
natural que assim seja porque e uma iniciativa da Filatelia em Portugal. Mas acrescenta-se. apesor do esclarecimento que em carta
tinha prestado a direc<;:ao. ue naG assume 0
pagamento de quaisquer encargos que.
eventualmente. sejam dirigidos aos sodos
interessados)). E sobre esta ultima nota naG
podemos deixar de manifestar a nossa estranheza e tristeza pois toda a nossa pratica.
nomeadamente para com 0 CFP. naG serio
conducente a necessidade de um tal aviso
que apenas serve para lan<;:ar a desconfian<;:a.
Esperando que os receios se dissipem e a
filatelia portuguesa ganhe com isso recordo
a prime ira parte do noticia entao dada:
"Os socios do CFP. ou qualquer outr~ filatelista. acrescentariamos. que estejam interessados em fornecer dodos para a Internet.
tais como Nome. Endere<;:o postal. linguas que
utilizem. Paises ou temas coleccionados. catalogos utilizados. eventualmente endere<;:o
electronico. associa<;:oes filatelicas a que
perten<;:as e qualquer outra Informa<;:ao que
acharem por bem. devem dlrlglr-se dlrectamente 00 nosso prezado Consocio Carlos
Pi menta. Rua do Lidador. 467 - 2.°.4100 PORTO. PORTUGAL - TeL/Fax (351.2) 618 3146: E-mail : pimenta@fep.up.pt
A todos agrade<;:o desde ja. gratuito e
fraternamente· .))

1. Tem de estor de acordo com a Lei 10/
91 - Lei do Protec<;:ao de dodos Pessoais face a Informatica que afirma que
uo uso do informatica deve processar-se de forma transporente e no e~trito
respeito pela reserva do vida privada
e familiar e pelos'direitos. liberdades e
gorantias fundamentais do cidadao))
(Artigo 1.°). Este aspecto esta a ser tratado.
2. Um filatelista so e integrado nessa base
de dados se manifestar expressamente
o seu interesse em tal e pode a qualquer momento retiror-se.

1 Rogerio REIS... A expansao da INTERNET e as suas
Impllcac;:oeslI. Diagonal. n.O 1. Dez. 1996.

COMPRO-TROCO-VENDO
Portugol - Ex-Colonios Polop
Pocotes
Cadernos 6 escolho - Selos usados
Portugol antigos lote lusiodos)
Portugol modernos lote Notal 1974)
Portugal recentes - Restonte
Ex-colonias - Palop

Foi atendendo a este ultimo aspeeto que
pedimos a divulga<;:ao da informa<;:ao por
porte do Clube Filatelico de Portugal cujo
prestigio e desnecessario frisor. procurando no
futuro alargar a todos os restantes clubes e

M. OSORIO
Av. Almlrante Rels. 9O-A. 5/52
Tel. 812 78 90
1100 lisboa - Portug al
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o selo e a reforma postal
Luis Eugenio Ferreira

o seguimento da proposta de Rowland
Hill. introduzindo profundos modifica<;:oes no estrutura da circula<;:ao postal
(de certo modo e em boa h~ra) protagonizadas pela cria<;:ao de uma estampilha
adesiva. a Gra-Bretanha. a partir de 1840.
com a edi<;:ao do celebre penny block. adopta definitivamente esse sistema. que tao profundos consequencias iria ter no futuro em
todo 0 mundo.
Todavia naG foi pacifica a sua adop<;:ao
pelos diversos poises onde se tornou necessario vencer fenomenos de resistencia a
mudan<;:a. ulobbies politicos)) e ideias preconcebidas. perante as grandes modifica<;:6es
estruturais que tal sistema implicava. embora
fosse consensual 0 reconhecimento das vantog ens que 0 mesmo traria a medio prazo.
A verdade e que nem todos os poises se
encontravam preparados de imediato para
modificar as suas estrategias. perante uma
altera<;:ao cujos resultados necessitoriam de
alguma fundamenta<;:ao.
Assim se explicam os vastos lapsos
assimetricos entre as datos por porte dos diversos paises:
1843 - Brasil. Sui<;:a
1849 - Fran<;:a. Belgica
1850 - Austria. Espanha
1851 - USA. Canada
1852 - Holanda
1853 - Portugal
1871 - Imperio Alemao
1878 - Chino
Nao e exaustiva a presente listagem. mas
permite-nos ainda assim concluir que terao
sido necessarios 35 anos para que 0 sistema
do porte unico dentro de um territorio. se
mundializasse. admitindo embora as graves
deficiencias que foi preciso ultrapassar Internamente em cad a pais. a avaliar pela secura dos decretos que 0 instituiram. reeditando
muitas vezes os problemas politico-economicos que estariam no base do sua discussao.
Em Portugal foram encarregados do comissao de reforma do sistema postal. Joao
de Sousa Pinto de Magalhaes. os conselhei-

ros Paulo Mldosl e Eduardo Lessa. Jose Pereira Derramado. Augusto Xavier Palmelrlm e
Jose Maria Casal Ribeiro.
o resultado dos trabalhos fol concretlzado pelo decreto com for<;:a de lei de 27 de
Outubro de 1852 e seu regulamento de 4 de
Malo de 1853.
No relatorlo que precede 0 decreto em
causa. Joao de Sousa Pinto Magalhaes expoe 0 alcance da citada reforma e as causas que a motlvaram. em oposl<;:ao clara aos
antlgos regulamentos. sob 0 pressuposto do
grande desenvolvlmento das comunlca<;:oes.
desde que ufora Inventada a estampilha que
a Inglaterra e a Fran<;:a empregavam ha
muito)). Pinto Magalhaes adlanta entao: uO
que poe bem patente as razoes que provam
quanto era mister entrar sem demora num
camlnho postal Inteiramente novoll.
Nao se tratava por consequencia de
adoptar apenas uma estampilha adeslva
como forma de franqulamento das correspondenclas. nem tao-so de Instltuir um quadro tarlfarlo em conformldade. A reforma val
antes modlficar profundamente a proprio
estrutura organlzaclonal dos correlos em Portugal. para 0 que crla uma sub-Inspec<;:ao
subordlnada agora ao Mlnlsterlo das Obras
Publicas e naG ao dos Estrangelros como Instltuia 0 decreto de 1806. dando-Ihe poderes
para se corresponder com todas as autorldades e superintender em todos os aetos postals autonomamente.
o pais fica entao dlvldldo sob 0 ponto de
vista postal. em 10 admlnlstra<;:oes. 219 dlrec<;:6es. 183 delega<;:6es e 6 distribul<;:oes. Tambem 0 quadro do pessoal sofreu profundas
altera<;:oes. naG so no aspecto quantitativo.
passando nas 2 Reparti<;:oes Centrais de 92
para 132 unidades. procedendo-se parole lamente a actualiza<;:ao dos seus vencimentos.
Num relatorio de 1 de Mar<;:o de 1858.
dizia-se taxativamente: uNao foi so a parte
da leglsla<;:ao postal que sofreu modifica<;:ao.
A sorte do funcionalismo. depois que as estampilhas. aceites geralmente pelo povo.
asseguraram uma receita importante 00 co-
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a ser a via de comunicac;:oo que se procurava. Este acontecimento. que representou. de algum modo. 0 inicio de um longo
processo de unificac;:oo e transformac;:oo
do mundo que se vem concretizando nos
ultimos seculos. sera. naturalmente. um dos
temas centrais da Exposic;:oo Mundlal de
lis boa - «Expo'98» - que decorrera nesta
cidade simultaneamente com a "Portugal 98n .
Milhares de visitantes sao esperados em
lisboa durante 0 Veroo do proximo ano. para
ver a Exposic;:oo Mundial parte dos quais.
certamente. noo deixara de aproveitar 0
ensejo para apreciar algumas das melhores
colecc;:6es filatelicas a nivel mundial. no Centro Cultural de Belem.

atrocinada pel a FIP - Federac;:oo Internacional de Filatelia. a "Portugal 98n e
uma organizac;:oo conjunta dos Correios de Portugal e do Federac;:oo Portuguesa
de Filatelia. contando tambem com a importante e empenhada colaborac;:oo do ACOFIl
- Associac;:oo de Comerciantes Filatelicos de
Portugal.
Em 1998. Portugal comemora os 500 anos
do descoberta do Caminho Maritimo para a
india. feito em si mesmo notavel. que constituiu uma das maiores contribuic;:6es do nosso
pais para a Historia do Mundo Moderno. pelo
facto de ter demonstrado que a ligac;:ao por
mar entre 0 Ocidente e 0 Oriente era possivel e de que. para as possibilidades da epaca. era suficientemente rapida para passar

P
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MACAU STAMPS UNIVERSAL PRESENCE OF CULTURAL VALUE

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
FILIADO NA FEDERACAO PORTUGUESA DE FILATELIA

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5. QDT.Q -

1150 L1SBOA - Telef.: 8123936

Expediente - Quintas-feiras e sabados, das 15 as 19 horas.
QuaJidades e quotiza~oes dos s6cios:
JUNIOR (menoras 18 anos) - 1 00$00 ana
EFECTIVO (Lisboa e Concelhos Limitrofes) - 950$00 semestre; 1 800$00 (ano);
(Provincia, IIhas e Macau) - 1 600$00 ana
CORRESPONDENTE (Estrangeiro) - 2200$00 ana
Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro.
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A Filatelia tambem e arte
Resposta a 2 Artigos
Joao Pedro A. Rocha

ergio Godinho numa das suas canc;oes
afirma que envelhecer e uma arte. Eu
co para mim. pense que a filatelia tombem e arte.
Nietzche. filosoto alemao. exaltou a orte.
Seu tim foi tragico; hoje as secas palovras
sao uma lembranc;a. A suo tragedia gerou
um reinado de conflitos. Algumas ideias forom proibidas. Hoje. passados cem anos. a
sua loucura ja e posta em questao; contudo
nos que naG acreditamos em profetas ocabomos sempre por fazer profecias. Eu proprio. quando um dia for um malmequer
perdido num campo de borboletos apresentarei a Teoria do Fim do Mundo.
o Dr. Eurico Lage Cardoso tem razao
quando diz que a juventude e assediado por
distracc;oes individualistas. contrariando 0
espirito colectivo. Tem rozao quando afirma
que os mais velhos deverao ser capazes de
entregar 0 testemunho oos mois jovens. Mas
o jovem e uma vitima do progresso e 0 progresso e um homicida. A tormac;ao intelectual do jovem e interrompida mais cedo com a
ameac;a do virus da sida: a filatelia torno-se
despercebida.
A sociedade ovanc;o ao ritmo das teonologias. Um dia seremos «fabricados» em serie.
um dia serei 0 ideal do homem so. os meus
filhos viajarao pelo Espoc;o e os meus netos
naG terao nome: terao um numero.
Caro Sr. Eugenio Ferreira. parobens pelo
ortigo. A sua questao e pertinente. Tentarei
uma resposto; serei breve.
Daqui a 50 anos 0 mundo ... que sera do
mundo? 0 computador ira responder negativomente ao gemido do Homem.
A arte estara restrita no pensomento (enquonto elo for entendida como fruto da crioC;ao humano) . A filatelio continuora a
tremer. tal como a musico enquonto arte. a
poesia enquanto otitude e ate 0 amor enquanta forma de dar e criar vida.

Um dia ouviremos no ceu 0 barulho de
relampagos que naG existem. A era da tecnologia continuara a ser uma omeoc;a a propria condiC;ao humana. Note-se: naG estou a
ser pessimista. mas apenas realista.
Sera 0 futuro uma realidade? Se 0 proprio futuro naG 0 for. entao 0 que sera a filatelia?

S

N. do R. Agradecemos oeste nosso jovem consocio as palavras que nos dirigiu e 0
interessante artigo que nos enviou e que
gostosamente publicomos.

FILATELIA-NUMISMA11 CA
MADEIRA
Coso Especiolizada em:
• MOEDAS • SELOS • NOTAS·
de
Portugal!Ar;ores/ Madeira/ Macau
Ex. Colonias

COMPRA EVENDE

de capitao-de-mar-e-guerra na situac;ao de
reserva. foi colocado no Museu da Marinha.
tendo passado em 1987 para a Biblioteca
Central da Marinha.
Participou na organizaC;ao de numerosas
exposic;oes. tem opresentado trabalhos de
investigaC;ao em varios reunioes nacionais e
internacionais e e out~r de inumeras publicac;oes e artigos em revistas.

Nacional para as Comemoroc;oes dos Oescobrimentos Portugueses.
E oinda membro da Scientific Instrument
Society. de Londres. e do Sociedade Coronelli.
de Vieno de Austria. que se dedica ao estudo de globos antigos.
o autor fez os estudos preparotorios na
Faculdade de Ciencias de Lisboo e foi admitido no Marinho em 1943. Embarcou em inumeros navios e. em 1980. ja com a patente

No lan9amento

aagua da Fragata ceO. Fernando II e Gloria»

crr EMITEM SOBRESCRITO·MOEDA DE TIRAGEM REDUZIDA
o primeiro sobrescrito-moedo oficialmente emitido pelos cn data de 1986. quando
da adesao de Portugal a CEE. Estos pec;as
filatelicos tem umo grande procura pelos
coleccionodores devido a sua reduzida tirogem e valor intrinseco.
Apos 0 lanc;omento a agua. a fragota
seguiu para 0 Arsenal do A1feite. no Tejo. para
receber mastros. artilhario e outros equipamentos. Apos a recuperaC;ao total. serao
colocados no navio marinheiros em cera no
tamanho real. apos 0 que estara presente
na EXPO 98.
Ultima fragata a vela na Morinha Portuguesa. a "D. Fernando II e Gloria» foi
construida e lanc;oda a agua em Oamao.
em 1843. tendo sido tambem 0 ultimo novio
empregue na Carreira da india. Foi destruida
por um incendio em 1963.

cn Correios de Portugal assinalarom
o lonc;amento a agua do fragota «D.
Fernando II e Gloria». 8 de Abril. com a
emissao de um sobrescrito-moedo no valor
de 2500$00.
Esta pec;a filotelica surge no ambito do
projecto de recuperaC;ao integral da fragata
- que contou com 0 patrocfnio dos cn - e
e composta por um sobrescrito com ilustrac;ao alusiva e os quatro selos evocativos das
«Naus da Carreira do indio». dois dos quais
retratom 0 navio. e por umo moeda de prata corrente comemorativa do evento com 0
valor facial de mil escudos.
o sobrescrito-moeda foi obliterado com
um carimbo especial assinalando a cerimonia
de lanc;amento da tragota a agua. que se
realizou em Aveiro. no estaleiro naval RiaMarine.

O
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CASA A. MOLDER
RUA 1." DE DEZEMBRO, 101, 3." PT - 1200 L1SBOA - PORTUGAL - TELEF.: 3421514

Grandes Colec~oes e
pe~as isoladas
c.P. 4511
9057 FUNCHAL CODEX
MADEIRA - PORTUGAL
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Tel.:: (091) 22 3070
Fax: (091) 230805

TUDO PARA FILATELIA
SELOS DE PORTUGAL E NOVOS PAisES
DE EXPRESSAO PORTUGUESA

•

SERVIQO DE NOVIDADES POR ASSINATURA
PARA QUALQUER TEMA OU PAis

COMPRA - VENDA
ExecUI;:iio raplda de pedidos por correspondencia
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Os

crr lan~aram 0

,
IX EXPOSI9AO FILATELICA BRASILEIRA

livro «MEDIR ESTRELAS»

ealizou-se. no passado dia 20 de Mar<;:0. 0 lan<;:amento do livro ((MEDIR ESTRELAS... mais uma iniciativa dos Correios de Portugal que vem enriquecer 0 ja significativo numero de publica<;:oes. editadas
por aquela Empresa. de ha varios anos a esta
parte.
A cerim6nia teve lugar no Pavilhao das
Palestras do Museu da Marinha. local muito
bem escolhido por ser apropriado ao lanc;:amento de um livro daquela natureza.
o Senhor Dr. Norberto Pilar. Presidente do
Conselho de Administrac;:ao dos cn. falou em
primeiro lugar agradecendo a presenc;:a das
entidades convidadas. tendo feito a apresentac;:ao do autor do livro. Senhor Comandante Ant6nio Estaclo dos Reis que. de
seguida. fez uma breve disserta<;:ao sobre 0
seu trabalho. que foi muito apreciada e
aplaudida por toda a assistencia. No final do
evento. os cn ofereceram um ((Cocktail .. aos
convidados.
Das informa<;:oes adicionais do Gabinete
de Comunicac;:ao Social dos Correios de Portugal. extraimos os seguintes dad os sobre 0
livro e seu autor. dado 0 interesse de que se
revestem:
As long as viagens oceanic as da epoca
dos Descobrimentos obrigaram os Portugueses a recorrer 6 navega<;:ao astron6mica.
usando novos metod os e instrumentos. a unica forma de obter a posi<;:ao do navio longe
da costa. atraves da latitude observada.
A nautica astron6mica desenvolveu-se.
assim. em Portugal como uma verdadeira
((sabedoria do mar... A procura da melhor
forma de medir a latitude. conseguida ainda
no seculo XV. e a conquista da longitude. s6
atingida tres seculos depois. mobilizaram as
gentes da Ciencia ao longo da Hist6ria.
Este e 0 tema do livro que tem uma edic;:ao bilingue com 170 paginas e ilustrada com
fotografias de instrumentos nauticos. desde 0
longinquo prumo de mao ao cran6metro do
seculo XVIII.
A posic;:ao de um navio no mar e definida
pela determina<;:ao conjunta da latitude e da

longitude. Se a medic;:ao da latitude foi conseguida ainda no seculo XV - atraves de
instrumentos como a ampulheta. a bussola.
o quadrante. 0 astrolabio nautico e a
balestilha - s6 viria a ser possivel medir a
longitude no seculo XVIII .
((A procura de um metodo eficaz e pratico para ser usado a bordo no calculo da
longitude foi estimulada pelos governos de
varios poises. que prometeram generosos
premios pecuniarios a quem encontrasse a
solu<;:ao adequada ...
"A Inglaterra foi 0 pais que mais se interessou em resolver 0 problema . Para 0 efeito.
Carlos II mandou edificar. em 1675. 0 Observat6rio de Greenwich. que desempenhou um
papel muito importante neste processo ...
John Harrison veio a receber 0 premio (de
20 000 libras esterlinas) 00 fabricar. em 1736.
o seu primeiro cron6metro. com 45 quilos. Em
1759. produz 0 seu quarto cron6metro. que e
embarcado no navio Deptford. durante uma
viagem de cinco meses. e varia apenas 1
minuto e 54 segundos. Assim foi resolvido. ao
tim de tres seculos. 0 problema da determina<;:ao da longitude no mar.
((Quase simultaneamente sao inventados.
neste mesmo pais. os chamados instrumentos de dupla reflexao. os quais. alem de possuirem um grande rigor em rela<;:oo aos que
estavam a ser usados. permitem trazer a imagem do astra 6 coincidencia com 0 horizonteo 0 que torna a medic;:ao da altura dos astros
muito mais correcta ...
Com a introdu<;:ao da aparelhagem electr6nica. todos estes instrumentos sao hoje
mem6rias de uma Hist6ria Nautica. "Salvo raras excepc;:oes. medir ja e uma opera<;:ao do
passado.. - afirma Ant6nio Estacio dos Reis.

R

Antonio Estacio dos Reis: 0 autor

Ant6nio Estacio dos Reis. 0 autor. dedicase ha longos anos ao estudo da Ciencia
Nautica e de instrumentos cientificos. Emembro da Academia de Marinha. da Comissao
Portuguesa de Hist6ria Militar. do Comissao
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BRAPEX-1996
PREMIO FILATELIA TEM.A.TICA e MEDALHA DE
VERMEIL GRANDE
Ezyr Moria Braga de Moraes (RJ) - "The
Dog. Faithful and Dedicated Fellow..
PREMIO AEROFILATELIA e MEDALHA DE VERMEIL
GRANDE
Frederico Mendes de Moraes (RJ) "Syndicato Condor Ltda ...
PREMIO MAXIMAFILIA e MEDALHA DE OURO
Alfredo Pereira dos Passos (RJ) - "La
Sculpture Et Le Temps ..
PREMIO JUVENTUDE MEDALHA DE VERMEIL
Joao Paulo Silveira (SC) - "A Ave. um
Presente da Natureza ..
PREMIO sELOs FlsCAls e MEDALHA DE OURO
Rosa Maria Bicalho (MG) - "Estampilhas
Fiscais do Imperio ..
PREMIO LITERATURA e MEDALHA DE VERMEIL
Camara Brasileira de Filatelia (MG) Revista "Mosaico ..

atrocinada pela Federa<;:ao Brasileira
de Filatelia e a Empresa Brasileira de
Correios e Telegrafos. e organizada pelo
Clube Filatelico do Recife. Foi realizada no
"Sport Club do Recife ... no periodo de 28 de
Setembro a 6 de Outubro de 1996. na bela
cidade do Recife (PE). contando com a participa<;:ao de 170 expositores. de varios Estados Brasileiros. Sendo Presidente da Comissao
Organizadora 0 Sr. Adilson Castello Branco da
Cunha.
o juri da ((Brapex-96.. foi constituido dos
seguintes membros:

P

Presidente -

Secreta rio Queiroz (OF)

Gilberto Henry William (RJ)
Raymundo Galvao de

Filatelia Tradicional, Historia Postal, Inteiros Postals e Classe de Honra - Gilberto Henry

William. Irari de Oliveira Rosario. Marcelo
GI6dio da Costa Studart e Paulo Monteiro de
Araujo .
Filatelia Tematica - Biaggio Mazzeo.
Geraldo de Andrade Ribeiro Jr. e Raymundo
Galvao de Queiroz.
Aerofilatelia - Gaetano Peroni e Paulo
Monteiro de Araujo.
Filatelia Juvenil - Geraldo de Andrade
Ribeiro Jr .. Gilberto H. William e Raymundo
Galvao de Queiroz.
Maximafilla Biaggio Mazzeo e
Raymundo Galvao de Queiroz.
Uteratura - Gaetano Peroni. Geraldo de
Andrade Ribeiro Jr. e Raymundo Galvao de
Queiroz.

N. da R.
o Clube Filatelico de Portugal nao pode deixor de fazer uma referencia muito especial e congratular-se com 0 exito obtido
pelo portugues e nosso prezado cons6cio
Joao do Espirito Santo Salgado. na BRAPEX1996.
Depois do nosso distinto associado Angelo Uma ter enaltecido a Filatelia Portuguesa
em "Terras de Vera Cruz.. surge agora brilhando, e de que manelra. um outro portugues
que. igualmente no Brasil. se coloca a par
dos melhores filatelistas brasileiros. participando naquele certame com uma colecc;:ao de
selos de Portugal.
o Sr. Joao do Espirito Santo Salgado
e sobrinho do Senhor Coronel Cardoso
Salgado, infelizmente ja desaparecido.
que durante muitos anos foi director e grande amigo do nosso Clube. 0 nosso muito
estlmado cons6cio e amigo Joao Salgado
impondo no Brasil a colecc;:ao ((Classicos de
Portugal.. que obteve "Medalha de Ouro
Grande .. honra de sobremaneira. a Filatelia
do seu e nosso pais. As nossas mais sinceras
felicitac;:oes.

GRANDE PREMIO DE HONRA
Orestes Manfro Cruz (RS) Colecc;:ao "Atlantico ..
GRANDE PREMIO BRAPEX 96 e MEDALHA DE
OURO GRANDE
Joao do Espirito Santo S. Salgado (RJ) "Classicos de Portugal ..
PREMIO FILATELIA TRADICIONAL e MEDALHA
DE VERMEIL GRANDE
Joaquim de Barros Sousa Botelho (RJ) "D. Luis I..
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MACAU

,

MACAU VISTO POR KWOK SE

INDIA PORTUGUESA
Variedade nco catalogada

Data de emissao: 1 de Marc;o de 1997
Desenho: Kwok Se
impressao: INCM. Off-set
Popel: Esmalte
Denteado: 12x12
Formato: 30x40 mm
Folhas: De 50 seles
Taxas:
$2.00 $3.00
$3.50 $4.50
FOC: Macau.

Joaquim Dores

D

izia Carlos George ha muitos anos que:
«Estes primitivos selos do india Portugueso sempre tem tido 01 go de misterio-

emlssao. 1871. mas com ligeiras diferenc;:as;
estas diferen<;:as levam-nos a confirmar que
o exemplar em causa e que abaixo se reproduz em fotoc6pia noo pertence a «Issue 1»
porque 0 popel noo e fino e quebradi<;:o e a
cor apresenta uma ligeira tonalidade
alaranjada. que noo foi nunca admitida tanto para a «Issue 1» como para a «Issue 2»; s6
no «Issue 3» do Tipo I e em emiss6es segulntes
aparece essa ligeira tonalidade. por vezes ate
exagerada. mas isso por ma opera<;:oo no
mistura das tintas e noo menor primitivismo
no opera<;:oo do tintagem das «ramas» em
geral efectuada por bonecas de pane ou
por rolos.

so».

E e bem certo. ate sob variados aspectos.
Aquele que hoje aqui apresentamos. refere-se a um exemplar do Tipo I. 20 reis. em
popel espesso. amarelado. laranja-vermelho.
com os numeros do valor omitidos. isto e. noo
houve a segundo opera<;:oo do impressoo
neste exemplar. como era normal.
Como as folhas impressas continham 100
selos (lOxl0). se tivesse havido essa falha nalguma folha. noo s6 poderia ter sido assinalado pelo revisor e portanto completada. pois
esta segundo operac;:oo era total mente independente do primeira. como poderia ser
destrufda. ou levar qualquer outro destino.
Mas 0 que e certo e que. nos variados
catalogos de que dispomos. tanto nacionais
como estrangeiros. nunca foi assinalada a
existencia desta varied ode. 0 que nos leva a
pressupor que. por qualquer motivo
imprevisfvel. 0 operador noo colocou 0 cunho dos numeros sobre 0 selo. sendo portanto um coso singular que merece ser
assinalado.
Ecerto que em emiss6es posteriores aparece com alguma frequencia assinalada
aquela deficiencia - OMISSAO DO VALOR
- mas para 0 Tipo I. nenhum autor que seja
do nosso conhecimento chamou a atenc;:oo
dos coleccionadores para a existencia de
semelhante exemplar. pelo que 0 consideramos como uma excepcional raridade e que
s6 por um feliz acaso fez a viagem de Londres para a nossa colec<;:oo.
Como sabemos 0 20 reis do Tipo I teve
largo e extraordinario consumo e. ate aparecer 0 Tipo II houve tres emiss6es que Harrison
& Napier designam por «Issue 1II. «Issue 2» e
«Issue 3». todas elas consideradas do 1.°

•

--•
o exemplar em causa esta obliterado e
por essa oblitera<;:oo se pode concJuir que
saiu numa carta expedida de DAMAO. pois
o carimbo era 0 utilizado pela esta<;:oo postal inglesa que operava no territ6rio e que
naquele perfodo. 1870-1874 - usava 0 carimbo que em esquema reproduzimos tambem.
o numero 13. correspondia a estac;:oo
postal inglesa de DAMAO. e como os carimbos eram em geral maiores que os selos. noo
aparecem no totalidade. motivo porque tentamos fazer um «esqueleto» tOo completo
quanta possfvel.
Trata-se duma obliterac;:oo que W. Renouf
classifica no sua obra «EARLY INDIAN
CANCELLATIONS AND POSTMARKS» - 18521884 -. como 0 Tipo 8. inclufda no Cfrculo
22

MODOS DE VIDA -

TANCAREIROS

I

Data de emissao: 26 de Marc;o de 1997
Desenho: Lio Man Cheong
Impressao: INCM. Off-set
Popel: Esmaite
Denteado: 12x12
Formato: 30x40 mm
Folhas: De 16 selos
Taxas:
$1.00 $1.50
$2.50 $5.50
FDC: Macau.

TEMPLO A-MA
Data de emlssao: 29 de Abril de 1997
Desenho: Ng Wai Kin
Impressao: INCM. Off-set
Popel: Esmalte
Denteado: 12x12
Formato: 30x40 mm
Folhas: 16 selos
Taxas:
$3.50 $3.50
$3.50 $3.50
Bloco: Contem selo de $8.00
FOC: Macau.

FESTIVAL DO DRAGAO EMBRIAGADO
Data de emissao: 14 de Maio de 1997
Desenho: Lio Man Cheong
Impressao: INCM. Off-set
Popel: Esmalte
Denteado: 12x 12
Formato: 30x40 mm
Foihas: De 12 seles
Taxas: $2.00 $3.00 $5.00
Bloco: contem 1 selo de $9.00
FOC: Macau.
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400 ANOS DA MORTE DO PADRE JOSE DE ANCHIETA
Data de emlssao: 9 de Junho de 1997
Desenho: Carlos Possolo
Impressao: Lito Mala. Off·set
Popel: Esmalte
Denteado: 12x12 1/2
Formato: 30.6x40 mm
Folhas: De 50 selos
Taxa e tiragem:
140$00
500.000 ex.
FDC: Llsboa. Porto. Colmbra. Faro. Evora. Funchal
e Ponto Delgado.
\

300 ANOS DA MORTE DO PADRE ANT6NI0 VIEIRA
Data de emlssao: 9 de Junho de 1997
Desenho: Carlos Possolo
Impresseo: Lito Mala. Off·set
Popel: Esmalte
Denteado: 12x12 1/2
Formato: 30.6x40 mm
Folhas: De 50 selos
Taxa e tlragem:
350$00
500.000 ex.
FDC: Llsboa. Porto. Colmbra. Faro. Evora. Funchal
e Ponto Delgado.

Postal de BOMBAIM. onde. devido a sua situ·
ac;:oo. estariam incluidos os territ6rios que
constituiam a nossa India Portuguesa: e claro
que as outras estac;:oes postais do Circulo
teriam outros numeros que noo 0 13.
Apresentada esta rara e noo catalogada
voriedade, gostariamos de aver assinalada
no nosso cat610go especializado. estando par
isso 0 selo a disposic;:oo de qualquer «expert..
que 0 que ira examinar. com a finalidade de
o incluir em pr6xima edic;:oo. coso j6 tenha
sido abandon ada aquela modalldade. tantas vezes comentada e criticada. de que os
Senhares Editares. quando noo tinham exem·
plares para venda, faziam ouvidos de mercador, a quem Ihes levava 00 conhecimento.
qualquer outra situac;:oo semelhante.
Resto-nos finalizar completando que 0 selo
referido. veio acompanhado de um certifico do de peritagem emitido par

SELOS E MATERIAL
FILATELICO
PACOTES DE SELOS
TEM.A.TICOS

Grende sortido
de Series completes
e Selos tematicos
Pe~a

listas de pre~os gratis

EI6dio de Santos
CASA FUNDADA EM 1922

PETER HOLCOMBE
Philatelic Expert
LUZERN, SWllZERLAND

R. BERNARDO LIMA, 27
Telef. 54 97 25
1100 LlSBOA

selado e assinado por E.D., BRUN.
Aguardemos a pr6xima surpresa ...

JA EM DISTRIBUICAO GRATIS

PRE CARlO N.g 22

HISTORIA POSTAL
contendo mais de 1500 lotes a preyo

fix~,

DO SACRAMENTO
Rua do Crucifixo, 26 • Telefone 3424891 • Fill 3472341 • 1100 LISBOA • POR11JGAL

tudo relacionado com

HISTORIA POSTAL
PORTUGAL - perfodo pre·adesivo, correia mllitar, isentos de franquia, censuras, correia marrtimo, pre-filatelia, cartas, correia aereo, primeiros voos, tambem voos TAP, inteiros postais,
ambulancias postais, telegramas de Natal e Pascoa, exposi~5es filatelicas, carimbos comemorativos, postais ilustrados, etc.
EX-COLONIAS PORTUGUESAS - varios lotes interessantes.
TERRAS AUSTRAIS E ANTARCTICAS FRANCESAS - um conjunto muito especial
TEMATICOS - variados motivos de muitos parses do mundo
Pe~a a seu exemplar gratis, na certeza de que vai encontrar alguma coisa de seu interesse . .

SERGIO W. DE SOUSA SIMOES
Escritorio Filatelico
Telefone (062) 831248 • Telefax (062) 843293
Rua Dr. Artur Figueiroa Rego, 25
2500 CALDAS DA RAINHA
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DOMINGOS DO SACRAMENTO, HERDEIROS
MARIA CEciLIA

ALBUNS

D.S. fuo CDE PORTUGAL E ULTRAMAR
Formato 22 x 25 ems.
Cartolina

Permanentes

PORTUGAL - I.' Parte ISelos do Correio Normal)
- Volume I ISelos de 1853 a 1969) ...................................... _ .......................... _................................... _................... _......__ ...........
- Volume I1ISelos de 1970 em diante) ...................................... _..................................... _._ ................................ _..........................
PORTUGAL - 2.' Parte ISelos de Aviao, BIOCIls, ImposlD, Enromendas, Porteado, Oficial, Pri\·.tivos, ....) ..._. __................._.................... ..
ILHAS ADJACENTES .............................................................................................. __... _..........._....._........................_._.................................... _
ANGOLA ............................................................................................................. _....................................................................... _.. _ ......................... ..
ANGOLA Republica ...................................................................................................................... - ........................... --..............................................
CABO VERDE ........................................................................................................... __ .. _................_..... _ .......... _........._ ........... _ ... _..........._ .....
CABO VERDE Republica ......................................................................................... _..................... __ .. _ .._.................. _._ ................ _....................
GUINE PORTUGUESA ................................................................................................................................................................. _.............................. ..
GUINE PORTUGUESA Repliblica ........................................................................................_.. _ .............. _......................._ ........................... _........ ..
INDIA ..........................................................................................................................................................._..................._ ............................ _ .... _.......
~IACAU ...................................................................................................................... _ ........ _ ................................ _ ....................... _._ ..... _ .............. _
MD<;AMBIQUE ..................................................................................................... _......................... _................................................................ _....... ..

~1~~~~B~Q~:(~~~~i~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::~::~::::::=:~::~=~::~:::::::~:::~:~:::.:==:~::~::::::::::::~::::::::~::.:=:::::::::

S. TOME E PRINC(PE Republica I - N.' 1 a 59. Av. I, BIOCIls 1 a 53 ................................................................... _ ............................... _...........
S. TOME E PRINC(PE Republica II - N.' 60 a 92, Av. 2, BIOCIls 54 a 93 ._...................._ ......... _ ................................................... _. __ ..... .
TIMOR .............................................................................................................................._ .. _._ ................................. _.................. _ ......_._ .......... _...
COMPANHIAS DE MOQAMBIQUE E N1ASSA ..........................;............_........... _ .. _..............................;...................... _._ .................................
AFRICA, CONGO, INIIAMBANE, LOURENCO ~IARQUES, TETE, QUELIMANE, 100 GA, ZAMBEZlA E ULTRAJ.IAR .......................... ..
Folhas lsoladas ................................................................................................... _._ .._ ...... _.. _ .................. _ .. _......................._ .._ ........................... ..
Fo)has Isolad.s IRepublicas) ............................................................................ _.. _................................ _....................... _......_..............._..... _......_
Plpel ................ _ ......................................................... ..

Fevereiro de 1997

NA Incluido

17~
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4.000$00

6.400$00
7.500$00

5.000$00
3.600$00

4.500$00
2.400$00
4.500$00

2.400$00
8.800$00
3.000$00
6.700$00
4.000$00
7.000$00
2.400$00
7.000$00
. .750$00

2.250$00
2.200$00
2.2110$00
70$00
75$00
65$00

TAlHA DOURADA-AC;ORES

Novas Emissoes
Portuguesas
200 ANOS INSTITUTO DE GESTAO DO CREDITO PUBLICO
Data de emissao: 12 de Man;:o de 1997
Desenho: Acacio Santos
Impressao: Lito Maio. Off-set
Popel: Esmalte
Denteado: 12x 12 1/2
Formato: 40x30.6 mm
Folhas: De 50 selos
Taxa e tiragem:
49$00
1.000.000
FOC: Lisboa. Porto. Coimbra. Evora. Faro. Funchol e Ponto Delgado.

CONSERVAC;AO DA NATUREZA
Data de emissao: 12 de Marc;:o de 1997
Desenho: Jose Projecto
Impressao: INCM. Off-set
Popel: Esmalte
Denteado: 12x12 1/2
Formato: 30.6x40 mm
Folhas: Com 16 selos coda (4 series diferentemente
combinadas entre si)
Taxas e tiragens:
49$00 1.000.000 49$00 1.000.000
49$00 1.000.000 49$00 1.000.000
FOC: Lisboa. Porto. Coimbra. Evora. Faro. Funchal
e Ponto Delgado.

Doto de emissao: 16 de Abril de 1997
Desenho: Acaclo Santos
Impressao: Litogrofio Moio. Off-set
Popel: Esmolte
Denteodo: 12x12 1/2
Formoto: 40x30.6 mm
Folhos: De 50 selos
Toxos e tirogens:
80$00 SOO.OOO
49$00
1.000.000
140$00 SOD. 000
100$00
SOO.OOO
Corteiros: Com umo serie
369$00 SO.OOO ex.
Bilhetes Postois:
4x 60$00
FDC: Lisboo. Porto. Colmbro. Evaro. Faro. Funchol
e Ponto Delgodo.
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EUROPA-lENDAS
Doto de emissao: 5 de Molo de 1997
Desenho: Celeste Moio/Nelio Colxinho
Impresseo: Litografia Moio. Off-set
Popel: Esmolte
Denteodo: 12x12 1/2
Formato: 40x30.6 mm e 30.6x40 mm
Folhos: De SO selos
Toxos e tirogens:
100$00
Portugol
SOO.OOO
500.000
100$00
Ac;:ores
100$00
Modeiro
500.000
Folhos minioturo:
3 com tres selos coda
3x 300$00-3x 80.000
FDC: Lisboo. Porto. Colmbro. Evoro. Faro. Funchol
e Ponto Delgodo.

DESPORTOS RADICAlS
PROFISSOES E PERSONAGENS DO SECULO XIX
Data de emlssao: 12 de Marc;:o de 1997
Desenho: Jose LUIs Tinoco
Impressao: INCM. Off-set
Popel: Esmalte
Denteado: 12x12x3/4x12 1/2
Folhas: De 100 selos
Taxas:
2$00
5$00
30$00
49$00
80$00
Carteiras:
10 selos de 49$00
490$00
10 selos de 80$00
800$00
Carta Intelra: 49$00
Inteiro postal: 49$00
FOC: Lisboo. Porto. Coimbro. Evoro. Faro. Funchol
e Ponto Delgodo.
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Doto de emissao: 29 de Moio de 1997
Desenho: Fronclsco Tellecheo
Impressao: Litogrofio Noclonol. Off-set
Popel: Esmolte
Denteodo: 12x12 1/2
Formoto: 40x30.6 mm
Folhas: De SO selos
Toxos e tirogens:
49$00
1.000.000
80$00
SOO.OOO
100$00
SOO.OOO
140$00
500.000
Bloco:
Com 2 selos de 1SO$00
300$00
80.000
Bilhetes Postois:
4x6O$0
FOC: Lisboo. Porto. Coimbro. Evoro. Faro. Funchol
e Ponto Delgodo.
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TAlHA DOURADA-AC;ORES

Novas Emissoes
Portuguesas
200 ANOS INSTITUTO DE GESTAO DO CREDITO PUBLICO
Data de emissao: 12 de Man;:o de 1997
Desenho: Acacio Santos
Impressao: Lito Maio. Off-set
Popel: Esmalte
Denteado: 12x 12 1/2
Formato: 40x30.6 mm
Folhas: De 50 selos
Taxa e tiragem:
49$00
1.000.000
FOC: Lisboa. Porto. Coimbra. Evora. Faro. Funchol e Ponto Delgado.

CONSERVAC;AO DA NATUREZA
Data de emissao: 12 de Marc;:o de 1997
Desenho: Jose Projecto
Impressao: INCM. Off-set
Popel: Esmalte
Denteado: 12x12 1/2
Formato: 30.6x40 mm
Folhas: Com 16 selos coda (4 series diferentemente
combinadas entre si)
Taxas e tiragens:
49$00 1.000.000 49$00 1.000.000
49$00 1.000.000 49$00 1.000.000
FOC: Lisboa. Porto. Coimbra. Evora. Faro. Funchal
e Ponto Delgado.

Doto de emissao: 16 de Abril de 1997
Desenho: Acaclo Santos
Impressao: Litogrofio Moio. Off-set
Popel: Esmolte
Denteodo: 12x12 1/2
Formoto: 40x30.6 mm
Folhos: De 50 selos
Toxos e tirogens:
80$00 SOO.OOO
49$00
1.000.000
140$00 SOD. 000
100$00
SOO.OOO
Corteiros: Com umo serie
369$00 SO.OOO ex.
Bilhetes Postois:
4x 60$00
FDC: Lisboo. Porto. Colmbro. Evaro. Faro. Funchol
e Ponto Delgodo.
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EUROPA-lENDAS
Doto de emissao: 5 de Molo de 1997
Desenho: Celeste Moio/Nelio Colxinho
Impresseo: Litografia Moio. Off-set
Popel: Esmolte
Denteodo: 12x12 1/2
Formato: 40x30.6 mm e 30.6x40 mm
Folhos: De SO selos
Toxos e tirogens:
100$00
Portugol
SOO.OOO
500.000
100$00
Ac;:ores
100$00
Modeiro
500.000
Folhos minioturo:
3 com tres selos coda
3x 300$00-3x 80.000
FDC: Lisboo. Porto. Colmbro. Evoro. Faro. Funchol
e Ponto Delgodo.

DESPORTOS RADICAlS
PROFISSOES E PERSONAGENS DO SECULO XIX
Data de emlssao: 12 de Marc;:o de 1997
Desenho: Jose LUIs Tinoco
Impressao: INCM. Off-set
Popel: Esmalte
Denteado: 12x12x3/4x12 1/2
Folhas: De 100 selos
Taxas:
2$00
5$00
30$00
49$00
80$00
Carteiras:
10 selos de 49$00
490$00
10 selos de 80$00
800$00
Carta Intelra: 49$00
Inteiro postal: 49$00
FOC: Lisboo. Porto. Coimbro. Evoro. Faro. Funchol
e Ponto Delgodo.

24

II
!

Doto de emissao: 29 de Moio de 1997
Desenho: Fronclsco Tellecheo
Impressao: Litogrofio Noclonol. Off-set
Popel: Esmolte
Denteodo: 12x12 1/2
Formoto: 40x30.6 mm
Folhas: De SO selos
Toxos e tirogens:
49$00
1.000.000
80$00
SOO.OOO
100$00
SOO.OOO
140$00
500.000
Bloco:
Com 2 selos de 1SO$00
300$00
80.000
Bilhetes Postois:
4x6O$0
FOC: Lisboo. Porto. Coimbro. Evoro. Faro. Funchol
e Ponto Delgodo.
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400 ANOS DA MORTE DO PADRE JOSE DE ANCHIETA
Data de emlssao: 9 de Junho de 1997
Desenho: Carlos Possolo
Impressao: Lito Mala. Off·set
Popel: Esmalte
Denteado: 12x12 1/2
Formato: 30.6x40 mm
Folhas: De 50 selos
Taxa e tiragem:
140$00
500.000 ex.
FDC: Llsboa. Porto. Colmbra. Faro. Evora. Funchal
e Ponto Delgado.
\

300 ANOS DA MORTE DO PADRE ANT6NI0 VIEIRA
Data de emlssao: 9 de Junho de 1997
Desenho: Carlos Possolo
Impresseo: Lito Mala. Off·set
Popel: Esmalte
Denteado: 12x12 1/2
Formato: 30.6x40 mm
Folhas: De 50 selos
Taxa e tlragem:
350$00
500.000 ex.
FDC: Llsboa. Porto. Colmbra. Faro. Evora. Funchal
e Ponto Delgado.

Postal de BOMBAIM. onde. devido a sua situ·
ac;:oo. estariam incluidos os territ6rios que
constituiam a nossa India Portuguesa: e claro
que as outras estac;:oes postais do Circulo
teriam outros numeros que noo 0 13.
Apresentada esta rara e noo catalogada
voriedade, gostariamos de aver assinalada
no nosso cat610go especializado. estando par
isso 0 selo a disposic;:oo de qualquer «expert..
que 0 que ira examinar. com a finalidade de
o incluir em pr6xima edic;:oo. coso j6 tenha
sido abandon ada aquela modalldade. tantas vezes comentada e criticada. de que os
Senhares Editares. quando noo tinham exem·
plares para venda, faziam ouvidos de mercador, a quem Ihes levava 00 conhecimento.
qualquer outra situac;:oo semelhante.
Resto-nos finalizar completando que 0 selo
referido. veio acompanhado de um certifico do de peritagem emitido par

SELOS E MATERIAL
FILATELICO
PACOTES DE SELOS
TEM.A.TICOS

Grende sortido
de Series completes
e Selos tematicos
Pe~a

listas de pre~os gratis

EI6dio de Santos
CASA FUNDADA EM 1922

PETER HOLCOMBE
Philatelic Expert
LUZERN, SWllZERLAND

R. BERNARDO LIMA, 27
Telef. 54 97 25
1100 LlSBOA

selado e assinado por E.D., BRUN.
Aguardemos a pr6xima surpresa ...

JA EM DISTRIBUICAO GRATIS

PRE CARlO N.g 22

HISTORIA POSTAL
contendo mais de 1500 lotes a preyo

fix~,

DO SACRAMENTO
Rua do Crucifixo, 26 • Telefone 3424891 • Fill 3472341 • 1100 LISBOA • POR11JGAL

tudo relacionado com

HISTORIA POSTAL
PORTUGAL - perfodo pre·adesivo, correia mllitar, isentos de franquia, censuras, correia marrtimo, pre-filatelia, cartas, correia aereo, primeiros voos, tambem voos TAP, inteiros postais,
ambulancias postais, telegramas de Natal e Pascoa, exposi~5es filatelicas, carimbos comemorativos, postais ilustrados, etc.
EX-COLONIAS PORTUGUESAS - varios lotes interessantes.
TERRAS AUSTRAIS E ANTARCTICAS FRANCESAS - um conjunto muito especial
TEMATICOS - variados motivos de muitos parses do mundo
Pe~a a seu exemplar gratis, na certeza de que vai encontrar alguma coisa de seu interesse . .

SERGIO W. DE SOUSA SIMOES
Escritorio Filatelico
Telefone (062) 831248 • Telefax (062) 843293
Rua Dr. Artur Figueiroa Rego, 25
2500 CALDAS DA RAINHA
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DOMINGOS DO SACRAMENTO, HERDEIROS
MARIA CEciLIA

ALBUNS

D.S. fuo CDE PORTUGAL E ULTRAMAR
Formato 22 x 25 ems.
Cartolina

Permanentes

PORTUGAL - I.' Parte ISelos do Correio Normal)
- Volume I ISelos de 1853 a 1969) ...................................... _ .......................... _................................... _................... _......__ ...........
- Volume I1ISelos de 1970 em diante) ...................................... _..................................... _._ ................................ _..........................
PORTUGAL - 2.' Parte ISelos de Aviao, BIOCIls, ImposlD, Enromendas, Porteado, Oficial, Pri\·.tivos, ....) ..._. __................._.................... ..
ILHAS ADJACENTES .............................................................................................. __... _..........._....._........................_._.................................... _
ANGOLA ............................................................................................................. _....................................................................... _.. _ ......................... ..
ANGOLA Republica ...................................................................................................................... - ........................... --..............................................
CABO VERDE ........................................................................................................... __ .. _................_..... _ .......... _........._ ........... _ ... _..........._ .....
CABO VERDE Republica ......................................................................................... _..................... __ .. _ .._.................. _._ ................ _....................
GUINE PORTUGUESA ................................................................................................................................................................. _.............................. ..
GUINE PORTUGUESA Repliblica ........................................................................................_.. _ .............. _......................._ ........................... _........ ..
INDIA ..........................................................................................................................................................._..................._ ............................ _ .... _.......
~IACAU ...................................................................................................................... _ ........ _ ................................ _ ....................... _._ ..... _ .............. _
MD<;AMBIQUE ..................................................................................................... _......................... _................................................................ _....... ..

~1~~~~B~Q~:(~~~~i~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::~::~::::::=:~::~=~::~:::::::~:::~:~:::.:==:~::~::::::::::::~::::::::~::.:=:::::::::

S. TOME E PRINC(PE Republica I - N.' 1 a 59. Av. I, BIOCIls 1 a 53 ................................................................... _ ............................... _...........
S. TOME E PRINC(PE Republica II - N.' 60 a 92, Av. 2, BIOCIls 54 a 93 ._...................._ ......... _ ................................................... _. __ ..... .
TIMOR .............................................................................................................................._ .. _._ ................................. _.................. _ ......_._ .......... _...
COMPANHIAS DE MOQAMBIQUE E N1ASSA ..........................;............_........... _ .. _..............................;...................... _._ .................................
AFRICA, CONGO, INIIAMBANE, LOURENCO ~IARQUES, TETE, QUELIMANE, 100 GA, ZAMBEZlA E ULTRAJ.IAR .......................... ..
Folhas lsoladas ................................................................................................... _._ .._ ...... _.. _ .................. _ .. _......................._ .._ ........................... ..
Fo)has Isolad.s IRepublicas) ............................................................................ _.. _................................ _....................... _......_..............._..... _......_
Plpel ................ _ ......................................................... ..

Fevereiro de 1997

NA Incluido

17~
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4.000$00

6.400$00
7.500$00

5.000$00
3.600$00

4.500$00
2.400$00
4.500$00

2.400$00
8.800$00
3.000$00
6.700$00
4.000$00
7.000$00
2.400$00
7.000$00
. .750$00

2.250$00
2.200$00
2.2110$00
70$00
75$00
65$00

MACAU

,

MACAU VISTO POR KWOK SE

INDIA PORTUGUESA
Variedade nco catalogada

Data de emissao: 1 de Marc;o de 1997
Desenho: Kwok Se
impressao: INCM. Off-set
Popel: Esmalte
Denteado: 12x12
Formato: 30x40 mm
Folhas: De 50 seles
Taxas:
$2.00 $3.00
$3.50 $4.50
FOC: Macau.

Joaquim Dores

D

izia Carlos George ha muitos anos que:
«Estes primitivos selos do india Portugueso sempre tem tido 01 go de misterio-

emlssao. 1871. mas com ligeiras diferenc;:as;
estas diferen<;:as levam-nos a confirmar que
o exemplar em causa e que abaixo se reproduz em fotoc6pia noo pertence a «Issue 1»
porque 0 popel noo e fino e quebradi<;:o e a
cor apresenta uma ligeira tonalidade
alaranjada. que noo foi nunca admitida tanto para a «Issue 1» como para a «Issue 2»; s6
no «Issue 3» do Tipo I e em emiss6es segulntes
aparece essa ligeira tonalidade. por vezes ate
exagerada. mas isso por ma opera<;:oo no
mistura das tintas e noo menor primitivismo
no opera<;:oo do tintagem das «ramas» em
geral efectuada por bonecas de pane ou
por rolos.

so».

E e bem certo. ate sob variados aspectos.
Aquele que hoje aqui apresentamos. refere-se a um exemplar do Tipo I. 20 reis. em
popel espesso. amarelado. laranja-vermelho.
com os numeros do valor omitidos. isto e. noo
houve a segundo opera<;:oo do impressoo
neste exemplar. como era normal.
Como as folhas impressas continham 100
selos (lOxl0). se tivesse havido essa falha nalguma folha. noo s6 poderia ter sido assinalado pelo revisor e portanto completada. pois
esta segundo operac;:oo era total mente independente do primeira. como poderia ser
destrufda. ou levar qualquer outro destino.
Mas 0 que e certo e que. nos variados
catalogos de que dispomos. tanto nacionais
como estrangeiros. nunca foi assinalada a
existencia desta varied ode. 0 que nos leva a
pressupor que. por qualquer motivo
imprevisfvel. 0 operador noo colocou 0 cunho dos numeros sobre 0 selo. sendo portanto um coso singular que merece ser
assinalado.
Ecerto que em emiss6es posteriores aparece com alguma frequencia assinalada
aquela deficiencia - OMISSAO DO VALOR
- mas para 0 Tipo I. nenhum autor que seja
do nosso conhecimento chamou a atenc;:oo
dos coleccionadores para a existencia de
semelhante exemplar. pelo que 0 consideramos como uma excepcional raridade e que
s6 por um feliz acaso fez a viagem de Londres para a nossa colec<;:oo.
Como sabemos 0 20 reis do Tipo I teve
largo e extraordinario consumo e. ate aparecer 0 Tipo II houve tres emiss6es que Harrison
& Napier designam por «Issue 1II. «Issue 2» e
«Issue 3». todas elas consideradas do 1.°

•

--•
o exemplar em causa esta obliterado e
por essa oblitera<;:oo se pode concJuir que
saiu numa carta expedida de DAMAO. pois
o carimbo era 0 utilizado pela esta<;:oo postal inglesa que operava no territ6rio e que
naquele perfodo. 1870-1874 - usava 0 carimbo que em esquema reproduzimos tambem.
o numero 13. correspondia a estac;:oo
postal inglesa de DAMAO. e como os carimbos eram em geral maiores que os selos. noo
aparecem no totalidade. motivo porque tentamos fazer um «esqueleto» tOo completo
quanta possfvel.
Trata-se duma obliterac;:oo que W. Renouf
classifica no sua obra «EARLY INDIAN
CANCELLATIONS AND POSTMARKS» - 18521884 -. como 0 Tipo 8. inclufda no Cfrculo
22

MODOS DE VIDA -

TANCAREIROS

I

Data de emissao: 26 de Marc;o de 1997
Desenho: Lio Man Cheong
Impressao: INCM. Off-set
Popel: Esmaite
Denteado: 12x12
Formato: 30x40 mm
Folhas: De 16 selos
Taxas:
$1.00 $1.50
$2.50 $5.50
FDC: Macau.

TEMPLO A-MA
Data de emlssao: 29 de Abril de 1997
Desenho: Ng Wai Kin
Impressao: INCM. Off-set
Popel: Esmalte
Denteado: 12x12
Formato: 30x40 mm
Folhas: 16 selos
Taxas:
$3.50 $3.50
$3.50 $3.50
Bloco: Contem selo de $8.00
FOC: Macau.

FESTIVAL DO DRAGAO EMBRIAGADO
Data de emissao: 14 de Maio de 1997
Desenho: Lio Man Cheong
Impressao: INCM. Off-set
Popel: Esmalte
Denteado: 12x 12
Formato: 30x40 mm
Foihas: De 12 seles
Taxas: $2.00 $3.00 $5.00
Bloco: contem 1 selo de $9.00
FOC: Macau.
27

Os

crr lan~aram 0

,
IX EXPOSI9AO FILATELICA BRASILEIRA

livro «MEDIR ESTRELAS»

ealizou-se. no passado dia 20 de Mar<;:0. 0 lan<;:amento do livro ((MEDIR ESTRELAS... mais uma iniciativa dos Correios de Portugal que vem enriquecer 0 ja significativo numero de publica<;:oes. editadas
por aquela Empresa. de ha varios anos a esta
parte.
A cerim6nia teve lugar no Pavilhao das
Palestras do Museu da Marinha. local muito
bem escolhido por ser apropriado ao lanc;:amento de um livro daquela natureza.
o Senhor Dr. Norberto Pilar. Presidente do
Conselho de Administrac;:ao dos cn. falou em
primeiro lugar agradecendo a presenc;:a das
entidades convidadas. tendo feito a apresentac;:ao do autor do livro. Senhor Comandante Ant6nio Estaclo dos Reis que. de
seguida. fez uma breve disserta<;:ao sobre 0
seu trabalho. que foi muito apreciada e
aplaudida por toda a assistencia. No final do
evento. os cn ofereceram um ((Cocktail .. aos
convidados.
Das informa<;:oes adicionais do Gabinete
de Comunicac;:ao Social dos Correios de Portugal. extraimos os seguintes dad os sobre 0
livro e seu autor. dado 0 interesse de que se
revestem:
As long as viagens oceanic as da epoca
dos Descobrimentos obrigaram os Portugueses a recorrer 6 navega<;:ao astron6mica.
usando novos metod os e instrumentos. a unica forma de obter a posi<;:ao do navio longe
da costa. atraves da latitude observada.
A nautica astron6mica desenvolveu-se.
assim. em Portugal como uma verdadeira
((sabedoria do mar... A procura da melhor
forma de medir a latitude. conseguida ainda
no seculo XV. e a conquista da longitude. s6
atingida tres seculos depois. mobilizaram as
gentes da Ciencia ao longo da Hist6ria.
Este e 0 tema do livro que tem uma edic;:ao bilingue com 170 paginas e ilustrada com
fotografias de instrumentos nauticos. desde 0
longinquo prumo de mao ao cran6metro do
seculo XVIII.
A posic;:ao de um navio no mar e definida
pela determina<;:ao conjunta da latitude e da

longitude. Se a medic;:ao da latitude foi conseguida ainda no seculo XV - atraves de
instrumentos como a ampulheta. a bussola.
o quadrante. 0 astrolabio nautico e a
balestilha - s6 viria a ser possivel medir a
longitude no seculo XVIII .
((A procura de um metodo eficaz e pratico para ser usado a bordo no calculo da
longitude foi estimulada pelos governos de
varios poises. que prometeram generosos
premios pecuniarios a quem encontrasse a
solu<;:ao adequada ...
"A Inglaterra foi 0 pais que mais se interessou em resolver 0 problema . Para 0 efeito.
Carlos II mandou edificar. em 1675. 0 Observat6rio de Greenwich. que desempenhou um
papel muito importante neste processo ...
John Harrison veio a receber 0 premio (de
20 000 libras esterlinas) 00 fabricar. em 1736.
o seu primeiro cron6metro. com 45 quilos. Em
1759. produz 0 seu quarto cron6metro. que e
embarcado no navio Deptford. durante uma
viagem de cinco meses. e varia apenas 1
minuto e 54 segundos. Assim foi resolvido. ao
tim de tres seculos. 0 problema da determina<;:ao da longitude no mar.
((Quase simultaneamente sao inventados.
neste mesmo pais. os chamados instrumentos de dupla reflexao. os quais. alem de possuirem um grande rigor em rela<;:oo aos que
estavam a ser usados. permitem trazer a imagem do astra 6 coincidencia com 0 horizonteo 0 que torna a medic;:ao da altura dos astros
muito mais correcta ...
Com a introdu<;:ao da aparelhagem electr6nica. todos estes instrumentos sao hoje
mem6rias de uma Hist6ria Nautica. "Salvo raras excepc;:oes. medir ja e uma opera<;:ao do
passado.. - afirma Ant6nio Estacio dos Reis.

R

Antonio Estacio dos Reis: 0 autor

Ant6nio Estacio dos Reis. 0 autor. dedicase ha longos anos ao estudo da Ciencia
Nautica e de instrumentos cientificos. Emembro da Academia de Marinha. da Comissao
Portuguesa de Hist6ria Militar. do Comissao
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BRAPEX-1996
PREMIO FILATELIA TEM.A.TICA e MEDALHA DE
VERMEIL GRANDE
Ezyr Moria Braga de Moraes (RJ) - "The
Dog. Faithful and Dedicated Fellow..
PREMIO AEROFILATELIA e MEDALHA DE VERMEIL
GRANDE
Frederico Mendes de Moraes (RJ) "Syndicato Condor Ltda ...
PREMIO MAXIMAFILIA e MEDALHA DE OURO
Alfredo Pereira dos Passos (RJ) - "La
Sculpture Et Le Temps ..
PREMIO JUVENTUDE MEDALHA DE VERMEIL
Joao Paulo Silveira (SC) - "A Ave. um
Presente da Natureza ..
PREMIO sELOs FlsCAls e MEDALHA DE OURO
Rosa Maria Bicalho (MG) - "Estampilhas
Fiscais do Imperio ..
PREMIO LITERATURA e MEDALHA DE VERMEIL
Camara Brasileira de Filatelia (MG) Revista "Mosaico ..

atrocinada pela Federa<;:ao Brasileira
de Filatelia e a Empresa Brasileira de
Correios e Telegrafos. e organizada pelo
Clube Filatelico do Recife. Foi realizada no
"Sport Club do Recife ... no periodo de 28 de
Setembro a 6 de Outubro de 1996. na bela
cidade do Recife (PE). contando com a participa<;:ao de 170 expositores. de varios Estados Brasileiros. Sendo Presidente da Comissao
Organizadora 0 Sr. Adilson Castello Branco da
Cunha.
o juri da ((Brapex-96.. foi constituido dos
seguintes membros:

P

Presidente -

Secreta rio Queiroz (OF)

Gilberto Henry William (RJ)
Raymundo Galvao de

Filatelia Tradicional, Historia Postal, Inteiros Postals e Classe de Honra - Gilberto Henry

William. Irari de Oliveira Rosario. Marcelo
GI6dio da Costa Studart e Paulo Monteiro de
Araujo .
Filatelia Tematica - Biaggio Mazzeo.
Geraldo de Andrade Ribeiro Jr. e Raymundo
Galvao de Queiroz.
Aerofilatelia - Gaetano Peroni e Paulo
Monteiro de Araujo.
Filatelia Juvenil - Geraldo de Andrade
Ribeiro Jr .. Gilberto H. William e Raymundo
Galvao de Queiroz.
Maximafilla Biaggio Mazzeo e
Raymundo Galvao de Queiroz.
Uteratura - Gaetano Peroni. Geraldo de
Andrade Ribeiro Jr. e Raymundo Galvao de
Queiroz.

N. da R.
o Clube Filatelico de Portugal nao pode deixor de fazer uma referencia muito especial e congratular-se com 0 exito obtido
pelo portugues e nosso prezado cons6cio
Joao do Espirito Santo Salgado. na BRAPEX1996.
Depois do nosso distinto associado Angelo Uma ter enaltecido a Filatelia Portuguesa
em "Terras de Vera Cruz.. surge agora brilhando, e de que manelra. um outro portugues
que. igualmente no Brasil. se coloca a par
dos melhores filatelistas brasileiros. participando naquele certame com uma colecc;:ao de
selos de Portugal.
o Sr. Joao do Espirito Santo Salgado
e sobrinho do Senhor Coronel Cardoso
Salgado, infelizmente ja desaparecido.
que durante muitos anos foi director e grande amigo do nosso Clube. 0 nosso muito
estlmado cons6cio e amigo Joao Salgado
impondo no Brasil a colecc;:ao ((Classicos de
Portugal.. que obteve "Medalha de Ouro
Grande .. honra de sobremaneira. a Filatelia
do seu e nosso pais. As nossas mais sinceras
felicitac;:oes.

GRANDE PREMIO DE HONRA
Orestes Manfro Cruz (RS) Colecc;:ao "Atlantico ..
GRANDE PREMIO BRAPEX 96 e MEDALHA DE
OURO GRANDE
Joao do Espirito Santo S. Salgado (RJ) "Classicos de Portugal ..
PREMIO FILATELIA TRADICIONAL e MEDALHA
DE VERMEIL GRANDE
Joaquim de Barros Sousa Botelho (RJ) "D. Luis I..
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A Filatelia tambem e arte
Resposta a 2 Artigos
Joao Pedro A. Rocha

ergio Godinho numa das suas canc;oes
afirma que envelhecer e uma arte. Eu
co para mim. pense que a filatelia tombem e arte.
Nietzche. filosoto alemao. exaltou a orte.
Seu tim foi tragico; hoje as secas palovras
sao uma lembranc;a. A suo tragedia gerou
um reinado de conflitos. Algumas ideias forom proibidas. Hoje. passados cem anos. a
sua loucura ja e posta em questao; contudo
nos que naG acreditamos em profetas ocabomos sempre por fazer profecias. Eu proprio. quando um dia for um malmequer
perdido num campo de borboletos apresentarei a Teoria do Fim do Mundo.
o Dr. Eurico Lage Cardoso tem razao
quando diz que a juventude e assediado por
distracc;oes individualistas. contrariando 0
espirito colectivo. Tem rozao quando afirma
que os mais velhos deverao ser capazes de
entregar 0 testemunho oos mois jovens. Mas
o jovem e uma vitima do progresso e 0 progresso e um homicida. A tormac;ao intelectual do jovem e interrompida mais cedo com a
ameac;a do virus da sida: a filatelia torno-se
despercebida.
A sociedade ovanc;o ao ritmo das teonologias. Um dia seremos «fabricados» em serie.
um dia serei 0 ideal do homem so. os meus
filhos viajarao pelo Espoc;o e os meus netos
naG terao nome: terao um numero.
Caro Sr. Eugenio Ferreira. parobens pelo
ortigo. A sua questao e pertinente. Tentarei
uma resposto; serei breve.
Daqui a 50 anos 0 mundo ... que sera do
mundo? 0 computador ira responder negativomente ao gemido do Homem.
A arte estara restrita no pensomento (enquonto elo for entendida como fruto da crioC;ao humano) . A filatelio continuora a
tremer. tal como a musico enquonto arte. a
poesia enquanto otitude e ate 0 amor enquanta forma de dar e criar vida.

Um dia ouviremos no ceu 0 barulho de
relampagos que naG existem. A era da tecnologia continuara a ser uma omeoc;a a propria condiC;ao humana. Note-se: naG estou a
ser pessimista. mas apenas realista.
Sera 0 futuro uma realidade? Se 0 proprio futuro naG 0 for. entao 0 que sera a filatelia?

S

N. do R. Agradecemos oeste nosso jovem consocio as palavras que nos dirigiu e 0
interessante artigo que nos enviou e que
gostosamente publicomos.

FILATELIA-NUMISMA11 CA
MADEIRA
Coso Especiolizada em:
• MOEDAS • SELOS • NOTAS·
de
Portugal!Ar;ores/ Madeira/ Macau
Ex. Colonias

COMPRA EVENDE

de capitao-de-mar-e-guerra na situac;ao de
reserva. foi colocado no Museu da Marinha.
tendo passado em 1987 para a Biblioteca
Central da Marinha.
Participou na organizaC;ao de numerosas
exposic;oes. tem opresentado trabalhos de
investigaC;ao em varios reunioes nacionais e
internacionais e e out~r de inumeras publicac;oes e artigos em revistas.

Nacional para as Comemoroc;oes dos Oescobrimentos Portugueses.
E oinda membro da Scientific Instrument
Society. de Londres. e do Sociedade Coronelli.
de Vieno de Austria. que se dedica ao estudo de globos antigos.
o autor fez os estudos preparotorios na
Faculdade de Ciencias de Lisboo e foi admitido no Marinho em 1943. Embarcou em inumeros navios e. em 1980. ja com a patente

No lan9amento

aagua da Fragata ceO. Fernando II e Gloria»

crr EMITEM SOBRESCRITO·MOEDA DE TIRAGEM REDUZIDA
o primeiro sobrescrito-moedo oficialmente emitido pelos cn data de 1986. quando
da adesao de Portugal a CEE. Estos pec;as
filatelicos tem umo grande procura pelos
coleccionodores devido a sua reduzida tirogem e valor intrinseco.
Apos 0 lanc;omento a agua. a fragota
seguiu para 0 Arsenal do A1feite. no Tejo. para
receber mastros. artilhario e outros equipamentos. Apos a recuperaC;ao total. serao
colocados no navio marinheiros em cera no
tamanho real. apos 0 que estara presente
na EXPO 98.
Ultima fragata a vela na Morinha Portuguesa. a "D. Fernando II e Gloria» foi
construida e lanc;oda a agua em Oamao.
em 1843. tendo sido tambem 0 ultimo novio
empregue na Carreira da india. Foi destruida
por um incendio em 1963.

cn Correios de Portugal assinalarom
o lonc;amento a agua do fragota «D.
Fernando II e Gloria». 8 de Abril. com a
emissao de um sobrescrito-moedo no valor
de 2500$00.
Esta pec;a filotelica surge no ambito do
projecto de recuperaC;ao integral da fragata
- que contou com 0 patrocfnio dos cn - e
e composta por um sobrescrito com ilustrac;ao alusiva e os quatro selos evocativos das
«Naus da Carreira do indio». dois dos quais
retratom 0 navio. e por umo moeda de prata corrente comemorativa do evento com 0
valor facial de mil escudos.
o sobrescrito-moeda foi obliterado com
um carimbo especial assinalando a cerimonia
de lanc;amento da tragota a agua. que se
realizou em Aveiro. no estaleiro naval RiaMarine.
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CASA A. MOLDER
RUA 1." DE DEZEMBRO, 101, 3." PT - 1200 L1SBOA - PORTUGAL - TELEF.: 3421514

Grandes Colec~oes e
pe~as isoladas
c.P. 4511
9057 FUNCHAL CODEX
MADEIRA - PORTUGAL
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Tel.:: (091) 22 3070
Fax: (091) 230805

TUDO PARA FILATELIA
SELOS DE PORTUGAL E NOVOS PAisES
DE EXPRESSAO PORTUGUESA

•

SERVIQO DE NOVIDADES POR ASSINATURA
PARA QUALQUER TEMA OU PAis

COMPRA - VENDA
ExecUI;:iio raplda de pedidos por correspondencia
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a ser a via de comunicac;:oo que se procurava. Este acontecimento. que representou. de algum modo. 0 inicio de um longo
processo de unificac;:oo e transformac;:oo
do mundo que se vem concretizando nos
ultimos seculos. sera. naturalmente. um dos
temas centrais da Exposic;:oo Mundlal de
lis boa - «Expo'98» - que decorrera nesta
cidade simultaneamente com a "Portugal 98n .
Milhares de visitantes sao esperados em
lisboa durante 0 Veroo do proximo ano. para
ver a Exposic;:oo Mundial parte dos quais.
certamente. noo deixara de aproveitar 0
ensejo para apreciar algumas das melhores
colecc;:6es filatelicas a nivel mundial. no Centro Cultural de Belem.

atrocinada pel a FIP - Federac;:oo Internacional de Filatelia. a "Portugal 98n e
uma organizac;:oo conjunta dos Correios de Portugal e do Federac;:oo Portuguesa
de Filatelia. contando tambem com a importante e empenhada colaborac;:oo do ACOFIl
- Associac;:oo de Comerciantes Filatelicos de
Portugal.
Em 1998. Portugal comemora os 500 anos
do descoberta do Caminho Maritimo para a
india. feito em si mesmo notavel. que constituiu uma das maiores contribuic;:6es do nosso
pais para a Historia do Mundo Moderno. pelo
facto de ter demonstrado que a ligac;:ao por
mar entre 0 Ocidente e 0 Oriente era possivel e de que. para as possibilidades da epaca. era suficientemente rapida para passar

P

•
MACAU STAMPS UNIVERSAL PRESENCE OF CULTURAL VALUE

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
FILIADO NA FEDERACAO PORTUGUESA DE FILATELIA

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5. QDT.Q -

1150 L1SBOA - Telef.: 8123936

Expediente - Quintas-feiras e sabados, das 15 as 19 horas.
QuaJidades e quotiza~oes dos s6cios:
JUNIOR (menoras 18 anos) - 1 00$00 ana
EFECTIVO (Lisboa e Concelhos Limitrofes) - 950$00 semestre; 1 800$00 (ano);
(Provincia, IIhas e Macau) - 1 600$00 ana
CORRESPONDENTE (Estrangeiro) - 2200$00 ana
Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro.
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Como entao afirmava. a cria<;:ao do Filatelia em Portugal. era 0 filho da paixao filatelica. Os meses decorridos desde entao e os
milhares de visitas que recebemos de todo a
mundo e colabora<;:oes conseguidas confirmom-no. Conhecedor das udesconfian<;:as))
que 0 novo pode gerar vend a minha relutancia em falar de mim e numa breve nota
de fim de visor informo que tenho 47 anos e
sou professor universitario. E fi-Io para dar a
entender que a cria<;:ao do Filatelia em Portugal era uma decisao ponderada e que a
unica contrapartida esperada as centenas de
horas gastas com a sua feitura e manuten<;:00 seria a divulga<;:ao do que e nosso e a
amizade de muitos.
Edentro deste contexte que surge a ideia
de criar uma base de dodos dos filatelistas
portugueses ou que coleccionam Portugal,
que 0 Boletim de Mar<;:o anunciava. Nao e
uma ideia original. Existe para coleccionadores tematicos nos EUA, ha para filatelistas integrados em clubes filatelicos no Brasil. para
apenas citar dois casos no Internet. E uma
ideia simples. Oizer 0 que somos e 0 que
queremos para que outros saibam como nos
contactar. E pegar no idela do uLista de 50cio do CFP)). acrescentar alguns elementos.
dar outra apresenta<;:ao. abranger todos os
filatelistas que 0 quelram e disponibilizar no
Filatelia em Portugal. Euma Idela simples mas
cuja necessidade e sentida por muitos. como
se deduz do facto dessa sugestao nos ter
chegado por varios lados.
E umo ideia simples mas que tem regras:

aos filatelistas isolados espalhados pelo
pais.
No noticia entao divulgada afirma-se para
terminor que uO nosso Clube declina qualquer responsabilidade sobre este assunto)) . E
natural que assim seja porque e uma iniciativa da Filatelia em Portugal. Mas acrescenta-se. apesor do esclarecimento que em carta
tinha prestado a direc<;:ao. ue naG assume 0
pagamento de quaisquer encargos que.
eventualmente. sejam dirigidos aos sodos
interessados)). E sobre esta ultima nota naG
podemos deixar de manifestar a nossa estranheza e tristeza pois toda a nossa pratica.
nomeadamente para com 0 CFP. naG serio
conducente a necessidade de um tal aviso
que apenas serve para lan<;:ar a desconfian<;:a.
Esperando que os receios se dissipem e a
filatelia portuguesa ganhe com isso recordo
a prime ira parte do noticia entao dada:
"Os socios do CFP. ou qualquer outr~ filatelista. acrescentariamos. que estejam interessados em fornecer dodos para a Internet.
tais como Nome. Endere<;:o postal. linguas que
utilizem. Paises ou temas coleccionados. catalogos utilizados. eventualmente endere<;:o
electronico. associa<;:oes filatelicas a que
perten<;:as e qualquer outra Informa<;:ao que
acharem por bem. devem dlrlglr-se dlrectamente 00 nosso prezado Consocio Carlos
Pi menta. Rua do Lidador. 467 - 2.°.4100 PORTO. PORTUGAL - TeL/Fax (351.2) 618 3146: E-mail : pimenta@fep.up.pt
A todos agrade<;:o desde ja. gratuito e
fraternamente· .))

1. Tem de estor de acordo com a Lei 10/
91 - Lei do Protec<;:ao de dodos Pessoais face a Informatica que afirma que
uo uso do informatica deve processar-se de forma transporente e no e~trito
respeito pela reserva do vida privada
e familiar e pelos'direitos. liberdades e
gorantias fundamentais do cidadao))
(Artigo 1.°). Este aspecto esta a ser tratado.
2. Um filatelista so e integrado nessa base
de dados se manifestar expressamente
o seu interesse em tal e pode a qualquer momento retiror-se.

1 Rogerio REIS... A expansao da INTERNET e as suas
Impllcac;:oeslI. Diagonal. n.O 1. Dez. 1996.

COMPRO-TROCO-VENDO
Portugol - Ex-Colonios Polop
Pocotes
Cadernos 6 escolho - Selos usados
Portugol antigos lote lusiodos)
Portugol modernos lote Notal 1974)
Portugal recentes - Restonte
Ex-colonias - Palop

Foi atendendo a este ultimo aspeeto que
pedimos a divulga<;:ao da informa<;:ao por
porte do Clube Filatelico de Portugal cujo
prestigio e desnecessario frisor. procurando no
futuro alargar a todos os restantes clubes e

M. OSORIO
Av. Almlrante Rels. 9O-A. 5/52
Tel. 812 78 90
1100 lisboa - Portug al
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o selo e a reforma postal
Luis Eugenio Ferreira

o seguimento da proposta de Rowland
Hill. introduzindo profundos modifica<;:oes no estrutura da circula<;:ao postal
(de certo modo e em boa h~ra) protagonizadas pela cria<;:ao de uma estampilha
adesiva. a Gra-Bretanha. a partir de 1840.
com a edi<;:ao do celebre penny block. adopta definitivamente esse sistema. que tao profundos consequencias iria ter no futuro em
todo 0 mundo.
Todavia naG foi pacifica a sua adop<;:ao
pelos diversos poises onde se tornou necessario vencer fenomenos de resistencia a
mudan<;:a. ulobbies politicos)) e ideias preconcebidas. perante as grandes modifica<;:6es
estruturais que tal sistema implicava. embora
fosse consensual 0 reconhecimento das vantog ens que 0 mesmo traria a medio prazo.
A verdade e que nem todos os poises se
encontravam preparados de imediato para
modificar as suas estrategias. perante uma
altera<;:ao cujos resultados necessitoriam de
alguma fundamenta<;:ao.
Assim se explicam os vastos lapsos
assimetricos entre as datos por porte dos diversos paises:
1843 - Brasil. Sui<;:a
1849 - Fran<;:a. Belgica
1850 - Austria. Espanha
1851 - USA. Canada
1852 - Holanda
1853 - Portugal
1871 - Imperio Alemao
1878 - Chino
Nao e exaustiva a presente listagem. mas
permite-nos ainda assim concluir que terao
sido necessarios 35 anos para que 0 sistema
do porte unico dentro de um territorio. se
mundializasse. admitindo embora as graves
deficiencias que foi preciso ultrapassar Internamente em cad a pais. a avaliar pela secura dos decretos que 0 instituiram. reeditando
muitas vezes os problemas politico-economicos que estariam no base do sua discussao.
Em Portugal foram encarregados do comissao de reforma do sistema postal. Joao
de Sousa Pinto de Magalhaes. os conselhei-

ros Paulo Mldosl e Eduardo Lessa. Jose Pereira Derramado. Augusto Xavier Palmelrlm e
Jose Maria Casal Ribeiro.
o resultado dos trabalhos fol concretlzado pelo decreto com for<;:a de lei de 27 de
Outubro de 1852 e seu regulamento de 4 de
Malo de 1853.
No relatorlo que precede 0 decreto em
causa. Joao de Sousa Pinto Magalhaes expoe 0 alcance da citada reforma e as causas que a motlvaram. em oposl<;:ao clara aos
antlgos regulamentos. sob 0 pressuposto do
grande desenvolvlmento das comunlca<;:oes.
desde que ufora Inventada a estampilha que
a Inglaterra e a Fran<;:a empregavam ha
muito)). Pinto Magalhaes adlanta entao: uO
que poe bem patente as razoes que provam
quanto era mister entrar sem demora num
camlnho postal Inteiramente novoll.
Nao se tratava por consequencia de
adoptar apenas uma estampilha adeslva
como forma de franqulamento das correspondenclas. nem tao-so de Instltuir um quadro tarlfarlo em conformldade. A reforma val
antes modlficar profundamente a proprio
estrutura organlzaclonal dos correlos em Portugal. para 0 que crla uma sub-Inspec<;:ao
subordlnada agora ao Mlnlsterlo das Obras
Publicas e naG ao dos Estrangelros como Instltuia 0 decreto de 1806. dando-Ihe poderes
para se corresponder com todas as autorldades e superintender em todos os aetos postals autonomamente.
o pais fica entao dlvldldo sob 0 ponto de
vista postal. em 10 admlnlstra<;:oes. 219 dlrec<;:6es. 183 delega<;:6es e 6 distribul<;:oes. Tambem 0 quadro do pessoal sofreu profundas
altera<;:oes. naG so no aspecto quantitativo.
passando nas 2 Reparti<;:oes Centrais de 92
para 132 unidades. procedendo-se parole lamente a actualiza<;:ao dos seus vencimentos.
Num relatorio de 1 de Mar<;:o de 1858.
dizia-se taxativamente: uNao foi so a parte
da leglsla<;:ao postal que sofreu modifica<;:ao.
A sorte do funcionalismo. depois que as estampilhas. aceites geralmente pelo povo.
asseguraram uma receita importante 00 co-
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fre postal, mereceu a atenc;:ao dos governos
e do parlamento.))
No entanto e reafirmando 0 que atr6s foi
referido quanta as dificuldades levantadas no
implementac;:ao do novo sistema, aludiremos
as criticas de que foi alvo a comissao de
reforma.
ccA principal feic;:ao do nova reforma e
devida sobretudo a legislac;:ao estranha em
que se moldou, esquecendo contudo 0 que
em nossas leis antigas existe em germen e
merecia ser aproveitado nessa conjuntura. A
comissao teve receios de que a estampilha,
recusada pelo povo, lanc;:asse 0 correia em
grandes embarac;:os. Daqul a parcimonia com
que retribuiu os directores postais e so estabeleceu 0 correio diario para as capitais de
distrito.))
Os seus defensores por seu lado, afirmayam: ccA gloria que cabe a comissao, como
00 governo que referendou os dois decretos
e inegavel. 0 conselheiro Lessa, tanto no
parte que tomou no elaborac;:ao daqueles
decretos, como principalmente pelo modo
como os executou, bem mereceu do seu
pais)).
A evoluc;:ao e desenvolvimento do pais
a medio prozo, viriam demonstrar que a
reforma se tinha tornado imprescindivel, como
a unica forma de acompanhar 0 desenvolvimento economico e social que entao
comec;:ava a despontar por todo 0 mundo.
o grave problema, to davia, residia no
tarifario a executor, sob a regra de que as
distancias deixavam de ter peso no sua ponderac;:ao.
No citado relatorio refere-se que as cartas singelas e dobradas deixavam de pagar
as taxas exageradas de 25 a 45 ou de 30 a
70 reis, conforme com 0 alvara de 8 de Abril
de 1805, passando a designar-se como singel a toda a carta de peso 3 oitavas que,
embora sendo transportadas de Melgac;:o 00
Cabo de Santa Maria no Algarve (sic), pogo
sempre os mesmos 25 reis.
E aceitavel que este ponto tenha constituido a barreira mais dificil de ultrapassar. por
parte das comissoes de acompanhamento
do reforma postal a empreender pelos diver50S poises, ressalvando necessariamente as
suas especificidades.
Em Franc;:a discutiu-se, logo de inicio 50bre os seguintes quadros-resumo:

Se for filatelista e tiver um computador
podera, por exemplo:

Produto realizado
1848.......... 49.000.000 franc os
1849.......... 32.000.000 francos

Constatamos assim, pelos quadros acima
que a reduc;:ao das tarifas postais apos a introduc;:ao do selo teve como consequencia
aumentar em um quarto 0 volume das cartas circuladas em 1849. mas, 00 mesmo tempo, perdendo 0 Tesouro 17 milhOes de francos
em relac;:ao a 1848 sem contar com as despesos de explorac;:ao.
Tal ponto encorajou os retrogrados a atacar a reforma em curso, e a lOde Dezembro
de 1848 M. Arago, pede a sua demissao de
director-geral dos Correios. Nos vesperas do
eleic;:ao de Luis Napoleao como Presidente
do Republica. 0 parlamento e 0 pais estayam violentamente agitados: em tais circunstancias os interesses do orc;:amento levam M.
Magne, comissario do Governo a obter, contra 0 voto de Sainte-Beuve entre outros, 0
voto para uma nova lei (15 de Maio de 1850)
que aumentava 0 porte das cartas.
A partir de 1 de JUlho de 1850, a taxa
estabelecida para os artigos 1 e 2 do decreto de 24 de Agosto de 1848, para correspondencias circulando de estac;:ao a estac;:ao.
sera de 25 centimos, para toda a carta de
peso ate 7 gromas e meia e de 50 centimos
para todas as que ultrapassarem aquele peso
ate 15 gramas.
Nem sempre os acordos sao face is de
obter.
o tempo porem haveria de dar razao aos
homens de vistas largos que empreenderam
a extraordinaria reform a postal de acordo
com 0 esquema um dia projectado por
Rowland Hill, primeiro passo no sentido de
uma Convenc;:ao Universal que abrangesse
todas as nac;:oes do mundo.

PORTUGAL - COLONIAS
ESTRANGEIRO
QUALQUER
NOVIDADES

I

MANCOLIST AS

PAis

ASSINATURAS

CONTACTE-NOS

TEMA

H. VIEIRA, FILATELIA
1848 ..........
1849 ...... .. ..

122.000.000 cartas circuladas
158.000.000 cartas circuladas

APARTADO, 135 - FARO 8002
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mundo de potencialidades infinitas de que
apenas fizemos uma ligeira referencia mas
que tem uma regra de Duro: e preciso estar
no Internet para que sejamos considerados.
Em Setembro de 1996 00 ccsurfap> no
Internet constatava uma total ausencia de
Portugal em tais canais. Nao existia nenhuma
informac;:ao sobre as emissoes de selos em
Portugal, sobre as instituic;:oes e actividades
filatelicas, sobre os filatelistas portugueses. Era
o vazio completo . Por outro lado qualquer
filatelista portugues tinha dificuldade em saber 0 que se fazia em Portugal (apesar de
exisfirem alguns nucleos bem informados) e
de aceder a esse vasto mundo filatelico virtual mundial.
Por isso, em 11 de Novembro desse mesmo ano, depois de ter estabelecido contactos com diversas instituic;:oes (de que 0 Clube
Nacional de Filatelia foi dos poucos a compreender a iniciativa) resolvi lanc;:ar a Filatelia
em Portugal, espac;:o no Internet sobre 0 nosso Pais. Anunciava entao 0 que considerayam ser os nossos propositos:

Manter correspondencia com filateIistas em todo 0 mundo trocando
informac;:oes, esclarecendo duvidos, dando opinioes, informando-se de
actividades existentes em qualquer
pais, pelo custo de uma simples chamodo telefonica. Certamente que a
troca de selos tem de ser feita pela
utilizac;:ao dos correios, mas as possibilidades de dialogo ampliam-se e
embaratecem.
Ser quotidianamente inform ado do
actividade das associac;:oes e clubes
filatelicos, das exposic;:oes, mostras e
feiras em todo 0 mundo, dos lotes de
selos que os comerciantes poem quotidianamente a venda, das novas
emissoes em qualquer pais e de muitos dos nov os carimbos surgidos, dos
leiloes. Se quiser encontrar outros coleccionadores que fac;:am 0 mesmo
tipo de colecc;:ao. converter um numere de catalogo Yvert em numero
do Scott, saber a morada de uma
administrac;:ao postal, ver 0 ultimo regulamento do Federac;:ao Internacional de Filatelia, traduzir noutra lingua
um termo filatelico. ou algo semelhante, pod era tambem faze-Io em segundos ou minutos a baixo custo . Se quiser
vender os seus selos repetidos, colocar uma duvida, questionar 00 mesmo tempo milhares de filatelistas de
todo 0 mundo sobre a pec;:a que naG
sabe classificar. avisar os outros de
algum problema que tenha surgido
nada 0 impedira.
Sentado a sua secretaria podera visitar museus postais em diversas partes
do mundo, saber que comerciantes
tem um determinado selo que Ihe falto. informar-se sobre os clubes filatelicos, estudar as possibilidades de troca,
visitar colecc;:oes possuidas por outros
filatelistas e disponibilizadas informaticamente, ver milhares de imagens de
selos, ler revistas, consultar livros e enciclopedias. encontrar estudos sobre as
materias que os preocupa.

A Filatelia e uma actividade IOdica para
muitos, um financiamento estatal para alguns,
um negocio para outros . E sempre uma
aprendizagem e um deleite . Actividade solitario do coleccionador abre-se 00 relacionamento humano sem fronteiras. A informatica
e as comunicac;:oes modificam a nossa vida.
A filatelia acompanha essa evoluc;:ao. Este
espac;:o cibernefico e filatelico pretende ser
um ponto de encontro de quantos fazem do
filatelia um lazer ou uma profissao. Ponto de
encontro que ajude a divulgar a filatelia
portuguesa no mundo e insira todos os interessados nas redes informaticas em que a filatelia esta presente.
A lingua portuguesa e 0 nosso meio de
comunicac;:ao privilegiado, mas naG esquec;:amos os outros nesta nossa comunicac;:ao
universal.
Este espac;:o tambem e seu. Visite-nos com
regularidade . Sugira-nos iniciativas. Enviem
textos. imagens. sons e informac;:oes. Criem
outros espac;:os para onde possamos estabelecer ligac;:oes. Respeitem os direitos de autor
que nos faremos 0 mesmo.
Porque 0 espac;:o tambem e seu tudo e
gratuito. Pogue-nos com a sua deferencia e
amizade . Pogue-nos com 0 fraterno relacionamenfo entre filatelistas. com a divulgac;:ao
da filatelia entre os jovens.

E continuar a fazer-se 0 que sempre se
fez mas muito mais intensamente. mais rapidamente e a muito mais baixos custos. Eum
17

CORREIO POR DIRIGfvEL

INTERNET E FILATELIA

Jose Rodrigo Dias Ferreira
Prof. Dr. Carlos Pimenta

o nosso prezado consocio Sr. Prof.
Carlos Pimento recebemos a artigo em
epfgrafe que. gostosamente. publicamas no fntegra:
«A Internet pass au a fazer parte do linguagem do nosso quotidiano apesar de
apenas uma percentagem muito pequeno
de portugueses e cidadoos do mundo a utilizarem. Ela e um conjunto de computador
ligados entre si e com protocolos de acesso
uniformizados. mas assume no nosso imaginario dimensoes irreais. transportamos para
ela as nossos sonhos e terrores.
Ter acesso a Internet noo e mais do que
uma via de comunlcar com outros de uma
forma diferente. mas no sociedade competitiva actual transformou-se em condic;:oo de
existencia. em promoc;:oo social. em manifestac;:oo de vaidades pueris. E. como Reis salienta «a Internet. como a televisoo. noo e
movida pelos interesses do difusoo cultural.
Reflecte e serve as interesses comerciais dos
agentes que nela intervem. transpoe. amplificando. fenomenos de assimetria e manipulac;:oo ideologica. conhecidos de outros meios
de sociedadell 1•
Em conclusoo. cogltar sobre a Internet
exlge uma frleza de analise que a dlspa das
roupagens oniricas que a enfeitam.
Compreender as suas previsfveis evoluc;:oes passa igualmente por tomarmos consciencia do natureza contraditoria das
dinomicas e vontade humanas. A medida
que a mundo se torna coda vez mais pequeno e em que viajar e rapido e comodo reforc;:amos a nossa atenc;:oo sabre a espac;:o local,
damos atenc;:oo as relac;:oes de vizinhanc;:a.
Mundializa-se a economia 00 mesmo tempo
que se hipervalorizam as acc;:oes locais de
desenvolvimento. Simultaneamente com a
anuncio do fim do livro tal como a conhecemas, feito de popel e com letras impressas a
tinta, as pessoas encontram um redobrado
prazer em ler um romance au poesia 00 or

livre, cheirando a odor tfpico das folhas novas.
Vem tudo isto a proposito do Internet
apresentar-se como um inimigo do Filatelia.
o artigo de Lufs Eugenio Ferreira (<<Os Inimigos
do Filateliall publicado no Boletim 375 do
Boletim do Clube Filatelico de Portugal) e
extremamente interessante e deve merecer
a nossa reflexoo. Por isso mesmo consideramas oportuna esta amove I troca de ideias,
para reafirmarmos a nossa convicc;:oo de que
a progresso social noo e linear, a correia electronico e sem duvida concorrente do correspondencia tradicional, mas podera noo ser
a seu inimigo de morte.
Utilizar a Internet e rapido, economico,
atraente e operacional. mas tambem e limitado a certos espac;:os geograficos e sociais
e condicionado pelo conflito entre volumes
de informac;:oo em circulac;:oo e possibilidades do sua transmissoo. E exactomente porque e barato e facil, e tal a quantidade de
informac;:oo quotidianamente recebida que
se corre a risco do mensagem enviada au
recebida se perder entre as textos e imagens
que nunca seroo lidos. Em algumas situac;:oes
quase que e preciso escrever au telefonar
para avisar que a correia electronico foi enviado.
Noo sei se sera Lufs Ferreira au eu quem
esta certo, pais sera preciso ja noo existirmos
para termos a certeza, mas estou profundamente convencido que as impactos do
Internet sabre a utilizac;:oo do correspondencia noo sera tao avassaladora e que realidades diferentes e concorrentes continuaroo a
coexistir. E a capacidade humana de adaptar e reconstruir (como alias refere a proposito das franquias meconicas) e certamente
maior do que se podera hoje imaginar.
Entretanto a Internet pode trazer enormes
vanta gens a aclividade filatelica, em resullado de referide repidez, economlcidade e
operacionalldade.
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adia 11 de Junho de 1928 a «Diorio do
Governoll insere a Portaria n.o 5470, que
trata das «Disposic;:oes sabre a transporte de correspondencias postais par via aereali, mas so em 30 de Dezembro de 1931 0
Decreto n.D 20 793, publica a «Regulamento
proviso rio para a execuc;:oo do servic;:o do
posta aereall. Apesar desta legislac;:oo se referir a via aerea pouco se conhece sabre as
va as por dirigfvel. parte do aerofilatelia pouco divulgada na filatelia portuguesa.
o desinteresse pela marcofilia dos voos
por dirigfvel era grande. Contudo devemos
realc;:ar uma alusoo a um voo no «Portugal
FilatelicolI 1• «Despertou grande interesse, entre os coleccionadores de selos, as formulas
de franquia usadas no voo a volta do Mundo, pelo dirigfvel 'Graf Zeppelin' obtendo algumas dessas vinhetas, autenticadas pelo
carimbo especial do dirigfvel, cotac;:oo elevada, e sendo procuradas com enorme
empenholl . Existe outra referencia no Correio
aereo para a America do Sui no «Portugal
Filatelicoll de Agosto/Setembro de 19312.
Esto registado uma notfcia um pouco
confusa em que 0 «'Graf Zeppelin' 0 (LZ 127)
00 alvorecer do dia 21 de Maio de 1930.
sobrevoou as IIhas Canarias e no fim do tarde (22 horas) fez 0 lanc;:amento do mala sabre a ilha de C. Verde (?) prevista para Santa
Cruz de Tenerife mas devido a escuridoo a
saca foi cair sobre a dita IIha.1I Noo serio em
Sao Vicente?3
Foi a nosso «Boletimll que pela primeira
vez teve 0 privilegio de publicar um extenso
artigo sabre 0 Correio Zeppelin nos Ac;:ores e
Madeira, pela pena do conhecido historiador e investigador Rainer Daenhardt.
Na parte oficial. no que se refere aos dirigfveis vamos republicar a que no decorrer
de bus cas sobre a assunto encontramos em
centenas de poginas. Uma e uma nota do
funcionario dos cn de nome Augusto Cesar
de Bianchi Junior4 e que refere: Graf Zeppelin.
Em 1931 volta novamente 00 Recife, sendo
interessante assinalar que a dirigfveJ circun-

dou a IIha de S. Vicente (Cabo Verde) para
lanc;:ar sobre a cais do Ponto Grande, em
para-quedas, uma mala de correio que resultou perfeitfssimo. Todas estas viagens serviram para 0 transporte de correio, restrito
embora, de comec;:o, as cartas com 0 peso
maximo de 20 gramas. 0 exito postal noo foi
grande. pais faltava a regularidade no frequencia enos horarios. Foi apenas um ex ito
de ordem filatelica .
No legislac;:oo postal e com alguma relaC;:OO a Circular dos Correios n.D 263 que recomenda:

N

Pesagem de correspondenclas-avlCio
No sentido de evitar que a afixac;:oo de
selos nas correspondencias-ovioo determine
a passagem de um escaloo para a imediatamente superior, comunica-se a todos as
servic;:os que a sobretaxa aerea a exlgir do
publico sera estabelecida segundo 0 peso
verificado antes do colocac;:oo dos selos nos
respectivos enve/oppes.
31 de Dezembro de 1935. - 0 Engenheiro Director, Oscar SaturninOS.

Encontramos ainda duos referencios 00
dirigfvel «Hindenburgll um Aviso e uma Circular que convem ficarem arquivadas nas colunas do nosso Boletim. a saber:
Aviso
Precedendo aprovac;:oo de S. Ex.a a Ministro das Obras Publicas e Comunicac;:oes,
nos termos do decreta n.o 22:142, de 19 de
Janeiro de 1933, fixam-se as seguintes sobretaxas para as correspondencias a expedir
pelo dirigfvel alemoo Hindenburg nos suas
viagens para New-York:
Por 10 gramas au fracc;:oo:
Cartas e bilhetes postais .. .......
Outros objectos .................. .......
33

12$50
2$50

Admlnistra<;:ao Geral dos Correios e Telegrafos, 30 de Abril de 1936. - 0 Administrador, 6scar Saturnino.

BIBLIOGRAFIA
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Circular N.o 98 - Correspondencias a
expedir pelo dirigivel "Hindenburg" ate Nova
York, ou por este dirigivel ate Nova York e por
aviao alem de Nova York (America do Norte
e Central), ou ainda, no primeira viagem e
com objectiv~ filatelico, cartas e bllhetes
postais para qualquer pais ou destin~, aproveitando a travessia daquele dirigivel.
Partidas de Frankfurt (Main): 6 e 17 de
Maio e 18 de Junho.
Expedi90es de Lisboa, pelo sud-express,
respectivamente, em 3 e 14 de Maio e 15 de
Junho.
Sobretaxas:
Percurso do dirig;vel Frankfurt (Main)-Nova
York, por 10 gramas ou fracc;:ao:
L.C ................................................ 12$50
A.O. .............................................. 2$50

345-

Portugal Filatellco n.· 13. 3.° Serie. Julho de 1930.
Portugal Filatellco n.· 22. 3.° Serie. Agosto/Setembro de 1931.
EI Zeppelin. Felipe Sanchez.
Linhas Aeropostais. Redes Internacionais e Redes Internas. Llsboa 1947.
Diorio do Governo n.· 101. I.. Serie, de 5 de
Malo de 1936.

Concelho de Paul. Vila de la Freg. de Santo
Antonio das Pombas. Habitantes 833, Estac;:ao
Telegrafico-Postal de 1.0 close (1953).

de Santo Crucifixo. Conc. de Ribeira Grande.
Estac;:ao postal de 2." close (1953).
N.· 15 - Doble circulo 2B/17mm . Fecha con mes y
anos en abreviatura.
ERD 03.02.12
LRD -.05.15

N.· 10 - Doble oval 43x27/3OxI5mm. Fecha en linea
interior.
ERD OB.05.79
ERD -.-.B9 (tinta azul)
LRD 07 .07 .B9
LRD 04.01.95 (tinta azul)

(R)

(R)

Ribeira das Patas: Povoac;:ao de 10 Freg.
de Sao Joao Baptista del Conc. de Porto
Novo. Estac;:ao postal de 2." close (1953).

N.· 11 - Doble circulo 2B/1Bmm.
ERD 14.11 .96
ERD 04.01.95 (azul)
LRD 2B .l1.1B
LRD 14.0B.95 (azul)
(C)
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Por avioo alem de Nova York - Sobretaxas norma is.
Aplicar-se-ao, exclusivamente, as sobretaxas extraordinarias as correspondencios que
naG exijam transporte aereo alem de Nova
York.
As que se destinam a seguir por aviao
alem de Nova York aplicam-se as sobretaxas
extraordinarias acrescldas das sobretaxas
norma is, consoante 0 destin~.
Podem ainda aceitar-se, para a primeira
viagem, com objectiv~ filatelico e sujeitas as
sobretaxas extraordinarias, cartas e bilhetes
postals, seja qual for 0 destino, para
reexpedic;:ao de Nova York pelas vias ordinarios.
Os enderec;:os devem comportar as seguintes menc;:oes:
1." e 3." moda/idades: "Par Ie dirigeable
vers l'Amerique du Nord».
2.a moda/idade: "Par Ie dirigeable vers
I' Amerique du Nord et par avion a partir de
New-York".
A inutilizac;:ao dos selos far-se-a cuidadosamente, por forma a evitar que as marcos
ocupem toda a superficie dos mesmos.
Maio de 1936. - 0 Engenheiro Director,
6scar Saturnino.

sergio w. de sousa simoes

SERGIO SIMOES
45 anos ao servi90
da Filatelia e dos Filatelistas
A conhecida coso filatelica de Sergio w.
de Sousa Simoes, nos Caldas do Rainha,
completa, este ano, 45 anos de actividade.
Ao nosso muito prezado amigo, cons6cio
e anunciante, figura muito respeitada e prestigiada no meio filatelico nacional e ate internacional apresenta 0 CFP e os responsaveis
por este Boletim felicitac;:oes muito sinceras.

o Clube Filatelico de Portugal
esta encerrado em Agosto
Como ja vem sendo habitual os servic;:os do Sede do Clube estarao encerrados em Agosto, mes de ferias por
excelencia. Pedimos a boa com preensao aos prezados associados que, eventualmente, sofram algum inc6modo
com esta medida.

o dirigivel "Hindenburg" no dia 6 de Maio
de 1937 00 chegar a Lakehurst incendiou-se
as 17.15 tendo morrido 13 passageiros e 22
tripulantes. Chegou-se a conclusao que foi
sabotagem.
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N.· 16 - Doble clrculo 29/1 Bmm. Fecha con mes y
ano abreviado . Solo 10 he vlsto como
marca de transito.
ERD 02.12.10
(RR)

N.· 12 - Doble circulo 31/17mm.
ERD 13.01.36
LRD - . -.47
(S)

Ribeira da Cruz: Povoac;:ao en 10 margen
derecha de 10 Ribeiro del mismo nombre.
Freg. de Santo Andre en Conc. de Paul. Estac;:ao postal de 2." close (1953)

Carvoelros/Porto Novo: Tambien en una
fecha que no puedo determinar, comprendida entre los anos 1919 y 1933, el nombre
de Carvoeiros se sustituy6 por el de Porto Novo.
Povoac;:ao y puerto en 10 costa sudeste frente
a S. Vicente. Pertenece a 10 Freg. de S. Joao
Baptista, Conc. de Porto Novo. Estac;:ao Telegrafico-Postal de I." clase. Servicio maritimo
diario con Porto Grande de S. Vicente.

N.· 17 - Doble circulo 29/17mm. Fecha con mes y
ono abreviado.
ERD 2B.ll .10
LRD (1912)
(R)

BIBLIOGRAFIA FILATELICA

N.· 13 - Doble clrculo 2B/17mm. Fecha con mes en
abreviatura y cifras del ano com pi etas. (EI
12.12.1911 10 ultima cifra del ano figura
invertlda - 1911)
ERD 04.04.11
LRD 12.12.11

Este articulo esta basado en el de Eric
S. Heaps - The Postal Marking of Cabo Verde, publicado en el Boletin nOm. 73 de
Noviembre 1980 de 10 Portuguese Philatelic
Society (PPS) y en las Adiciones publicadas
posteriormente en el Boletin nOm. 75 de Mayo
1981 de 10 misma PPS. EI "carimbo de data
completa" que he catalogado con el nOmero 1 es copia del dibujado por John Dahl
inserto en el articulo de Eric S. Hops citado.
Tambien he tenido a 10 vista, las fotocopias
que hace anos me facilit6 de su colecci6n
mi buen amigo Antonio M. Torres, y mi propia
colecci6n.

(S)

N.· 14 - Doble circulo 29/1 Bmm. Fecha entre dos
lineas paralelas en el interior 7mm. con mes
y one en abreviatura.
ERD - .- .36
LRD - .-.45
(S)

Coculf: Povoac;:ao en 10 margen derecha
de Ribeiro Grande perteneciente a 10 Freg.
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Marcas postales de Santo Antco de Cabo Verde (1877 - 1940)

«PORTIMAO 97»

«NORWEX 97»

V Exposi9CO Filatelica
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Exposic;:ao Filatelica Internacional
"NORWEX 97», reservada 6s Classes de
Historia Postal e Aerofilatelia, teve lugar
em Oslo, tendo decorrido entre 16 e 21 de
Abril.
Os expositores portugueses que participaram no certame obtiveram excelentes classificac;:6es, como adiante se refere:

A

om 0 patrocinio da Federac;:ao Portuguesa de Filatelia, Camara Municipal
de Portimao, Correios de Portugal e Regiao de Turismo do Algarve, a Associac;:ao
Filatelica Alentejo Algarve (AFAL) levou a efeito a Exposic;:ao em epigrafe, que decorreu
de 1 a 4 de Maio no Salao de Festas do Clube Boa Esperanc;:a daquela cidade .
Colaboraram, ainda no certame, BSVSchwaben de Estugarda, Clube Filatelico
portugues de Estugarda e Clube Boa Esperanc;:a de Portimao.
Estiveram presentes 29 participac;:6es que
foram apreciadas por um juri composto pelos portugueses David Cohen, Augusto
Barjona de Freitas, Jose Manuel Castanheira
da Silveira, e 0 alemao Karl Ehaler, que atribuiram 0 Grande Premio do certame
"Portimao 97» - oferta do Governo Civil de
Faro e Medalha de Ouro a Joao Maria da
Silva Violante; 0 premio Alemanha - oferta
da Camara Municipal de Stuttgart e MedaIha de Ouro a Eduardo Jose Oliveira e Sousa
e 0 Premio Portugal - oferta da Camara
Municipal de Portimao e Medalha de Prata
Dourada Grande a Oswald Woletz. Foram ainda atribuidas: uma Medalha de Ouro a Joao
das Neves Gonc;:alves Novo; uma Medalha
de Prata Dourada Grande; seis Medalhas de
Prata Dourada; quatro de Prata; tras de Bronze Prateado; duas de Bronze e tras certificados de participac;:ao.
o Boletim do CFP alcanc;:ou uma MedaIha de Prata.

C

Luis Virgilio Brito Frazao
com "Portugal and the Empire-The Postal
History of the Pre-Stamps Period of Portugalu
OURO GRANDE + Premio Especial
Adelino Adriao de Melo Caravela
com "Official Mail-19 th Century»
PRATA DOURADA GRANDE
Pedro Vaz Pereira
com "The Nominative Marks of Portugalu
PRATA DOURADA GRANDE

o CFP apresenta as maiores felicitac;:6es
aos tras expositores que, tao dignamente,
representaram 0 nosso pais e muito
prestigiaram, com as suas participac;:6es, a
Filatelia Nacional.
Para alem de diversas actividades filatelicas, houve a reuniao anual da Federac;:ao
Europeia de Filatelia - FEPA, com eleic;:6es,
onde Portugal esteve representado pelo prof.
Antonio Borralho que foi, simultaneamente,
Comissorio Nacional do Exposic;:ao.

PERMUTAS INTER-s6cIOS
Como e sabido realizaram-se eleic;:6es no
nosso Clube, no passado dia 30 de Maio,
tendo sido eleita nova direcc;:ao, para 0 trienio 1997/99.
Havendo necessidade de procurar outros
colaboradores e tambem porque, por motivo de ferias, os nossos Servic;:os estao encerrados no mas de Agosto, recomec;:aremos a
"Permuta Inter-Socios», no proximo Boletim de
Setembro a salr em Outubro.
Neste momento, nao solicitamos aos nossos associ ados quaisquer pec;:as, porquanto
ainda temos algumas que restaram de anteriores "Permutasu.

Insignia do Clube
Neste artigo da autoria de Jose Rodrigo
Dias Ferreira, publicado no numero anterior,
por erro na composic;:ao, que nao foi corrigido na revisao, referiu-se que os escudetes do
emblema foram actualizados, "que passaram
a estar ao alto como vem sendo hobito desde 0 reinado de D. Afonso II». Em vez de D.
Afonso II constava. no original. D. Joao II. Fica
assim rectificado 0 lapso cometido.
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Encontros Nacionais de Coleccionadores e EXPO-FEIRAS
ligadas ao Coleccionismo
Coordena9ao de Fernando de Oliveira

Marcas Postales de Santo Antco
de Cabo Verde (1877-1940) (Conclusco)

6 de Setembro - XIII Encontro Naclonal de Rio Malor - Org. Jornal Rio Malor
7 e 8 de Setembro - VIII Encontro Nacional de Esmoriz - Org. Clube Local
20 de Setembro - III Encontro Nacional de Salvaterra de Magos - Org. C.M. de S. de Magos

Felix G6mez-Guillam6n

Por desconheclmento das datos das respectivas reallzac;:oes nao se publlcam outros Encontros e
Expo-Felras que terao lugar. alnda este ano. em diversos pontos do pais.
EXPO-FEIRA5 DE COLECCIONI5MO
Lisboa - Hotel Roma
18 e 19 de Outubro
Santarem
8 de Julho. 12 de Outubro e 14 de Dezembro
Lisboa - APM Local/Sede Ass. Forc;:a Aerea Portuguesa
1.0 sabado de coda mes excepto quando ferlado
Porto - Portusfeira
11 de Outubro e 6 de Dezembro
Portimao - Centro Cultural de Portlmao (antigo Mercado de Portlmao). Organizac;:ao do AFAL
No prlmelro domingo de coda meso
Horarlo de Verao (Junho a Setembro) das 15.00 as 23 horas

Vista do povoac;:ao do Ribeiro Grande no IIha de Santo Antco

FEIRA5 DE VELHARIA5, ANTIGUIDADE5 E COLECCIONI5MO
J.D sabado de coda mes - Figueira do Foz. Gulmaraes. Viana do Castelo e Abrantes
2.0 sabado de coda mes - Leiria e Santo Tlrso e Vlzela
3. 0 sabado de coda mes - Rio Maior. Viseu e SetUbal
4. 0 sabado de coda mes - Coimbra e Santarem
1.0 domingo de coda mes - Cascais. Entroncamento. Oeiras. Braga e Esplnho
2.0 domingo de coda mes - Agueda. Torreira e Maio
3. 0 domingo de coda mes - Poc;:o de Arcos. Ovor e Vila do Conde
4. 0 domingo de coda mes - Avelro. Alges e Matoslnhos
Ultimo domingo de coda mes - Lagos

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

Sell any mint issues
of Ex-Soviet Union Countries at
Low prices.

TODO 0 MATERIAL FILATELICO

B. Isipchuk

Bastos & Campos, Lda.

P.O. Box 553
Kishinev-43 Moldova

R. Maria Andrade, 55 - Tei.: 81341 08
PORTUGAL

1170 LlSBOA .
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N. D 7 - Doble circulo 29/17mm. Fecho con mes y

ila Maria Pia/Ponto do 501: Co n 10 c aida
de 10 Monarquia portuguesa se
sustituy6 el nombre de Moria Pia (esposa de D. Luis I) por Ponto do Sol. es
decir por el nombre del puerto maritimo y cabo pr6ximos a 10 localidad. Sede
del Concelho de Ribeiro Grande desde
1881. Vila de 10 Freg. de Nossa Senhora d o
Livramento. Habitantes 987. Estac;:oo Telegrafico-Postal y Radiotelegrafia de 1.° close
(1953).

V
N.D 5 -

one en obrevioturo. Inscrito: VILLA MARIA
PITA (S.to ANTAO)/CABO VERDE .
ERD - .11.03
LRD -.09.14
(S)

N. D 8 - Dobie clrculo 28/17mm . Fecho con mes y
ono en obrevioturo . Inscr. CORREIOS DE
CABO VERDE/SANTO ANTAo (PONTA DO
SOL)
ERD -.01.18
LRD 06.02.18

Doble clrculo 28/18mm. Fecho con el mes
y ono en obrevloturo. excepto meses Moryo. Avril y Malo. que figuron completos.
ERD 03.02.96
LRD 17.11.03

(S)

N. D 9 - Doble circulo 29/19mm. Fecho mes en obrevioturo y ono completo.
ERD 06.02.06
LRD -.07.20

(C)

N.D6 - Doble circulo 28/18mm.
ERD 19.02.04
LRD 19.07.11

(S)

Poul/Vilo dos Pam bas: Vila de Paul. actualmente IIamada Vila das Pombas. sede del

(C)
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Noticiiuio Oficial

DIRECTRIZES PARA 0 REGULAMENTO PARA AVALlA9AO
DE PARTICIPA90ES TEMATICAS
por isso,
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
llteratura,
da mlisica. mas tambem das
pequenas coisas da vida
quotidiana,
das festas, da fauna, da flora.

ART. 1 -

3.2.3 seguinte) e que seja. ao mesmo tempo.
tematicamente apropriada. Alem disso. a infarmac;:ao tem6tica que apresenta. deve ter autarizac;:aa
postai (ref.o 3.2.2).

EXPOSI<;:OES DE COMPETI<;:AO

perante in(im.I~1i
os selos portugueses
convidam a descoberta
deste quadro barmonioso
de montanba e planicie,
de interior e lltoral,
de continente e ilbas aillinticas.

Estas Dlrectrlzes. conjuntamente com 0 Regulamento Especial para a Avaliac;:ao de Particlpac;:5es
de Filatelia Tem6tica (SREV). oferecem 0 mals avanc;:ado nivel de conhecimentos e pr6tica de exposltores e de especiallstas em filatelia tem6tlca. Os
dois documentos proporcionam Informac;:ao Importante para:

Sao, em sintese, uma forma multo
especial de sentir e viver Portugal.

o SREV para as partlclpac;:5es tem6ticas permlte ao colecclonador consider6vel liberdade de
montagem da sua colecc;:ao dentro do quadro das
norm as estabelecldas.
Com este Regulamento. €I abalida a antlga
subdivlsao da classe tem6tica em ucolecc;:5es tem6ticas» e ucolecc;:5es de assunto» (algumas vezes
chamadas udld6cticas»).

3.2 - Os elementos de uma parlicipa900 tematica
Numa colecc;:ao tem611ca e por conseguinte
numa participo<;:ao tem6tica deve existir um plano
apropriado e bem organlzado que mostre uma
concepc;:ao clara do tema escaihida. em concordancia com 0 seu desenvolvimenta.
o plano e 0 desenvalvimento representam os
dois aspectos de um pracesso interligado. baseada
no estudo e pesquisa pessoais do coleccionador.
tanto quanto ao tema quanto 00 material. Um muito
profundo conhecimento do tema proporciona 00
coieccionador a posse de malor numero de faetas
e pormenores e a consequente procura de material adlcional para os liustrar. Um melhor conhecimento do material permlte a identificac;:aa de novas
pec;:as as quais podem muitas vezes Justificar estudo
ulteriar do tema. do qual pode resultar um plano
mais elaborado.

- A elabarac;:ao da particlpac;:ao pelo coleccionador.
- A avaliac;:ao das particlpac;:5es pelos jurados.
- Servlr de base aos peritos.

ART. 2 -

PARTICIPA<;:OES DE COMPETI<;:AO

3.2.1 - 0 Plano
A essencla da filatelia tem6tica requer 0 equllibrlo e 0 melhor uso possivel do material. tanto no
seu aspecto tem6tico como no filatelico. Uma particlpac;:ao concorrente a uma exposlc;:ao de competic;:ao deve. por consegulnte. Inclulr 0 material
mais adequado que contrlbua para 0 desenvolvimento do tema escolhldo. mas tendo tambem em
vista a sua Importancla filatelica.
As folhas expastas devem:

o caleccianador tem toda a liberdade de escalha do piano. podendo optar par analisar um
tema especitico ou apresentar uma tese de acordo com os seus conhecimentos e/ou a suo formac;:ao cultural e filatelica.
o plano deve detinir a estrutura da colecc;:ao e
da participac;:ao (uma porte seleccionada do colecc;:ao) por Intermedlo de classificac;:ao racional em
capitulos principals e suas subdlvis5es. Deve proporclonar um entendimento claro e compreensivei de
todos os aspectos do tema.
A estrutura do plano pode seguir uma ordem
cronol6gica (hist6rica. evolucionista). ou uma adaptac;:ao do assunto (clentifica. sistem6tica. organizativa. economica. etc.). ou outro criterio 0mport6ncia.
etc.).
Os temas referentes a Organizac;:5es e Instituic;:5es (por exemplo Cruz Vermelha. Uga das Nac;:5es.
Canseiho do Europa). a acontecimentos que se
repetem (p. ex. Dias do Selo. Jogos Oiimplcas). etc.
podem ser subdivididos de acordo com a suo estrutura. tipo de organizac;:ao e natureza dos eventos.
segundo uma sequencia de tempo ou de lugar.
Contudo. 0 plano deve apresentar a mais ampla
caracterizac;:60 tem6l1ca.

- Dar uma panoramica de conjunto do tema
escolhldo. ou
- Mostrar em profundldade sectores especificos da colecc;:ao como um exemplO. sem
perder de vista a essencla geral do tema.
Em ambos os casos. devem ser observadas a
coerencla e a continuldade do tema escolhldo.
ART. 3 - PRINciPIOS DE COMPOSI<;:AO DA PARTICIPA<;:AO

3.1 - Material filatellco apropriado
Pode ser utillzada tada a pec;:a filatelica que
preencha os requisitos estipulados pelo GREV (ref.o
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o plano deve ser constltuido somente por
capitulos e subcapitulos tematlcos sem qualsquer capitulos genarlcos (p. ex. uMiscelanio".
"Apendlce.). Devem ser evitadas subdivlsOes por
datos de emissao e/ou poises, ou por tipo de material (p. ex. uFranqulas mecanicas", "Intelros Postals"), ou por finalidade de emissao (p. ex.
"Aniversarios,,). Tais pe<;:as devem ser colocadas de
acordo com a sua informa<;:ao tematica, aplicondo-se a mesmo critario a estudos filatallcos especlals (ref. 3.2.3).
o plano tem de ser dividido de forma tao detalhado que sejam claramente compreensiveis a
estrutura essencial do tema e as suas subdivlsoes.
Em alguns casos pod em ser uteis subdlvisOes mais
detalhodas que possam auxiliar a compreensao do
partlclpa<;:ao.

Tanto a crlatividade como a orlglnalidade. requerem esfor<;:o pessoal pelo estudo. pesqulsa e imagina<;ao: nao podem resultar do simples duplica<;:ao
mecanlca de trabalhos j6 existentes. Um coleccionador pode explorar 0 melhor possivel todas as
fontes dispaniveis sobre 0 assunto (p. ex. literatura e
outras colec<;:oes) e promover a sua pesqulsa. Por
conseguinte. a classifica<;ao simples das pe<;as filatelicas referentes a um assunto. a necessaria mas
nao a suficiente para alcan<;:ar um grau avan<;ado
de elabara<;:ao.
Um conhecimento completo do tema e do
material adequado (analise), a um requisito prevlo
para 0 melhor desenvolvimento tematico possivel.
A escolha habil do material e a sua correcta coloca<;:ao e sequencia (sintese). bem como uma descri<;:ao a ele ligada. sao necessarlas para assegurar
um adequodo entendlmento des rela<;:aes apresentodos. Isto e conseguido:

A folha do plano

- Pela selec<;:ao das pe<;:as mais adequadas a
coda pormenor tematico descrito
- Pela utililO<;:ao equilibrada das pe<;as. de
acordo com 0 importancia do pormenor
tematico a que se referem
- Pela perfeita dlsposi<;:ao tematica das pe<;as
incluidas na mesma pagina
- Por um texlo correcto e conciso, conquanto
suficiente para justificar as pe<;as escolhldas
e correlaclona-Ias com clareza

A folha do plano. apresentada no principio do
partlclpa<;ao. a a melhor introdu<;ao possivel para
a compreensao do tema. Deve incluir todas as principals subdivisoes do plano: subdivisoes mals especificas e mais detalhadas devem. em principlo. ser
Incluidas somente nos respectivas folhas. 0 plano
nao pode ser substituido por uma descri<;:ao litera ria
ou por um resumo generico preliminar.
Pode usar-se uma classifica<;:ao numarlca (p. ex.
decimal. slstematizada) se esta ajudar a tornar a
partlclpa<;:ao mais compreensivel. A classlfica<;ao
numerica deve IImitar-se 65 divisoes princlpais do
plano. A experlencla Indica que a suficiente um sistema de tres digltos.
o titulo e 0 plano devem ser apresentados num
dos Idlomas oficials do FIP: ingles. frances. alemoo.
russo ou espanhol.
o numero de folhas expostas em coda uma
das principals subdivisoes do particlpa<;:ao. deve ser
indicado no folha do plano. para uma mais f6cil
consulta por parte do publico e dos jurados.
o conteudo do folha do plano deve ser actuallzado de cada vez que a porticipa<;:ao seja apresentado.
Uma folha de titulo introdutoria. quando incluido. deve real<;ar 0 tema. Os expositores devem
pesar se isso nao resulta num desperdiclo de espa<;:0: de qualquer forma. esta pode ser conjugada
com 0 plono desde que nao 0 prejudique.

o texlo tematico deve:
- lIustrar a sequencia IOglco do desenvolvimento. 1550 requer que 0 texlo seja suficientemente fluido para mostrar 0 fio condutor
- Dar Informa<;:oes aproprladas dos pormenores tematicos dos selos e documentos
- Evitar informa<;:oes tematicas que nao estejam relacionodas ou so 0 estejom indirectomente. com 0 material apresentodo. desde
que oquelas prejudlquem 0 desenvolvimento tematico.
A quoliflca<;:ao e a concordancla tematicos do
material devem ser claramente demonstrados: por Issa. devem ser excluidas as pe<;:as
sem umo clara rela<;:ao com 0 temo.
A informot;:oo temolica

o desenvolvimento utiliza a informo<;:ao temotico representoda dlrectamente pelo motivo e/ou a
finolidade da emissao dos pe<;os.
Utiliza tambem 0 informo<;:ao tematico que
pode ser transmitido em resultado de umo analise
mais profunda. Neste sentido. a informa<;:ao tematica pode ser exlraido:

3.2.2 - Desenvolvlmenlo do lema
Por desenvolvimento. entende-se 0 tratamento
do tema escolhldo. com 0 objectivo de alcan<;ar
um trabalho profundo. crlativo e/ou original.
A criatividade a expressa pelo desenvolvimento pessoal de novas temas e/ou apresenta<;:ao de
material que nunca tenha sido anteriormente ulilllOdo nesse tema. A originalidade tem a ver com a
introdu<;:ao bem conseguida de novas aspectos ou
novas abordagens de temas ja conhecidos, e novas classifica<;:oes ou descrl<;oes imaginativas desses temas. A crialividade e a originalidade tem uma
rela<;:ao intima entre sl.

- Do finalidade de emlssao:
• Emissoes resultantes de altera<;:oes de natureza politico
• 'Emissoes que reflectem 0 espirito de determinada apaca
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Idem de quatra rodas, e quatro
cavallos. viajando a pequenas
jornadas.
Idem em posta.
Sege fechada. ou berlinda de
dous cavallos. viajando a
pequenas jornadas
Idem em posta.
Idem fechada. ou berlinda de
quatro cavallos. viajando a
pequenas jornadas.
Idem em posta.
Diligencias seNidas em posta.
seja qual for 0 numero de
cavallos.

pogondo a Emprezo metode do preyo que
Ihe custo hoje este mesmo seNiyo. ou pelo
f6rmo que convier as duos Partes interessodos.
Art. 9.° Preferindo porem 0 Governo
orgonisar a seNiyo dos Correios em tronsportes seus. sera obrigodo a seNir-se dos mudos
do Emprezo. pogondo pel os mudos. e possogem dos Borreiros. a mesmo que pogom
os outros viojontes.
Art. 10.° Coda pessoo que viojar nos seges
dos Correios pogora em coda mudo. 01 em
do que se ocho estobelecido poro os viojontes do Diligencio. mois a preyo de um Cavallo
de posta; 0 que todavio se nao entende com
os Mensogeiros do Governo.
Art. 11.° A duroyao do Previlegio exclusivo para 0 seNiyo dos coches chomodos
Diligencios. Seges de posta. mudos. e corretos
occelerodos. ocobara em dez onnos contodos do primeiro onno do exercicio.

reis 400
reis 450

reis 350
reis 400

reiS 450
reis 500

reis 300

Art. 23.° Serao isentos dos Direitos de Barreiro supra estobelecidos. Primeiro: os Correios extroordinarios do Governo. Segundo: os
seges. carros. e onimoes carregodos. ou nao
carregodos. que otrovessarem a estrodo. nao
percorrendo 00 longo della mois de um quarto de legoo ...
Art. 24.° As distoncios do novo Estrada
serao marc ados por marcos collocodos. e
numerodos a custo do Sociedode. 0 Governo oplicora oeste systemo a medido que
julgar conveniente. A Emprezo obrigo-se gerolmente a estobelecer indicodores em todos as romificoyoes do Estrada.

5," SEC<;:AO
Art. 5.° A Emprezo reservo-se a foculdode
de importor dentro dos primeiras tres onnos.
a cantor do ossignoturo do Controcto. pogondo as Direitos actual mente estobelecidos.
naG obstante que este venhom a ser argumentodos poro 0 futuro. os objectos seguintes: ... seges de posta dezeseis ...
Dodo no Po yO dos Necessidodes. em sete
de Moryo de 1837. = A RAINHA com Rubrico.
e Guordo. = Monoel do Silva Possos.

2." SEC<;:AO
Art. 1.° 0 Governo concede a Emprezo 0
Previlegio de estabelecer nesto Estrada. logo
que ella estejo acobodo. Diligencios. ou Carruogens de posta. para 0 seNiyo dos viojontes ...

(A) Foi respeitodo a gratia original. Momaroso.
no C6digo Postal. Ediyao de 1996. figuro
como Momarroso. Oliveira do Boirro. 3770
Momorrosso. Tombem Momaroso e Ovar nao
figurom no obro uMorcos postois pre-odesivas de Portugal)).
A filotelio oindo muito ficou a dever 00
Dr. Pinto de Mogolhaes. porque consto que
foi ele 0 outor do Relot6rio que ontecedeu 0
decreto de 27 de Outubro de 1852. que
odoptou a selo postal. (4)

Art. 3.° A Sociedode se obrigo a fozer partir
tres vezes por semono os Coches chomodos
= Diligencios = dos duos extremidodes do
Estrada de Lisboo. 00 Porto. e as Carros
occelerodos 00 menos duos vezes por semono. tudo em dias. e horos determinodos.
Art. 4.° As viogens dos Diligencios. Coches.
ou Sege de Posta de Lisboo 00 Porto. e viceverso. nunco poderao exceder setento e duos
horos. e ados Carros occelerodos novento e
seis horos.

BIBLIOGRAFIA
1 - A General view of the State of Portugal. London
1798.
2 - Historia de Portugal. J.v. Serrao. Vol. VI.
3 - Diorio do Governo. Ano de 1837. N.· 83. Segundo-feira 10 de Abril.
4 - Relotorio Postal do Anno Economico de 18771878. Direc<;ao-Geral dos Correios. Lisboa 1879.

Art. 8.° 0 Governo podera. se ossim a julgar conveniente. fozer tronsportar as cortos.
e encommendos do Administroyao dos Correios por via das Diligencias do Sociedode.
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bem constituem Informac;:6es privodas a nao ser que
o documento mostre privileglos postais especlais (p.
ex. reduc;:oo au isenc;:oo de portes) resultantes do
sua poslc;:ao. condic;:ao ou categorla (p. ex. correio
militar ou oficial) de uma das partes. A Indicac;:ao
de reduc;:ao (au isenc;:ao) de portes au a marco
postal de servlc;:a. ou marcos equlvalentes do rota
postal. proporcionam evldencia suflciente.

• Func;:6es do servic;:o postal que tenham import6ncia tem6tica (p. ex. camlnhos de
ferro. teli~grafo. selos para jornais. servic;:o
postal oficlal. Intelros postais. correia par
pombo correlo)

ESTRADA L1GADA AO CORREIO

- Em complemento ao motivo principal e secund6rio da pec;:a:

Jose Rodrigo Dias Ferreira
filatelia e uma fonte de constante evoluc;:ao. Coleccionar selos havendo a
preocupac;:ao de apenas preencher as
casas dos 61buns foi ultrapassoda. 0 coleccionodor possou a ser mais exigente nos seus
conhecimentos nao se contentando com a
que open as dizem as cat610gos e dai a sua
insociedade em saber sempre mais algo que
de qualquer modo enriquecendo os seus
conhecimentos possam contribuir para a
valorizac;:ao das suas colecc;:oes. desde pequenas legendas a infind6veis pesquisas.
Tudo tem sid a aproveitado. Tem-se escrito
sabre as mais variados temas e como durante
dezenas de anos nao se divulgou quase nada.
tudo a que for passive I publicar e recebido de
brac;:os abertos. Escreve-se muito pouco.
Mois adiante vamos falar do Estrada Lisboa-Porto (1837). por onde transitava 0 correlo mas 56 nos partes que Ihe diz respeito.
Era lament6vel a estado em que se encontravam as estradas e a servic;:o prestado
pelos condutores de correia pesslmo . Chegava-se 00 ponto de "que nao e raro ver-se
a pr6prio condutor do correio a dormir em
clma do muar» como se pode ver no gravura "Correio de Lisboa 00 Porto» inserta no Iivro do arquitecto ingles James Murphy<ll.
Foi a Dr. Joao de Sousa Pinto de MagaIhaes. 5.0 Sub-Inspector-Geral dos Correios e
Pastas do Reina (1833-1853) que contribuiu
para a inicio dos trabalhos preparat6rios para
a indispens6vel reparac;:ao do Estrada de Lisboa 00 Porto . 0 estado das estradas era
deplor6vel. No dizer de um grande historiador<2l ,,0 govern a de D. Maria procurou solucionar uma das grandes falhos do
administrac;:ao pombal ina. no abertura e
conserto de estradas de norte 00 sui do Pais.
A nova rede de estradas permitia vencer as
distancias em menos tempo. com maior beneficia para as Correios».
D. Maria sancionou a Lei(3) que estabeleceu a contrato do Empresa para a construc;:ao do Estrada de Lisboa 00 Porto. e

ramificac;:ao para as Caldas do Rainha. As
partes que mals possam interessar aos
marcofilistas. as selos 56 foram introduzidos em
1853. sao as seguintes:

A

I." SEC<;AO
Artigo 1.0 A nova estrada devera passar
pelos pontos abaixo designados. partindo de
Lisboa. a saber: Sacavem. Villa Franca. Leiria.
Coimbra. Mamarosa. Aveiro. Ovar. Porto. (A)
Art. 15. 0 0 Governo concede 6 Empreza
a direito de estabelecer dezeseis Barreiras de
Portagem de Lisboa 00 Porto. A posic;:ao das
Barreiras sera determinada pelos Commissarios
do Governo. de acordo com as Agentes do
Empreza: tanto quanta for passive!. elias seroo estabelecidas em distancias iguaes. e
collocadas de maneira que nao tornem
onorosas as communicac;:oes ordinarias entre
as duos Povoac;:oes visinhas. Nao obtante a
acima disposto. fica determinado que a
Empreza nao podera collocar Barreiras de
Portagem menos de quatro legoas a distancia de Lisboa (a duos mil toezas a legoa).
que a Barreiro mais proxima do Porto. nao
podera ser collocoda a menos de duos
legoas e meia de distancia desta Cidade. e
finalmente em relac;:ao 00 Norte. e Sui de
Coimbra. nenhuma Barreiro podera ser
collocada a uma distancia de legoa e meia
do Cidade. e a que for razoavel a respeito
das Villas. e Aldeas.
Art. 16.0 0 Impasto exigivel em coda Barreiro e a constante do Tarifa seguinte. a saber:
Direitos de Barreiro.
Tarifa commum 6s duos estradas.
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Carrinho (Cabriole) de dous
cava lias. au mulas. e em posta.

reis 200

Carruagens de viagem de quatro
roos. e dous cavallos. viajando
em posta.

reis 350

3.2.3 - 0 meteriel filetelico

• 0 texto. a estilo artfstico da ilustrac;:ao e
particularidades similares
• 0 material no qual as pec;:as foram impressas. p. ex. em papel com fios de seda. papel
de notas de bonco. papel de mapas de
guerra
• 0 desenho da fillgrana e a perfurac;:ao (p.
ex. salas perfurados com furador. tambem
conhecidos como uperfins_)
• 0 texto au a IIustrac;:ao de morgens.
ugutters- (bandas entre as selos).
ubande/ettes-. etc.
• Func;:6es do servic;:o postal que tenham import6ncla tem6tica (e que nao estejam relaclonados com a finaildade do emlssao).

o GREV (Art. 3.2) define a material adequada
como tendo 0 "PropOsito de provldenclor 0 transporte de correspondencla ou outras formas de
comunlcac;:aa pastal.. Isto do 00 caleccianador a
possibilidade de selecclonar pec;:as com os seguintes caracterfsticas:
Tipo de meteriel
- Pec;:as postals (selos. cadernetas de selas
(IIcarnetsN). Intelros postais. franqulas meconicas. etc.) e os suas alterac;:6es (sabrecargas.
sobretaxas. perfurac;:6es. etc.). Nao devem ser
utilizadas pec;:as modlficadas se essas modificac;:6es j6 naG estlverem relaclonadas com
o tema original; contudo elas podem ser utilizadas para o(s) tema(s) que se Identiflque(m)
com as modificac;:6es.
- Obilterac;:6es (ordlnarlas. flomulas. comemorativas e outros marcos postals especiais).
- Outras pec;:as usadas nos operac;:6es postais
tats como etiquetas de reglsto. etiquetas e
marcos de encamlnhamento postal. marcas
au etiquetas suplementares (p. ex. de censura. de deslnfecc;:ao. de correlo acldentado).
boletins de expedlc;:ao (llborderaux») e de
distribuic;:oo ou de transporte marftlmas.
ucoupons- de resposta. marcas de translt6rios.
etc. Estes documentos devem ser apresentados sabre as pec;:as pastals respectivas.
- Pec;:as aceites como "projectas para emiss6es.
ou produzldas na preparac;:oo de emlss6es.
p. ex. esboc;:os. provas. (ref. GREV Art. 3.2).
- Varledades e erros.

A informac;:ao tematica aclma descrita deve ser
autorlzada pela entidade postal. A fim de se distlngulrem as orlgens postals das origens privadas. a
informac;:ao nos selos. Intelros postais e outros documentos. deve ter sldo:
-Iniclada pelo servic;:o postal. au
-Introduzida au acrescentada pelo servic;:o
postal (p. ex. legendas au motivos publlcltarlos. Inscric;:6es nos margens. ilustrac;:6es dos
Intelros postais). ou
- Aprovada pelo servlc;:o pasta I (p. ex. Intelros
postals para usa prlvado)
Nao podem ser inclufdas ImpresscSes adicionals
au sobrecargas Introduzidas por entidades privadas
de pols da venda das pec;:as.
Oblitarac;:6es genericas podem ser de Interesse
pelo significado especffico de um nome local. au
para justificar a existencia de um local. Em contrapartida. davam conter informac;:ao tem6tlca adequada (p. ax. texto de propaganda. ilustrac;:ao).
para alem da data relotiva 00 lugar e/ou 6 data.
Uma marco ainda que do perfodo pre-filatellco. nao
documenta 0 local de nasclmento de uma passaa.
Tambem €I Irrelevante a data de um carlmbo quando relativa a um facto especial acontecldo no
mesmo dia. a nao ser que se reportem 00 tema
outros elementos tematicos do documento.
As Informac;:6es disponlbllizadas par vinhetas.
marcas privadas (ucachets-) e sobrecorgas decorativas de origem privada. nao devem ser usadas
no desenvolvimento tematlco. Em casas excepciono is. estas pec;:as podem ser consideradas como
parte do documento (mas naG pelo seu contaudo
tematico directo) desde que sejam aproprladas
para descrever uma rota postal especffico au apresentem uma assaclac;:ao tematica slgnificatlva. As
coordenadas do remetente e do destinat6rio tam-

Limite temporel:
- Material postal do era pre-odesiva. de todo
o perfodo classico. ate 65 emiss6es modernos e documentos.
- Selos comuns e documentos. incluindo alguns
muito modernos. podem ser justlficados se
forem os melhores para ilustrarem aspectos
tematlcos importantes.
Func;:ao postel:
- Para alem do encaminhamento normal do
c orreio. tipos especfficos. p. ex. Qsentos de
franquia) servic;:o e correlo mllitar (lnclulndo
uAirgraphs- e uV-Mai/»); correia marftima. correia por caminho de ferro. correlo aereo de
qualquer tipo: correia de prlsionelros de guer-
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ra e de campos de concentrac;:oo: pacotes
postals e encomendas postals (e documentos que os acompanhem).
-Selos. obliterac;:oes. marcas e/ou postais para
correlo Isento de franqula (p. ex. entidades
oficlals. mllltares).
- Servic;:o postal de pagamentos.
- Dlferentes formas de correlo automatlco.
- Correio prlvado. autorizado ou tolerado pelo
correlo oficlal. ou em exerciclo na total ausencla de correia estata!.

devem ser estabelecldos alguns niveis de referencia pora a selecc;:oo das pec;:os. Os exposltores
devem procurar as melhores: quando se trata de
uma partlcipac;:oo de alto nivel. e esperada a presenc;:a de material impor. Se necessitarem de expor
algumas pec;:as de menor qualldade devido a noo
terem conseguido melhores. um dos seus principais
objectivos deve ser 0 de as substitulr too depressa
quanto possive!.
Devem ser dadas preferencias e maior Importoncia a:

Sob a rubrlca ccoutras comunlcac;:oes posta is•.
estoo incluidos outros tipos de servic;:os postals. tais
como correlo pneumatico. telegramas. correlo electr6nlco. etc. (ref. GREV Art. 3.2)
As segulntes pec;:as noo sao aproprladas:

- Emissoes cujo conteudo Informativo tenha
uma relac;:oo directa com 0 pais emlssor. de
natureza politico. historica. cultural. economica e/ou similar. em oposic;:oo a emlssoes
especulativas que exploram «modas. na filatelia tematica (estas pec;:as duvidasas devem.
em princlplo. ser totalmente excluidas). com
particular referencia para as emlssoes que
noo sigam 0 codigo de etica do UPU
- Emissoes norma is. em oposic;:oo a emissoes
adlcionais poralelas noo denteadas (selos e
blocos)
- Pec;:as genuinamente obllteradas, em oposic;:oo a pec;:as com obliterac;:oes de favor
- Correio comerclal comprovadamente circulado com obllterac;:6es Importantes. em oposi<;:oo a meros documentos de recordac;:oo e
pec;:as slmllares criadas para agradar aos
coleccionadores. p. ex. FDC decorados (aindo que emltldos por administrac;:oes posta Is)
e postais maxlmos
- Pec;:as comprovadamente clrculadas com
porte correcto e obliterac;:oes tematicas Importantes. em oposlc;:oo a obliterac;:oes «de
favorll. multas vezes com franqula Insuficiente. ou. alnda pior. obliterac;:6es em pec;:as sem
selos (a noo ser que gozem do privileglo de
Isenc;:oo de franqula)
- Documentos com enderec;:os partlculares dlferentes. em oposlc;:oo a sobrescrltos e postais recebldos no mesmo enderec;:o.
resultantes de asslnaturas
- Franqulas postals correctas. em oposlc;:oo a
franqulas substanclalmente malores devidas
a razoes filatelicas (p. ex. series completas)
- Franqulas meconlcas com a competente
franquia. em oposlc;:oo 6s oblitera<;:oes de
favor a «ODD». a noo ser que estas sejam
«specimen» ou ten ham uma razoo postal justiflcada.

- Emlssoes fantasmas de territorlos posta is Inexlstentes. emlssoes de governos no exUio ou
organizac;:oes sem servic;:o posta!.
- Obliterac;:6es privadas adlcionals apllcadas par
um remetente ou por um fornecedor antes
do encamlnhamento postal dos documentos.
- Posta Is IIustrados.
-Impressoes adlclonals privadas (replcagens)
em Intelros postals.
- Marcas admln/strativas (noo postals) em documentos pre-filatellcos. quando delas noD
resultaram qualsquer prlvileglos postals.
- IIustrac;:oes particulares sobre sobrescrltos e
postals.
- Vlnhetas (etlquetas de publlcldade) de natureza prlvada. sejam quais forem os objectivos do seu uso.
Material duvidoso
A varledade de servlc;:os posta Is prestados pelos
correlos e dos seus regulamentos em dlferentes
paises e a sua evoluc;:oo atraves dos tempos. tornam Impossivel elaborar uma Iista englobondo todas as sltuac;:6es possivels. Algumas pec;:as seguem
so ata certo ponto as definic;:oes anterlores de
material adequado ou noD adequado: por consegulnte. ele deve ser usado somente quando noD
exlstlr nenhum outr~ material disponivel para lIustrar
um pormenor tematico especiflco. Quando Incluidas na partlclpo<;oo. devem ser sempre acomponhadas por uma justlficac;:oo fllatallca cabal dentro
de uma participac;:oo ja altamente especializada.
Por exemplo. pec;:as pertencendo a cultura filatellco especifica de um pais ou de uma regloo (p. ex.
selos fiscais e aduaneiros. sobrescritos patrloticos.
sobrescrltos com anuncios. sobrescrltos com marcas (<<cachefs»). vlnhetas) podem ser toleradas numa
particlpac;:oo desse pais/regioo. na medida em que
elas se justifiquem e 0 seu numero seja proporclonal
ao grau de elaborac;:oo do particlpac;:oo.

Desvlos dos crlterios aclma descritos. devem
reflectir casos especificos, excepcionals. e so quando noo se dispoe de uma soluc;:oo melhor. Estes
desvlos devem ser expllcados.
Uma raridade slgnlflcativa ou caracterfstlcas
Invulgares de provas. ensaios. variedades e pec;:as
slmllares. padem aumentar 0 nfvel filatellco da participac;:oo. Variedades comuns (p. ex. diferenc;:as de
cor Inslgnlficantes, ensaios de cor de aquisic;:oo facil) desempenham. portanto. um papel Insignificante e provavelmente afectam de forma negativa 0

Crlterlos de selec'rCio

o crlterio de caracter postal Implica que. dentro dos prlnclpios relativos ao material adequado.
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o MAIS PEQUENO INTEIRO POSTAL
Dr. Rene Rodrigues da Silva
verso inseriam um question6rio a fim de ser
preenchido pelos fumadores que. desta forma e gratuitamente, participavam num concurso mensa!.
Como se observa na figura a seguir
reproduzida (tambem em tamanho natural),
aos concorrentes era perguntado se 0 cigarro
((Atlas)) excedia, era igual ou inferior em qualidade em relac;:ao aos cigarros importados e
pedia-se-Ihes ainda que adivinhassem 0 numero de votos que a firma Austin Walsh & Company. d e Auckland. receb eria naquele mes

o mundo tambem fascinante dos inteiros postais e seus ((aparentados)). ramo
da Filatelia antigamente pouco divulgado e hoje em grande expansao no nosso
Pais, h6 um manancial de informo<;:oes tao
rico como h6 no mundo da maximafilia que
tantos filatelistas cativa e une, permitindo-Ihes,
talvez por motivo dessa mesma uniao, obter
para a maximafilia um estatuto que 0 coleccionismo de inteiros ainda naG desfruta(l).
Hoje, com 0 auxflio de um amigo, grande
inteirista belga. Denis E. Pockele, venho tecer
algumas considerac;:oes necessaria mente breves sobre 0 inteiro postal mais pequeno do
mundo.
A primeira reflexao diz respeito ao facto
deste recorde ser ignorada pel a ((Biblia)) dos
recordes filatelicos. Refiro-me, e cloro, ao
consagrado ((The Guinness Book of Stamps)),
editado pela primeira vez em Londres no ana
de 1982(2).

N

To ~h:asRS.

A'rLIJi DOIlllln! '

AUSTIN WALSH If 00. . ./ .IlTOIl:r:'

«:abncca, Ql;ignr,

~ Qtignrefu ' .

MANUFAOTURERS.

.'

Importers of Finest Foreign
. Leaf Tobaccos,

Para haver um vencedor de certezo que
haveria um premio mas naG sabemos qual ...
Este inteiro postal, alem de ser conslderado 0 mais pequeno do mundo, e tambem 0
unico inteiro neozelandes a ser franquiado em
quantia equivalente a metade da franquia
em vigor na epoca para os restantes inteiros
postais. Ao proceder desta forma 0 Departamento dos Correios e Telegrafos da Nova
Zelandia (entao col6nia britanica) decidiu
que estes inteiros tivessem um tratamento
igual ao que era dado aos jornais.
E para terminar esta n6tula sobre um dos
mais curiosos inteiros postais apenas vos digo
que bem gostoria de ter um destes inteiros
na minha colecc;:ao de recordes na Filatelia.

'
.

POIT.\ci,,·P.uu

A U.C.K.LAN D,

.N.Z.

(Reprodu'rCio em tamanho natural)
Este inteiro postal. conhecido por ((Austin
Walsh)), foi emitido na Nova Zelandia em 1892
e teve duas impressoes: uma em Marc;:o e
outra em Agosto. A totalidade da emissao
atingiu os 10 000 exemplares, naG se sa bendo 0 numero exacto de cada uma delas.
A emissao de Marc;:o de 1892 era cor-derosa/carmim e a de Agosto do mesmo ana
carmim. A sua cotac;:ao em cat610go especializodo ronda os 180 d61ares neozelandeses,
quer sejam nov os quer sejam obliterados.
Os inteiros postais a que nos vimos referindo eram metidos nos mac;:os de cigarros
((Atlas)), dar as suas diminutas dimensoes. No

NOTAS
(1) Refiro-me. em especial. 6 proibie;:oo de se apresentarem em mostras oficiais de colecc;:oes de
inteiros postals montadas segundo criterios fixados para as colecc;:oes tematicas.
(2) Esta obra foi em 1983 traduzida para frances
pelos «Edition n.o 1 et Editions Philippine» - Paris.
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Alem disso. quando se procedia a impressao das primeiras folhas roxas do TIpo I. para
as 3 altos taxas. j6 0 cunho e as chapas do
Tipo II (emissoo de 1872) estavam prontas e
na posse do Sm. Silvestre de Souza; para que
«facturar" selos do Tipo I se j6 podia «facturar" os do Tipo II?
E deve ter sido assim que 0 caso se passou. ficando talvez alguma folha incompleta
(sem taxa) do Tipo I. na papelada da Imprensa a cargo do Sm. Silvestre de Souza.
ainda que houvesse um respons6vel da Fazenda que arrecadava 0 cunho e 0 material
«facturado" quando findava 0 dia de trabaIho.
Este MISTER X deve ter sido posteriormente abordado por algum comerciante ou coleccionador que 0 «convenceu" a imprimir
alguns 900 reis numa das folhas anteriormente impressas e j6 desprezadas por serem do
Tipo I; seria para coleccionar. 0 que noo traria prejuizo algum para a Fazenda. pois os
referidos selos do Tipo I de 1871. j6 tinham
sido retirados da circulac;:oo; ate pode ter
mandado carimbar um ou outro exemplar.
(carimbo de favor); e ate os pode ter mandado para a Metr6pole para algum «interessado" no assunto. seu amigo.
o Albano de Souza pode ter combinado
esta falcatrua com 0 Silvestre de Souza. j6
que eram amigos e trabalhavam juntos na
Imprensa Nacional. mas como os primeiros
coleccionadores a levantarem objecc;:oes
afirmam que os exemplares devem ter sido
impressos antes de 1881 e 0 Albano s6 chegou a Goa em 1892. para mestre da antiga
escola de Artes e Oncios. extinta em 1898.
noo e muito plausivel a hip6tese apresentada pelo Sm. Desembargador S.B. Rau. 0 que
noo impedia que 0 Albano de Souza trouxesse algum exemplar quando regressou a Portugal. antes da implantac;:oo da Republica
(1910). oferecido pelo seu amigo.
Portanto:

Noo e de estranhar que autorizados
«experts" tenham posto em duvida a
autenticidade do mesmo selo. j6 que
nos selos nativos noo h6 2 exemplares
100% iguais; h6 sempre qualquer pequena diferenc;:a.
Noo h6 duvidas que existem outras
tentativas de falsificac;:oo do referido
selo. que deixam muito a desejar quanto a sua perfeic;:oo.
Se 0 papel dos selos duvidosos foi
o papel espesso . a «facturac;:oo
abusiva" deve ter sido feita no final de
1871. quando se «facturavam" os de
300 reis.
Tambem noo restam duvidas que noo
foi «facturada» qualquer folha completa (100 exemplares) do selo de 900 reis.
Tipo I. po is os reparos dos «experts» se
fixam apenas em 3 ou 4 selos duvidosos de grandes coleccionadores.
Terminamos portanto. ao fim desta extensa e cansativa consulta sobre 0 900 reis Tipo
I. de 1871 da India Portuguesa. como anunciamos:
«Eis mais uma bizarra conjectura» sobre
tao palpitante assunto ja demasiadamente
afastado no tempo e de tao pouco interesse
para os modemos coleccionadores ... Que me
perdoem 0 tempo roubado, aqueles que
tiveram a coragem de ler este apontamento!
Pomos no entanto uma pergunta final :
pode ser considerado genuino um selo impresso com 0 cunho original, no estabelecimento oficial autorizado a sua «facturac;:oo"
e devidamente autorizado por lei, ainda que
tenha saido pela «porta do cavalo,,?

SUBASTAS FlLArELICAS INTERNACIONALES

o selo foi impresso como cunho Tipo I
original em muito reduzida quantidade. numa folha que s6 apresentava a
primeira fase da impressoo.
o selo noo foi vendido aos balcoes
dos correios nem nos comerciantes autorizados.
seu aparecimento na Europa ou na
America deve-se a operac;:oo abusiva
clandestina. e a utilizac;:oo da «porta
do cavalo" para transposic;:oo de tao
grande obst6culo.

o
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nos do particlpa<;:oo. As obvias dificuldades causedas por ter de proceder asslm. pod em reflectir-se
no entendimento e no avolla<;:oo do particlpo<;:oo.
o plano deve ser:

desenvolvimento tematico. Quondo as voriedades
noo apresentam informa<;:oo tematica de relevo.
deve ser exposto a pe<;:a normal.
A utiliza<;:oo de pastais maxim os deve ser Iimitado a algumas poucas pe<;:as importantes. princlpalmente para melhorar a compreensoo do
informa<;:oo tematica do selo. Em complemento a
necessaria concordoncia do assunto. tempo e data
definldos nos prlnciplos do Maximafilia. estos pe<;:as
devem ter uma oblitera<;:oo adequada 00 tema.

- Compotivel com 0 titulo da colecc;:Oo. 0 titulo e 0 plano representam uma unidade slgnificativa e devem reflectir as caracteristicas
especfficas do tema escolhldo. Se 0 expositor decldir apresenter uma sec<;:oo autonoma do suo colec<;:oo. 0 plano e 0 tftulo do
particlpa<;:oo devem ser compativeis com
aquela sec<;:oo.
- Correcto. 0 plano deve ser preciso. cientificamente verdadelro e judiciose.
- Logico. A sequencia dos principals capitulos
e dos suas subdivis6es deve segulr uma ordem racionol. sem capitulos superfluos ou foro
de sequencia.
- Equilibrado. Deve ser dodo a mesma importoncia as diferentes sec<;:oes. de acordo com
a suo importoncia tematica e 0 material disponivel.
- Compreensivel e completo. Deve detalhar
referenclos dlrectas e Indlrectas. desenvolvimentos e caracterfsticas especfficas do tema
escolhldo. Temas desenvolvidos dentro de
uma estrutura seja ela no quadro de uma
organiza<;:oo ou cronologlca. devem. contudo. mostrar ciaramente os antecedentes historlcos. os objectlvos. tarefas. resultados e
consequencias das activldades de tais organiza<;:oes ou aconteclmentos.. Deve Incluir
todos os dlterentes aspectos do tema e
abronger a malor area compativel com
aquele. Sob este ospecto. deve evltar-se limiter ou concentrar a desenvolvlmento do
plano somente a um au a poucos poises.
tonto quanto 0 tema escolhldo 0 perm ita.
- CriaHvo e/ou original. 0 plano deve ser mais
do que uma simples Iistagem de Itens. A
constru<;:oo de um plano criativo e/ou original e conslderado um requisito prevlo para
um criatlvo e/ou original desenvolvimento.

Estudos filatellcos
Pe<;:os e documentos postais usados numa colecc;:oo/porticlpo<;:oo tematica. podem apresentar
um grande numero de importantes voriantes filatelicas. Se este material apresentor Importoncia tematico e filatelico. entoo e recomend6vel um
concise e equilibrado estudo filotelico. pelo que este
materlol pode ser convenientemente exposto e a
pesqulsa filatelica do expositor devidamente apreciada.
Um estuda filatelico numa particlpac;:oo tem6tico. tem for<;:osamente de seguir os crlterios do filatella tradlclonal (desenvolvimento do pe<;:a.
variedades) hlstorla postal (uso. percursos. manuseamento do correlo. marcofilia). mas deve tambem
integror-se no desenvolvimento do tema.
A fim de salvaguardar 0 equilibrlo do porticipo<;:00. 0 objectivo destes estudos noo deve ser 0 de
estarem completos. mas a presen<;:a das mals Importantes particularidades filatelicas. A extensoo do
estudo deve ser proporclonal 00 grau de especializa<;:oo do participo<;:oo. Contudo. 0 desenvoMmento do tema noo pode ser prejudlcado. e 0 texta
tematico deve ser enquadrado dentro do estudo.
de forma a que noo haja solu<;:oes de continuidade.
Texto filatelico
So e necessaria uma descri<;:oo filatelica quando uma caracteristica do pe<;:a noo e faclimente
reconhecfvel. ou tem de ser descrlto um estudo
filatelico. Esta descri<;:oo deve satisfazer apenas esta
necessldade. Defini<;:oes empoladas 00 estilo de
cat610gos de leiloes. noo sao nem adequadas nem
acelt6vels.

4.2 - Desenvolvlmento (Tratamento) e Importcncia
Para avalier 0 nivel do estudo e pesqulso tematicas. deve lever-se em linha de conta a avalla<;:oo
de estudos prevlos do tema a tim de conslderar 0
quanto 0 tratamento aproveltou a literatura tematica e filatelica disponivel. catologos e documentos
pesquisados. Isto comparar-se-6 entoo com a pesqulsa pessoal e estudo apresentados no participa<;:00.
A amplitude ser6 avaliada comparando aque10 que a participa<;:oo apresenta. com a potenCial
que pode ser consegulda atraves de urn plano
muito abrangente e completo e um desenvolvimento cabal e profundo.
A profundidade do desenvolvimento e demonstrada pela presen<;:a de conexoes. referencios cruzados. ramltica<;:oes e consequenclas dentro do
estrutura do tema seleccionado.

ART. 4 -CRITERIOS PARA A AVAlIA<;AO
DAS PARTICIPA<;OES

Las mas atractivas de Argentina. Catalogo
ilustrado color. Bases notables. Numeros
Yvert-Scott - Argentina, Portugal, Espana,
Temiltica, etc.
Puede pagar con cheques en U$S 0 Con
Tarjetas Mastercard 0 Visa
A su pedido Ie enviamos catalogo GRATIS

o capitulo anterior explana os princfpios de
composi<;:oo do participa<;:oo. os quais correspondem directamente 00 criterlo para a suo avalia<;:00. A flm de evitar repeti<;:oes. os comentarios a
estes criterlos soo por Isso limitados a algumas notas
adiclonals.

Juan Simona - CC40 - 7311 Chillar
ARGENTINA

A presen<;:a de uma folha de plano adequada
assegurora a que 0 publico e 0 juri noo tenham de
IIreconstruir» 0 plano. navegando atraves das pagi-

4.1 -

Plano
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o equllibrlo do desenvolvimento a demonstrodo dando-se a adequada profundidade e amplitude aos varias pormenores tematicas de acordo com
a suo Importoncia dentro do tema. Este princlpio
tambam se aplica aos estudas filatalicos.
A erlaHvidada a a originalidada estoo definidas
no ponto 3.2.2. anterior.
Os eonheeimentos temeHeos referem-se 00 nivel de conhecimentos do tema. expressos pela escolho dos pec;:os. as suas correlac;:oes. e 0 texto que
as ocompanha. Por consegulnte. isto pressupoe a
ausencla de erros tematicos e de pretexto para
inclulr material noo directomente relacionodo com
o tema.
A Importaneia temetiea a expresso pelo grau
de diflculdode do desenvolvimento. no base do
esfera de occ;:oo do temo e do disponibilidode relativo de material.

- Tenha uma quolificac;:oo tematica que noD
a Imedlatamente 6bvio e necessita de ser
descoberto pelo expositor.
Para alam disso. devem ser valorizados os estudos filatalicos que apresentem uma verdadelra e
bem doeumentada pesquisa. a qual noo seja apenas uma desculpa para mostrar uma acumulac;:oo
de pec;:as sem quolquer analise filatalica.
Para avoliar a importoncia filatalica. deve ser
valorizada a utilizoc;:oo de material com grande importonclo filatalica. 0 que nem sempre significo que
sejom pec;:as raras .
4.4 - Estado e roridode

o Estado a base ado nos hobituois e generolizados critarios de avolloc;:oo utilizados no filatelio. Para
o material moderno. 0 bom estado a um requisito
essencial.
As obliterac;:oes devem ser claras e noo macular
o desenho do selo. de modo a ser claramente visivel 0 motivo que Interesso.
A raridade a baseada em critarios objectiv~s
tais como uma reconhecidamente absoluta raridade e dificuldode de aquisic;:Oo.
E essencial que variedades. provas. ensaios.
sejom mois raros do que a pr6pria emissoo. a fim de
Ihes oumentar a qualidade filatalica. E aplicado 0
mesmo principio a bloeos. tiras. etc.
Como a 6bvio. as pec;:os que apesar de serem
muito raras noo tenhom. ou tenhom insuficiente
relac;:oo com 0 temo. noo devem ser incluidas na
avaliac;:oo deste crlterio.

4.3 - Conhaeimentos filatelieos, estudo e pesquisa
A ovolioc;:oo dos conhecimentos filotalicos gerais. pode ser feita atravas:
- De total eoneordaneia eom as regras do filatalia. Isto diz respeito. por exemplo. 0 pec;:os
Indesejavels para fins de colecclonismo (p.
ex. frogmentos com selos ou de inteiros postols. postois maximos incorrectos);
- Do eonformidade filateliea da doeumentos
pasta is, Incluindo a soma total e a justificoc;:oo de pec;:os duvldosas. se exlstlrem. Os
conhecimentas filatalicas do expositor 560 demonstrodas otrovas do selecc;:oo de pec;:as
de real importoncla filotalico em vez de pec;:os extrovogontes. Estas ultimas opresentodos em pequeno numero. podem openas
constitulr um complemento as pec;:as mais importontes e odequodos;
- Do eonformidade do taxto filatelieo, em termos de odequac;:oo. correcc;:oo e concordoncia com 0 material descrlto.

4.5 - Apresentoc;:oo
Os esforc;:os dos expositores 500 demonslrados
pela dlsposic;:oo apropriodo dos pec;:as e dos textos
nas folhas. A apresentoc;:oo deve ser ovaliado a
base
- Da clareza da exposic;:oo
- Da clareza do texto
- Do equilibrlo estatico de toda a particlpac;:oo.

Para ova liar conhecimentos filatalicos especificos. dentro do estruturo de um determlnodo tema.
deve ser dodo enfase

- A prasenc;:a

-

A fim de se olcanc;:arem estas caracteristicas.
oferecem-se as conslderac;:6es seguintes. baseadas
na experiencia das porticipoc;:oes com melhor apresentac;:oo.

do mais diverslfieado material
filatelieo passivel. Isto conduz a presenc;:o de
todos os diferentes tipos de material fllotelico.
devendo incluir material de todos os periodos e do maior numero de poises possivel.
dentro dos possibilidades do temo escolhido.
A utilizac;:oo equilibrada do referido material.

Folhas e apresenlac;:oo teenieo

500 preferiveis folhos broncas ou de cor palida
que noo diminuom 0 material.
As prestac;:6es tacnicas (p. ex. a montogem e a
disposic;:oo dos selos e documentos) deve ser consistente e cuidado 00 longo das folhas.
Sejo qual for 0 matodo seleccionodo para os
tftulos e para 0 texto (manual. maquina de escrever. computador. etc.). a legibilidode da porticipoc;:oo pode sar aumentodo se forem usados diferentes
tipos de carocteres e/ou tamanhos: noo a necessa-

Para ovolior 0 estudo filotalico e pesqulsa pessoal. deve volorizar-se material que
- Noo tenho side oindo descoberto pora esse
temo. ou oi tenho sido muito pouco
pesqulsodo
- Se refiro a umo area de coleccionoc;:oo pouco comum
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Vitorino Godinho. no seu Catalago Ano tado publicado em 1953 e referindo-se ao
selo em causa. escreve: «... ha fortes duvidas
acerca da genuinidade dos raros exemplares que foram vistos do 900 rt3isl> . E em anotac;:ao seguinte esclarece que 0 catalogo
scon·s. de 1951. nao hesitou em escrever:
"Leading specialists are now ogre ad that the
600 r. and 900 r. wich formerly listed in this
group. exist only as forgeries.))
J. ELL no seu pequeno mas muito interessante e elucidativo opusculo publicado em
1944. apresenta uma fotografia do 900 reis.
propriedade do Snr. Fernando Castel-Branco.
proveniente da colecc;:ao de Carlos George;
nao faz qualquer apreciac;:ao quanta a sua
genuinidade. apenas dizendo que do 600 reis
nunca nenhum exemplar apareceu em parte alguma e fala que do exemplar de 900
reis conhecido na colecc;:ao Tapling. do museu de Londres. apenas mais um exemplar
apareceu por volta de 1890 que foi vendido
para a Alemanha. desconhecendo-se hoje 0
seu paradeiro .
Joao Augusto Marinho nos seus «APONTAMENTOSI> publicados em 1964 lastima que
o seu exemplar seja genuinamente fa Iso. mas
nao esclarece os motivos que 0 levam aquela conclusao. depois de fazer alguns comentarios que se encontram. na generalidade.
naquilo que acima ja se disse. atribuidos a
outros autores.
Modernamente. em varias publicac;:6es e
cartas escritas da America. tivemos ocasiao
de conhecer a posic;:ao do Snr. Oswald
Andrade quanta a estes assuntos relacionados com os selos nativos e com 0 900 reis.
Tipo I em papel espesso.
Primeiro que tudo este Senhor p6e em
duvida muitas das afirmac;:6es dos autores
ingleses. opiniao que n6s tambem partilhamos. ainda que mais moderadamente (pois
conhecemos as nossas li.mitac;:6es). quando
se referem a filatelia da India.
Ele possui um exemplar adquirido em
Nova lorque e declara que. por mais que
observe e estude 0 referido selo. nao Ihe
nota qualquer diferenc;:a notavel dos seus
congeneres do tipo I das outras taxas
em papel espesso. sabendo-se (como se
devia saber). que nao existem dois selos nativos perfeitamente iguais. mesmo numa s6
folha de 100 exemplares (como eram impressos).
Baseia ainda as suas convicc;:6es no circunstancia de que a impressao era assistida
por um funcionario do confianc;:a da Fazen-

da e que. no final de cada dia de trabalho.
nao s6 0 cunho. como 0 material impresso. era recolhido por esse funcionario e
devidamente escriturado nos documentos apropriados. nao sendo possivel a existencia de falsificac;:6es no impressao destes
selos.
Mas seria essa a realidade? Sera que esse
funcionario poderia arrecadar e escriturar nos
competentes livros da Fazenda. folhas de
selos que nao estivessem completamente
impressas? Nao podemos esquecer que os
val ores das taxas erom impressos numa segunda operac;:ao e portanto. folhas sem essa
segunda operac;:ao nao seriam guardadas na
Fazenda. mas ficariam ao dispor do impressor. que no dia imediato se proporia
completa-Ias .
Eclaro que isto s6 pode ser uma conjectura sem qualquer fundamento legal.
Pelas conclus6es que no final exporemos.
nao nos admira que 0 Snr. Oswald Andrade
nao encontre diferenc;:as no seu exemplar de
900 reis que 0 leve a concluir que seja uma
falsificac;:ao. mas tao-somente um selo genuino.
Enossa opiniao que no coso presente nao
houve falsificac;:6es mas tao-somente abuso
de autoridade ou de confianc;:a .
o responsavel. nao e conhecido. mas
pelas func;:6es que exercia sera 0 suspeito n.D
1: MISTER X. compositor do Imprensa Nacional de Nova Goa e com importantes func;:6es
naquele estabelecimento.
A chapa para a impressao das 3 altos
taxas. 300. 600 e 900 reis era s6 uma. pois que
os selos teriam todos a mesma cor (Roxa ou
Violeta escuro).
Parece que foram feitas algumas folhas
com a prime ira operac;:ao a executar: a impressao do selo . A impressao do valor s6 era
efectuada quando havia requisic;:6es dos
correios e. como as cartas para a Metr6pole
s6 gastavam os 300 reis. estes foram impressos indubitavelmente e vendidos nos locais
apropriados.
o mesmo nao aconteceu com 0 600
reis e naturalmente com 0 900 reis. apesar
de estarem autorizados oficialmente a
circular; tratava-se contudo de taxas muito
altas e portanto de insignificante procura
ou necessidade e nao nos parece que 0 numero de selos de 300 reis tenha sido too grande que desse origem a degradac;:ao da
mesma chapa em tao curto periodo de utilizac;:ao. como admite 0 Desembargador Dr.
S.B. Rau.
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estudaram minuciosa e exaustivamente conclufrom unanimemente pela falsificac;:ao dos
tres referidos exemplares.
Outros autores fizeram referencias ao assunto, que vamos enunciar e comentar.
Carlos George nao faz menc;:ao ao referido
selo, sua propriedade, na obra publicada
.. REIMPRESSOES», em 1944, edi<;:ao da Casa
Molder.
Mas 0 falecido negociante Castel-Branco, 00 entabular negociac;:oes com os
para a venda de um exemplar. afirmava a
sua prOVeniElncia da colecc;:ao de Carlos
George. 0 que nos leva a pensar que tambem C. George teria duvidas sobre a autenticidade do referido exemplar.
Daquela tentativa do negociante CastelBranco resultou 0 arrolamento pelo Estado do
referido selo, 0 pedido de esclarecimentos (]
Embaixada BritOnica pelo ministro da Educac;:ao e tambem uma diligencia para GOA,
feita pelo Castel-Branco, ao Juiz Desembargador aposentado Dr. Siurama Bolvonta
Rau, que, 00 que parece, era coleccionador.
A sua resposta em 1954, naG foi
nada favor6vel (] transacc;:ao em vista. pois
apenas dava alguns elementos identificadores de um Albano de Souza que trabaIhou na Imprensa com 0 compositor-mar
Silvestre de Souza (devendo ser amigos) e
regressou (] Metropole pouco antes da implantac;:ao da Republica; e interroga mesmo:
..0 selo da taxa de 900 reis arrolado pelo
Governo OU 0 BLOCO DONDf ELf FOI RETIRADO, teria sido uma prova ou um especfmen
e devido (] sua imperfeic;:ao por a chapa estar
muito gasta naG teriam sido emitidos selos
em quantidade suficiente para sua circulac;:a07 Eimpossfvel dar resposta satisfatoria etc.,
etc ... ».
E da Embaixada Britanica em 1953. tambem j6 tinham sido transmitidas as duvidas
que os ..experts» ingleses, Sir Edward Bacon e
J.N. Marsden atr6s referidos, tinham sobre a
autenticidade dos unicos 3 exemplares conhecidos:

para a categoria das falsificac;:oes e
desta forma eliminado, tal como 0
600 reis, de todos os cat61ogos que a
anunciam.
Todos estes elementos publica 0 Sm. E.D.
BACON. K.C.v.O., guarda das colecc;:oes filatelicas de S.M. Jorge V, no jornal mensal do
Stanley Gibbons em Fevereiro de 1925; a
conclusao mais logica que se pode tirar e
que 0 autor do artigo poe em duvida a autenticidade do referido selo do British Museum.
Po is bem, em Maio de 1925 e no mesmo
referido jornal, MARSDEN responde e completo as informac;:oes anteriormente descritas e
escreve:
.. Quando Harrisson e Napier escreveram
a sua obra sobre os selos da India Portuguesa, estive em constante contacto com as ditos
autores e tive ocasiao de apresentar (] sua
apreciac;:ao 0 selo de 900 reis do minha colecc;:ao.
o Sm. Harrisson estava tao ansioso em
possuir aquele exemplar que, por troca com
algumas outras antigas pec;:as das colonias
inglesas, me levou 0 selo que eu possufa,
deixando por isso de 0 ter na minha colec<;:00».
especfmen que possufa, tinha-o comprado em Lisboa ao comerciante Sm. Faustino
Martins, que por sua vez 0 tinha recebido de
GOA.
unico exemplar, alem do seu, que j6
tinha visto era 0 do British Museum.
No entanto no Verao anterior, quando de
uma estadia em Londres, foi-Ihe presente
outro exemplar para que emitisse a sua opiniao; ele (Marsden) e 0 Sm. Yardley, exam inaram cuidadosamente 0 referido exemplar
e conciufram tratar-se indubitavelmente de
uma falsificac;:ao.
Havendo duvidas do Sm. Bacon quanta
ao 900 reis do Museu Britanico, 0 Snr. Marsden
ali voltou, mas so pode comparar os seus selos
de 300 reis com 0 900 reis daquele Museu;
ficou portanto em desvantagem j6 que. naG
so nao podia manusear 0 selo do museu,
como tambem, naG possuindo j6 0 seu, que
considerava verdadeiro, do comparac;:ao
com os de 300 reis (sua propriedade), naG
podia concluir a autenticidade do 900 reis e
portanto teria que comungar da opiniao do
Sm. Bacon quanta (] eliminac;:ao do mesmo
selo de todos os cat610gos, tal como acontecera ao de 600 reis.
Parece-nos assim que ate 1925 os
..experts II que se dedicaram ao assunto e 0

cn

o
o

(1) Na colecc;:ao Tapling, no Museu Britanico.
(2) Safdo da colecc;:ao Ferrari, etiquetado
..sens garantie» e presentemente na
posse de Entidade Portuguesa.
(3) Safdo das colecc;:oes J.N. Marsden.
Gilbert Harrisson e R.B. Yardley, e agora no posse de um negociante
ingles .
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rio apresentar 0 texto em cores diferentes. podendo isso ate tornar-se ser mois confuso do que util.

nunca devem ser utilizadas quando a pec;:a a exposta pelo seu salo Impresso e/ou ilustrac;:oo.
Os selos utilizados para descrever 0 desenvolvlmento. nOo devem ser expostos sobre documentos
sem uma oblitera<;:ao tematica importante. a nao
ser que a documento tenha uma importoncla filatalica clara. 0 mesmo selo s6 deve ser exposto !solado. e sobre carta ou postal. por razoes filatalleas
justiflcadas. Em principio, a suficiente apresentar 0
ultimo.
Noo devem ser usados sobrescritos ou postais
nos quais numerosos selos noo se reportem ao tema
(p. ex. uma sarie da qual apenas uma ou duas
pec;:as e adequada).
Em alguns casos. 56 estoo disponiveis uma ou
duas pec;:as relativas a um pormenor tematleo. Isto
noo deve dar lugar a devotar-se uma folha a apenos essas duas pe<;:as. a noo ser que os suas dimensoes 0 exijam: em geral pod em ser apresentadas
outros pec;:os na mesma folha. tanto quanto uma
disposic;:oo equilibrada 0 permita. Podem ser usados subtitulos adequodos para indicar a separo<;:oo
necessaria entre os diferentes pormenores tematicos.

ApresentcyCio do material

Nenhuma folha deve ser demasiodo chela ou
demasiado vazia. Um conhecido principlo temotico
indica que e suficiente expor somente um exemplar
de uma serie de muitos exemplares (selo. inteiro
postal. obliterac;:oo, etc.) com a mesma lIustroc;:oo:
este conceito previne tambem 0 preenchimento
demasiado das folhos. A utiliza<;:oo de vorias pe<;:as
com exoctomente a mesma lIustrac;:ao. deve ser
limitada a circunstancias especiais, como, por exemplo. razoes de slmetrla, equilibria do texto. importancia tematica ou filatallca especiflca do material.
estudos filotallcos.
Este principlo nOo se aplica quando 0 mesmo
desenho e comum a diferentes tipos de material
(selos e/ou selo/ilustra<;:oo impressos em Intelros
postais. e/ou oblitera<;:oes especiais. etc.). ou quando as pec;:os pertencem a vorios paises.
Algumas vezes. a mesma pec;:a pode ser utilizada para ilustrar diversos pontos temoticos (p. ex.
devido aos seus motivos secundorlos). Sugere-se que,
para evltar repetic;:oes. a pe<;:a seja exposta. se
possivel. em espacies diferentes (p. ex. Isolado. variedade. provo. em sobrescrito com uma oblitera<;:oo
tematica apropriada).
No coso de pec;:as multo comuns. uma folha
muito cheia com documentos e Intelros postals.
pode ser evitada expondo as partes tematicos e
filataiicas essenclols atravas de cortes na folha (IIjanelas»). Isto representa. muitas vezes, uma alternativa viovel 00 corte dos documentos.
Documentos de grandes dimensoes podem par
vezes afector de forma desagradovel 0 equilibrio
estatico: eles podem ser aceltes. se apresentarem
uma muito grande Importoncla temotica e/ou filatalica.
A sobreposlc;:oo de documentos nem sempre
pode ser evitada. Isto acontece frequentemente
com correspondencia normal. comercial. de serviC;:O e oficlal. sendo os resultados visuais menos perturbodores para alguns temas (p. ex. arganizac;:oes.
acontecimentos, hist6rla especifica). do que para
outros (p. ex. temos artisticos ou estaticos).
A escolha entre selos novos ou obllterados. e
delxada 00 criterio do expositor. Do ponto de vista
visual. a recomendado que uma participa<;:oo contenha apenas uns. ou outros. Quando isto noo e
exequivel por razoes filataiicas (p. ex. um selo que
a muito mais raro no outro estado), ou de dlficuldade de aquisic;:oo. deve ser. no minlmo. evitada a
mistura de selos novos e usados na mesma folha.
Contudo. a inclusoo de pec;:as circuladas numa
folha. noo 1m plica que todos as selos da mesma
folha tenham de ser obliterados.
Os intelros postais podem ser expostos novos ou
clrculados. de acardo com a sua Importancia filotalica e 0 gosto do expositor. Noo devem ser cortados. Alam disso. a uso de IIjanelasll para Inteiros
posta Is deve ser estritamente limitado a pec;:as muito
comuns apresentadas devido 6 sua obiitera<;:oo e

Tltulos

o cabec;:olho do folha deve identificar a clossificac;:oo de acordo com as subdivisoes do plano e
sumorizor a conteudo da folha.
Quando necessarlo, isto pode ser conseguldo
utilizondo-se subdlvis6es especifleas/mais especificas
em forma de titulos e subtitulos para alam das divls6es do plano, a flm de proporcionar um malor
entendimento do conteudo da folha.
A repetlc;:ao do titulo da colec<;:oo/portlelpac;:oo. au do conjunto inteiro de titulos em cada foIha. constitul apenas um desperdicio de espac;:o: s6
devem ser apresentados na folha os graus de titulos
necessarios para um melhar entendimento da particlpac;:oo.
Quando a adoptado um sistema numarico para
o plano gerol. deve ser adoptado Identlco procedimento em todos as folhas.
Texto

o texto deve ser 0 mois conclso possivel. Deve
ser eiimlnada toda e qualquer Informa<;:ao desnecessarla (p. ex. adjectivos redundantes). desde que
o papel do texto seja apenas complementar ao
material.
A descric;:oo temotlca pode dizer respeito a
pe<;:as individuais ou a conjunto delas. com um bloco de texto curto. Todavia. para um melhor entendimento da IIga<;:oo especifica. 0 texto deve ser
inserido tao perto quanto possivel das respectivas
pec;:as.
Fotoc6pias ou fotografias. referenciadas como
tal. de qualquer porte oculta de um documento (p.
ex. 0 selo impresso num inteiro postal ou marcas
posta is). 56 podem sar usados se desta manelro for
destocoda umo informac;:oo tematica au filatalica
importante.
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Mapas simples e eflcazes e/ou dlagramas. podem ser usados como suplemento ao texto. num
pequeno numero excepclonal de casos. onde contribuam para um melhor entendlmento do desenvolvlmento e encurtem 0 texto.
Erecomendado aos exposltores que exponham
frequentemente em exposl<;:oes Internaclonais e nao
usem habltualmente um Idioma FIP. que preparem
uma nova partlclpa<;:ao com texto em um dos mals
utilizados dos Idiom as da FIP. a fim de que 0 seu
trabalho possa ser melhor entendldo pelos jurados
e pelos vlsltantes.

ART. 5 -

JULGAMENTO

o juri utilizara a tabela de pontes definida no
Art. 5.2 do SREV.
Os jurados tematicos devem preencher um
impresso de avalla<;:ao aproprlado. a flm de se orientarem num julgamento completo e consistente.
A presen<;:a de pe<;:as duvldosas. falsificadas ou
reparadas que nao estejam claramente identificadas como tal. originara a desvaloriza<;:oo da particlpa<;:ao. Aconselham-se par isso os coleccionadores
a mandarem expertizar as pe<;:as duvidosas antes
de as incluirem na participa<;:ao.

ASSOCIA9AO PORTUGUESA DE MAXIMAFILIA
Para Correspondencia:
Apartado 52125 - 1700 Lisboa - PORTUGAL - Telet. (01) 75944 80

CONDI<;:OES DE ADMISSAO
Admissao
Quofizac;ao

Europa

Portugal
1.000$00
1.000$00

FF 50.00
FF 50.00

Oufros Palses
US$ 10.00
US$ /0.00

Pagamento por cheque, vale ge correia ou vale postal internacional em nome de
ASSOCIA<;:AO PORTUGUESA DE MAXIMAFILIA
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Logo a seguir, Fevereiro de 1925, no mesmo "Stanley Gibbons Monthly Journal». E.D.
BACON, congratulando-se com as informac;:oes fornecidas por J.N. Marsden no seu
artigo do mes de Novembro anterior. informa
tam bam tencionar esc rever algo sobre a
emissao das tres altas taxas que tinham sido
objecto do sua aten<;:ao e estudo.
Havendo unanimidade de opiniao quanto a emissao do 300 rais. po is se tratava da
taxa normal de uma carta de GOA para
PORTUGAL (280 + 20 rais). e igualmente unanimidade quanta a inexistencia do 600 rais.
restava apenas 0 900 rais. para 0 qual
MARSDEN apenas dizia: "There exist most
dangerous forgeries of this value." On de estao os exemplares que nao sao "forgeries».
perguntava E.D. BACON?
Ele estava convencido que 0 exemplar
da colecc;:ao "T APLlNG» era uma falsificac;:ao.
o exemplar saido no nona leilao da colec<;:ao "FERRARI» (Iote 528) tinha sido vendido
"sem garantia» e seria seu convencimento
tratar-se igualmente de uma falsificac;:ao.
Restava fazer referencia 00 exemplar do
BRITISH MUSEUM, acerca do qual estava no
posse de algumas anota<;:oes que passava a
expor:

mente sobre um numero muito restrito de
exemplares cujas caracteristicas seriam espectacularmente semelhantes ados seus
conganeres do 1.° emissao. isto a, Tipo I. em
popel espesso. como 0 300 rais.
Uma das primeiras publicac;:oes sobre os
selos nativos publicada em 1893 pela casa
Stanley Gibbons «PORTUGUESE INDIA». da
autoria de Gilbert Harrisson e F.H. Napier, a 0
mais antigo e completo estudo daqueles lendarios selos; julgamos que esse estudo teve
por base nao so 0 avultado stock daquela
casa filatalica. como das referencias que 0
magazine belga da especialidade «TIMBRE
POSTEll. 9irigido pelo filatelista e comerciante
J.B. MOENS. publicava periodicamente. pois
mantinha contactos com 0 correio de
Goa.
No entanto. J.N. MARSDEN. que foi membro distinto do comunidade britanica em Lisboa. afirmava no «Stanley Gibbons Monthly
Journal» (Novembro de 1924) que. apos especial estudo dos selos daquela colonia portuguesa. nao so havia discordancia com
algumas das afirmac;:oes da referida obra.
como ata alterac;:oes nos conclusoes de
Harrisson e Napier no seu livro. 0 que de resto
a repetido por J. ELL no seu opusculo publicado em 1944.
E bastante extenso 0 artigo de Marsden
no referido jornal. mas alam de muitos esclarecimentos que presta sobre a emissao dos
«nativ~s», afirma que a "factura» das tres 01tas taxas deve ter-se iniciado em Novembro
de 1871 e quando ja estava a ser usado 0
papel espesso para as taxas de 10, 20 e 200
rais. que se esgotaram muito rapidamente.
E importante e talvez seja de considerar
uma sua frase que em seguida transcrevemos. po is deve conter 0 "embriao» da solu<;:ao do assunto que estamos tratando:
"Sheets of the design in deep purple would
be printed irrespective of the value, and the
values would be added as the stamps were
required.
The 300 represented the single letter rate
to Portugal. and naturally this value would be
required much more than the other two.
I do not think that any of the 600 reis were
ever printed as no specimen has ever been
seen to my knowledge. There was supposed
to be a specimen in the FERRARI collection.
but since its sale it is now known to have been
a heavily obliterated 300 reis.
The 900 reis on thick paper, is excessively
rare. and there exist most dangerous
forgeries."

1 - Foi comprado pelo Snr. Tapling 00 Snr.
Castle. quando este desfez a sua colecc;:ao;
2 - 0 Snr. Castle tinha comprado 0 exemplar em 1881 a um negociante de
Nova lorque, que Ihe disse ter adquirido 3 exemplares do referido selo.
dois dos quais j6 previamente teria
vendido;
3 - 0 selo foi mencionado no "Philatelic
Record» de Dezembro de 1881 e toda
a gente nessa altura pensava que 0
selo era genuino;
4 - Dada a data acima referida. pense
que a «falsificac;:ao» sera uma produ<;:ao mais antiga (anterior a 1881 );
5 - E extremamente penoso. para mim.
debater este assunto com 0 Snr.
Marsden, ja que ele a universalmente
e por direito proprio. considerado a
maior autoridade em selos de Portugal e suas Colonias; mas 0 assunto.
mais tarde ou mais cedo teria que
ser debatido;
6 - Ser-me-a permitido perguntar se ele
possui ou sabe onde se encontra um
900 rais absolutamente genuino?
Coso contr6rio este selo deve passar
5
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aro sera 0 Pais que noo tera nas suas
emissoes filatelicas. selos mais ou menos controversos. que deram origem
ao consumo de litros de tinta e quilos de
papel; e no final desse consumo todo. as conclusoes tiradas nem sempre sao suficientemente esclarecedoras da realidade.
Ora esta nesse coso 0 nosso 900 reis do
1.° emissoo do India Portuguesa.
Autorizada a sua emissoo (juntamente
com 0 300 e 0 600 reis) pelo Decreto de 30
de Outubro de 1871 e publicado apenas a 3
de Novembro seguinte. devia portanto ser
normal e sem motivo de reparos. 0 seu aparecimento nos colecc;:oes do especialidade.
o que real mente noo aconteceu.
Ja 10 voo muitos anos. mais de um secu10. que 0 assunto mereceu largo controversia
nem sempre conclusiva. antes pelo contrario.
Desde sempre apareceram falsificadores
pretendendo ludibriar 0 seu semelhante e.
provavelmente. no filatelia. noo faltaram os
que se dedicaram a tao nefasto trabalho.
mas 0 que e certo e que. no coso presente.
acontece haver autores que fazem afirmac;:oes favoraveis a existemcia do 900 reis (0
600 nunca foi visto em parte alguma) e outros autores negam a suo existencia. afirmando que sao falsificac;:oes os poucos
exemplares conhecidos em algumas importantes e excepcionais colecc;:oes.
Por mere acaso. chegaram-nos 00 conhecimento. de varias origens. alguns documentos que tratavam este ass unto. 0 que nos
levou a tentac;:oo e (repetindo uma frase de
um grande filatelista ja desaparecido do
nossa convivencia. 0 Snr. Carlos George) tratar 0 assunto como mais flumo dos bizorros

conjecturos. sem qua/quer bose de sustentoc;:aolJ; sera mais uma das numerosas incognitos de que enfermam. duma forma geral. os
selos IInativos» do india Portuguesa.
Em primeiro lugar devemos confessar que
noo conhecemos 0 preciso significado e a
precisa oportunidade de utilizac;:oo de termos
que temos encontrado em literatura inglesa.
tais como IIboguslJ. IIforgerylJ. "fokelJ. ufo/selJ.
etc. e por isso havera no texto que segue.
alguma irregularidade. 0 que noo nos impede de descrever 0 que conhecemos de diversos autores. infelizmente quase todos ja
desaparecidos. e no final elaboraremos a
nossa opinioo. deduzida e certo do documentac;:oo conhecida. mas que noo representora mais do que uma "bizorro
conjecturolJ• que nos gostariamos estivesse
perto do realidade dos factos.
Desconhecendo quais os exemplares
analisados pelos reconhecidos tecnicos do
especialidade noo nos sera possivel. mesmo
que f6ssemos os possuidores do verdade. dar
razoo a uns e tira-Ia a outros. 0 que noo e de
modo algum. 0 objectiv~ deste apontamento.
Admitimos que possam existir selos falsos
e selos verdadelros (do 900 reis. e claro). mas
como nunca vimos nenhum senoo nos fotocopias de algumas das publicac;:oes que tratam do assunto. noo nos e possivel dar
qualquer parecer pessoal. po is essas fotocopi as ou fotografias noo nos permitem uma
observac;:oo minuciosa e detalhada.
Mas a controversia noo se manteve sobre a maioria dos IIrectongulos de popel». que
basta olhar para eles e ficamos desde logo
esclarecidos sobre a suo origem e a fraca
habilidade do lIoperador». noo. mas too-so4

3122 - Fernando Igrejas Ferreiro Gouveia.
Prc. Cesario Verde. Lt. 31. 4.° Esq.
Massama. 2745 Queluz. (M)Po.Fr.ln.Es.
T.C.V.60.U.3.Franquias.Cartas.Tem6tica
Maritima.60.N.90.94.1 07.
3128 - Eng. Luis Antonio Simoes Costa. Rua
do Constituic;:ao. 2323. 4.° Esq. Ediffcio
Cunha Gomes. 4200 Porto. (M)Po.T.
C.V.60.1.Macau.2A.19.U.ate 1953.Depois N.94.114.
3326 - Antonio Manuel Dias Solvado. Casal
do Chapim. Lote 17. 2.° D. 2675 Odivelas. (M)Po.ln.T.C.v.60.N.U.3.90.114.
3340 - Joao Pedro Amado Baptista. Rua
Ferreira de Castro. 1. 1.° Esq. Abrunheira. 2710 Sintra. (P)T.C.V.60.N.U.
1.2.3.(diversos).29.38.Ex-37.56.Temas.
3360 - Luis Manuel Reis Sousa do Outeiro.
Olival do Pancas. 56-1.° B. 1675 Pontinha. (M)Po.ln.T.C.v.60.N.U.3.
3383 - Eng. Rui Manuel Gomes Faro. Rua dos
Gladiolos. 56. Birre. 2750 Cascais.
(M)Po.Fr.ln.T.C.v.60.N.U.1.2A.114.
3531 - Julio Marques do Costa. Rua do Costa. 122-1.°. 1350 Lisboa. (M)C.60.
N.1.lIhas.Macau.66.
3534 - Joaquim Nunes dos Santos. Rua de
Coimbra. n.o 2-G. 5.° Dt.°. 2300 Tomar.
ou Apartado 105.2302 Tomar Codex.
(M)Po.T.v.C.60.N.U.72.Notas.
3537 - Arqt.o Leopoldo Manuel Criner Baptista.
Av. de Roma. 34-5.° D. 1700 Lisboa.
(M)Po.Fr.ln.Es.T.C.60.N.1.16.lIhas do
CanaI.21.T27 .
3540 - Eng. Manuel Jose Jardim Janz. Rua
Cons. Barjona de Freitas. 14-3.° Dt,D.
1500 Lisboa. (P)Po.Fr.ln.T.C.v.60.N.U.
1.2.19.28.96.114.

100 - Bento do Conceic;:oo d'Almeida. Rua
Cidade de S. Paulo. n.o 14. Lote 7-R/c
Dt.o. 7800 Beja. (M)Po.Fr.Es.T.N.U.60.
1.2.94.
280 - Raul Amaro Veiga Martins Coelho.
Rua das Andresas. 324. Hob. 23. 4100
Porto. (M)Po.Fr.ln.C.T.60.N.1.2.56.70.90.
405 - Joseph Cohen. Rua Vila Correia. 21.
Bloco D. 2.° Esq. 1400 Lisboa.
1147 - Jacinto Alberto. Largo do Pioledo. Bloco B. 1.° Dt,O. 5000 Vila Real. (P)Po.ln.
Compreende Fr.It.Es.T.N.U.60.1.2.Tematicas de fauna. flora. desportos. cosmos. plntura de transportes de 3.90.94.
1281 - Eng. Amandio Jose Corte Real Santos. Praceta Projectada a Rua 9 de
Abril. Lote 2 A. S. Pedro do Estoril. 2765
Estoril. (M)T.N.U.60.1.
2035 - Dr. Jorge Carlos Correia Dias Cesar.
Rua Joaquim Agostinho. Lote 21-7.°
Esq. 1750 Lisboa. (M)ln.Fr.T.C.V.60.
N.U.1.28.2C.Tema Petroleo.94.
2175 - Antonio Alberto do Cruz Pinheiro. Rua
Antonio Feijo. n.o 13-2.° Esq. 2675
Odivelas. (M)Po.Fr.T.C.v.60.N.U.1.2A.
93.94.
2555 - Francisco Jose Pinto Madeira. Praceta
Aristides Sousa Mendes. n.o 1. 3.° Esq.
Prior Velho. 2685 Sacavem. (M)Po.Es.
In.T.60.N.U.1.2A.15.19.90/81.94/83.107.
RMH/82.
2851 - Antonio Luis Pinto Fernandes. Largo de
S. Roque. n.o 3-R/c. Apartado 249.
4481 Vila do Conde Codex. (M)T.C.
V.60.N.U.IIHistoria de Portugal».73.
3040 - Guilherme Antonio Diniz do Nascimento. Rua Cintura do Norte. TCF.
(A Doca do Poc;:o do Bispo). 1900
Lisboa. (M)T.C.v.60.N.U.1.94.
3077 - Antonio Manuel Rodrigues Martins.
Casal do Barota. Lote 84-3.° Esq. 2745
Massama Norte. (M)Po.ln.T.C.v.60.
N.U.67B e outros.

MACAU
3538 - Fernando Antonio. Estrada de Adolfo
Loureiro. n.DS 4-6.20. liD». Edif. Iberasia.
Macau. (A)T.C.v.60.N.U.Macau. Fax:
00 853 970418. Telefone: 00853 970321.
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CORPOS SOCIAlS
para 0 trienio 1997 -1999

3533 - Agrupaci6n Filatelica de Ceuta. Apartado 559. 51080 Ceuta.

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente - Dr. Jose Joaquim Jorge Oliveira
Vice-Presidente - Miguel Jose Pessanha
Secretarlo - Eng. Joaquim Antero da Silva Mac;:as
Secretario - Dr. Norberto Gomes Filipe

ALEMANHA
3532 - Angelo Ramalhosa. Adolf Kolping Str.
22. D-66663 Merzig. (A)Po.AI.V.60.N.U.1.

BRASIL

CONSELHO FISCAL
Presidente - Domingos Martins Coelho
Secretario - Dr. Bento Manuel Grossinho Dias
Relator - Joao Luis de Medeiros

3536 - Ronaldo de Almeida Bueno. Av. das
Posses, sin. Holambra II. CEP 18725000. S. Paulo. (P)Po.TV.60.N.U.3.

DIRECC;AO
Presidente - Dr. Eurico Carlos Esteves Lage Cardo-

ARGENTINA

so

3539 - Horacio R. Tripoli. Blanco Encalada,
917. Buenos Aires C.P. 1428. (A)ln.lt.60.
Filatelia.Cartoes telef6nicos.90.

Vice-Presidente - Jose Rodrigo Dias Ferreira
Tesoureiro - Fernando Augusto Araujo Mendonc;:a
Secretario - Joao Pedro Pinheiro do Silva
Vogal - Fernando da Silva Ideias
Vogal - Rui Manuel Gravata Resende
Vogal - Luis Miguel Pinto Santos Monteiro
Vogal Suplente - Edmundo Miranda dos Santos
Vogal Suplente - Nuno Miguel Cadima Henriques

ITALIA
3535 - Secli Umberto. Via Cagni. 6. 20052
Monzo (MI).(A)ln.lt .Fr.T.C.60.N sem
charneira.U .67 B.ATM.73.1 .19.24.Postal
History.90.109.114.

Oliveira

L IS'BO.7L .7Lg{'1JQ1.FE SJ-{OP
de M, ALBUQUERQUE
POSTAL ANTIQUES - STAMP BOXES
WRITING IMPLEMENTS - PENS & QUILLS
INKWELLS AND CURIOS
THE ANTIQUE ARCADE· PORTOBELLO MARKET
282 WESTBOURNE GROVE· LONDON Wll
TElEPHONE: 0171 376 8173

HOW TO GET THERE

STALL 21 & 22
SATURDAY ONLY
8 OOom 10 2OOpm

,

EDITORIAL
Como foi atempadamente anunciado no Boletim n.o 375 de Mar<;:o ultimo,
realizou-se, no dia 30 de Maio passado, a Assembleia Geral do nosso Clube,
que teve lugar na Sede, Av. Almirante Reis, n.o 70,5.° Ot.°, em Lisboa. A «ordem
de trabalhos» foi a seguinte:
1.°) Aprecia<;:ao, discussao e vota<;:ao do Relat6rio e Contas da Oirec<;:ao e
Parecer do Conselho Fiscal do ana de 1996;
2.°) Elei<;:ao dos Corpos Gerentes para 1997/1999.
Mais uma vez nao podemos deixar de lamentar que os nossos prezados
cons6cios tenham primado pela ausencia, sendo diminuto 0 numero daqueles
que resolveram deslocar-se para participar na referida Assembleia.
Oeste facto podemos tirar as seguintes ilac<;:oes: ou 0 espirito associativo
desapareceu devido a factores de ordem sociol6gica ou entao os nossos
estimados cons6cios confiam em absoluto nos homens que vem dirigindo os
destinos do Clube.
Oe qualquer modo, porem, e sempre estimulante, para quem desinteressadamente serve qualquer colectividade, cultural. desportiva, assistenciaL etc.
verificar 0 interesse que 0 trabalho dos dirigentes desperta entre os associados.
Apreciar a actividade de quem dirige, criticando as suas ac<;:oes ou omissoes
ou sugerindo procedimentos e, de facto, um direito dos s6cios de qualquer
agremia<;:ao, pois esta s6 a eles pertence.
o autor destas linhas, reeleito para a presidencia do Clube e continuando
a dirigir 0 seu Boletim, julga ser um dever transmitir, em seu nome e no dos
directores que transitaram da anterior direcc;:ao, os seus agradecimentos pela
colabora<;:ao prestada e dedicac;:ao demonstrada pelos associados que deixaram os seus lugares.
Agradecimentos sao devidos, tambem. aos nossos muito prezados e ilustres
colaboradores que, com os seus artigos, enriqueceram as p6ginas deste Boletim e aos estimados anunciantes que ajudaram a minorar as despesas elevadas que 0 Clube tem de suportar com 0 seu 6rgao privativo.
Aos s6cios que foram agora eleitos para integrar os corpos sociais agradece-se a disponibilidade, desde logo manifestada, quando convidados para a
lista posta 6 votac;:ao na referida Assembleia Gera!.
A nova direc<;:ao e os dirigentes deste Boletim tudo farao para manter 0
prestigio de que disfruta 0 CFP tanto em Portugal como no estrangeiro.
Eurlco C.E. Loge Cardoso
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@) BARATA DAS NEUES

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.

Rua da Trmdade. 5-1.2 Dto. (ao Largo do Carmo) - Apartado 2690 -1117 L1SBOA CODEX
Telef.: (01) 34671 33 - Fax (01) 3429967

SEMPRE NA VANGUARDA DAS GRANDES NOVIDADES
LlTERARIAS-FILATELICO/NUMISMA TlCAS
Passuimas grande quantidade
de livras. revistas e catalagas
sabre filatelia e numismatica
NACIONAL
E ESTRANGEIRO

• SOBRESCRITOS
DE 1.0 DIA
• INTEIROS POSTAIS
• POSTAIS MAxlMOS
• CARTAS FILATELI
• AEROGRAMAS

If you are interested
Looking for Portugal after
to exchange phonecards.
wantlist. offer BRO.
Petra Bewersdorf. Alte write in portuguese. spanish.
Lubecker Ch. 10. 0-24114 Kiel. french or english to: Jose Coelho - Av. Jooo XXI. 809. 4. D
Your magazine. Thanks! Esq. - 4710 BRAGA - PORTUOffer 200 diff. stamps of SPAIN GAL.
for the equivalent to US 3.00 in
Tarjetas telefonicas usadas.
unused. unicirculated banknotes of your country. JUAN Coleccionista desea canje con
MERINO. Avd. Constitucion. cole gas de Portugal y Europa
en general. Contesto a todos.
216-0-2. 46019 Valencia Horacio R. Tripoli. B. Encalada
Espanha.
917 (1428) Buenos Aires. ArgenSelos de Portugal e Ultra- tina.
mar. Compra. vende e troca.
Troco selos do Alemanha.
Contactar: Jose Jooo Lino. Rua
dos Ferreiros. n.D 28.2250 Cons- Europa. Mundo. novos e usados. por Portugal. etc. Base catancia. Tel. 049-9 90 13.
talogo. Corr. Portugues. EspaOesejo troquistas. Colecci- nhol e Ingles. W. Buehler.
one FOC e Novidades de Por- F.-Lehmannweg 5. 64625 Aletugal. A<;:ores. Madeira e manha.
Macau dos temas: fauna. floCompro. troco e vendo
ra. historia. barcos. avioes.
transportes. etc. Correspon- notas de todo 0 Mundo e
dencia em ingles e registada. postais antigos so de Portugal
Barishnikov Andrei. Prospekt - Antonio AC. Pinheiro. Av. do
Mira 38 «Gil KV-50. Omsk 50- Brasil. 48. 3200 Louso.
644050 Russia.
JOSE RAMON FERRE RES
T. NAGA RAJU. 27-3-34/1-2. SOSPEDRA Apartado de CorSREE RAMPURAM. BHIMAVA- reos 245. 12.580 BENICARRAM-534 202. INOlA A 24 0: LO (Castellon) ESPANA VenBusiness H: Collecting & do sellos nuevos de TOOO
exchanging. worldwide posta- el mundo y material filatelige stamps (Mint & Used) by Big co. I sell stamps new of evepacks. Specialist in Portugues- rybody and filatelic material.
India Stamps.
Em troca de selos e outro
material da Russia e dos novos
Estados deseja novidades novas de diversos poises. Cat:
Michel e Yvert. Corr: Ingles ou
russo. F. Perchik. P.O. Box 295.
Kiev 1. 252001 Ucrania.

COM PRO material filatelico tais como: Cartas. Postais.
Flamulas. etc.. relacionado
com 0 Aeroporto de Lisboa e
Aeronautica Civil em Portugal.
Respostas detalhadas c/ fotocopia para: Fernando Oliveira - Rua dos Arneiros. n.D 86. 1D
Esq.D. 1500 Lisboa.
MACAU - Vendo pela
melhor oferta as series 254/67
e todas as series dos n.O< 309/
83 novas com charneira. excepto 0 316 sem charneira. e colec<;:oo nova sem
charneira de 1981 /1995 com
todas as carteiras. blocos. excepto os n.DS 1 e 4.
bem como todas as series.
exceptuando a n.DS 536/9. estando toda esta colec<;:00 montada em carteiras Tipo II com excep<;:oo do
de 1981/2. - Portes do Correio em Express Mail. por
conta do adquirente. ou outro meio a combinar. sendo
sempre 0 envio por conta e
risco desse mesmo adquirente.
o envio e feito contra Reembolso. Ofertas concretas para
J. ALMEIOA - Largo St. D
Antonio Capuchos - 4560
PENAFIEL - Fax: 055-71 14 84.

Selos. Moedas. Blocos. Sobrescritos e Booklets. vendo
ou troco. novo e usados. de
Troco selos do Brasil novos Portugal. Angola e Mo<;:amou usados por selos novos ou bique com Palops. Apreciausados de qualquer pais. Tam- veis descontos de catabem troco Credifones. Ronal- logos. Completo listas de faltas.
do de A. Bueno - Av. das PosFigueiredo. Rua General
ses. 37. Cx. P. 486 - 18725-000 Silva Freire. lote 157-7.D B. 1800
Holambra II Brasil.
Lisboa. Telf.: 8536209.
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Exchange World stamp
better for better 100 to 500
different. Ulla Johansson.
Lovisagatan 31 C. 55472
Jonkoping. Sweden.

Vendo novidades do munPostais antigos do Algarve
do inteiro: VALOR FACIAL+ 10%. (Cartofilia) - Com pro. vendo
Francisco Chao Lopez. Perez e troco. Paulo Vieira. ApartaCepeda 8-2.° D. 15004 La do 135. 8002 Faro Codex.
Coruna. Espanha.
Completo Iistas de faltas de
ALGARVE. Marcofilia classi- Portugal e Ultramar com desTODO 0 MUNDO - PAisES
E TEMAS - Mais de 35.000 se- ca. Procuro cartas. selos isola- contos apreciaveis sobre 0
ries em ..stock" . Envie-nos a sua dos. postais. telegramas. etc .. catalogo. Se e coleccionador
lista de faltas. Tambem desta provincia ate 1912. Com- medio ou principiante estamos
pre<;:arlos gratis e pedido.
pro ou troco p~r outr~ materi- as suas ordens. I. Coelho FILATELIA SERGIO SIMOES al similar do resto do pais. pOis Apartado 135 - 8002 Faro Co- 2500 CALDAS DA RAINHA.
possuo stock razoavel destas dex.
pe<;:as. Posso tambem trocar
Selos CERES (Portugal/ por selos que faltam no sua coNOVAS EMISSOES - TODO
/A<;:ores e Madeira). Procuro lec<;:ao.
o MUNDO POR PAisES E TEMAS
para especiallza<;:ao tudo soPaulo Vieira. Apartado 135. - Somos importadores ha debre este tema: novos. usados. 8002 Faro Codex
zenas de anos. Diga que prefalsos. reimpressoes. grandes
tende come<;:ar a receber ou
blocos. erros. provas. cartas .
Catalogos Yvert - Sempre pe<;:a circular de inscri<;:ao. FICompro. troco e vendo. Paulo em ..stock" as ultimas edi<;:oes. LATEllA SERGIO SIMOES - 2500
Vieira - Apartado 135 - 8002 Pe<;:a Iista destes e de outros CALDAS DA RAINHA.
Faro Codex.
catalog os. tambem dis poniveis. FILATELIA SERGIO SIMOES
Qual 0 inteiro postal (norPACOTES COM SELOS - 2500 CALDAS DA RAI- mal). que Ihe falta? Que tem
- Para revenda ou directa- NHA.
para dar em troca? Novo/cirmente 00 coleccionador. Muiculado? Envier selo para
Selos Coroa. Procuro para resposta. Americo Mascaretos poises e mais de 30 temas
diferentes . Pe<;:a pre<;:a- especializa<;:ao tudo sobre este nhas Pereira R. Artur Ferreiro
rios gratis. FILATELIA SERGIO SI- tema em novo. usa do. falsos. Silva. 2-2.° Dt.o. 1885 Moscavide.
MOES - 2500 CALDAS DA reimpressoes. folhas. erros. etc.
RAINHA.
Compra. troca e vende. PauSE COLECCIONA TEMAS OU
lo Vieira - Apartado 135 PArSES. TEMOS SEMPRE EM DISSelos vendo e compro. no- 8002 Faro Codex.
TRIBUI<;Ao GRATIS. PRE<;ARIOS
vos e usados. Continente e exCOM CERCA DE 35000 SERIES
colonias. Bons pre<;:os . M .
LINDNER - SAFE - LEUCHT - Novas. diferentes. compleLeitao. Rua Julio Dantas. 3-1.° TURM (FAROL) - Vendemos tas. Indique-nos 0 que colecF. Casal de S. Bras. 2700 Ama- todo 0 material filatelico des- ciona. SERGIO W. DE SOUSA
dora.
tas e de outras marcos. Albuns. SIMOES - 2500 CALDAS DA
classificadores. folhas sistema RAINHA.
EUROPA/CEPT - AMERICA/ bronco. etc. Catalogos gratis
/UAEP - Duos colec<;:oes. dols a Qedido. FILATELIA SERGIO SIPRE<;ARIOS DE SERIES COMtemas. para fazer sem hesita- MOES - 2500 CALDAS DA PLETAS NOVAS DE PORTUGAL<;:00. Tudo em ..stock". incluin- RAINHA.
1953-1992 - Inclui igualmente
do albuns. Inscreva-se tamoom
muita coisa em usado. Com
para receber as novidades
Troco series 'novas e selos bloc os. ..carnets" e outras vaque VaG saindo . FILATELIA SER- usados de grande formato riedades. Gratis a pedido. SERGIO SIMOES - 2500 CALDAS 200x2OD. Piotr Maciag. POB 251 . GIO W. DE SOUSA SIMOES DA RAINHA.
PL-90-oo1 Lodz-l. Polonia.
2500 CALDAS DA RAINHA.
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JOSE M. VAZ PEREIRA, LDA.
70 Anos 00 Servico
, do Ciencio
e de Soude
CORRESPONDENCIA: Apartado 2335· 1108 LlSBOA CODEX
Rua das Magarocas, 18 • ABRUNHEIRA • 2710 SINTRA
Tels. (351-1) 9250450/112 - 92501 44 - 9250319 - 9250369 - 9150079 - 9150492
Fax (351-1) 9250194 - 9151682

***

Rua de Santa Catarina, 951 - 3. 2 Sala 2 • 4000 PORTO
Tel.lFax (351-2) 2000305

Produtos Quimicos para a Industria
Reagentes para Analise
Colunas e Acess6rios para Cromatografia (HPLC, GC)
Vidros e Material de Laborat6rio

Sistemas de Alarme
contra
intrusao e incendio

Papeis de Filtro, Membranas e Cartuchos de Extracc;ao
Fot6metros e Kites para Analise de Aguas
Acess6rios de Farmacia

ALVARAs: N.D 24 MAl 10/04/91 N.D 4150 EOP 25/6/87
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Da autoria de Ant6nio Esttcio dos Reis, urn consagrndo
especialista a Divel mundial em instrumentos de navega~iio e Ciencia N:lutica, "Medir Estrelas" e a hist6ria
ilusll1lda dos instrumentos tridimensionais q~e os portugueses adoptaram, criaram e aperfei~oaram para
realizarem a navega~o astron6mica que lhes pennitiu
sulcar os oceanos e revelar novos mundos ao mundo.
urn excIusivo do

CWBEDO

~NADOR
~

A Colec~iio Descobrir, da qual "Medir Estrelas" constitui 0 mais recente volume, representa um contributo
decisivo para 0 enriquecimento de perspectivas sobre
os Descobrimentos e possibilita a todos - portugueses e estrnngeiros - urn conhecimento melbor do
pais que somos.

Textos em portugues e ingles. Contem 8 selos de
colec~iio_ no valor de 682$()(), devidarnente protegidos
por acetatos, de modo a garantir a sua boa conserva~iio.
Edi~iio encademada, numerada e limitada a 12 000
exemplares autenticados pelos CTT Correios de
Portugal.
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DIRECQAO DE FlLATELIA
Av. Casal Ribeiro. 28
1049 LlSBOA CODEX

