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128 Bilhete postaillustrado. a cores. clrculado de Alplar<;a pora Santaram a 25.10.1910 com 2
selos 5 r. CE157 com figures da Republica e Proclama<;ao da Republica Portuguese
129 Bilhete postal lIustrado. a cores. clrculado. com canmbo da Ambulancia Norte II de
2.11.24. Carlmbo de Santcram de 3.11.24. Vista do Avenida Graclose em Esplnho. mostrando
3 qulosques junto a passegem de nivel. Vista da Ponte metalica sobre a via farrea
130 Bilhete postalliustrado. farpeado. a preto e bronco. clrculodo de Usbaa (24.5.1938)
para Lelna (25.5.1938) mostrando a Pra<;a Marques de Pombal em Usbaa nos anos 30
131 Lote de 4 bllhetes posta is lIustrados. circulados. 2 de Espanha para Leiria 1950.
1 do Bom Jesus do Monte 1937 e 1 com figuras jovens em Idflio amoroso
132 Uvro «Temas de Hlst6rla Postal - Periodo Pra-Adesivo» de Manuel M. Andrade e Sousa.
Edl<;ao dos crr
133 3 livros .Portugal em Selos de 1983. 1984 e 1985•. Edl<;ao dos crr. normal sam selos
134 Revlsta .Filateila para Todos». Edk;:ao da Associa<;ao Portuguese de Jomalistas
Filatelicos. Colec<;ao completa encademada
135 Revista «Estampilha e Vlntem ... Colec<;ao completa encademada
136 120 pagelas de Portugal do n." 160 ao 279
137 100 pagelas dlferentes do .Notlclano do Tema Poupan<;a •. Edl<;ao da Caixa Geral
de DepOsitos. 1978/92
138 10 Aut6grafos diferentes usados sendo 9 de Portugal e 1 de Angola
139 18 documentos dos crr (taloes de registo. de vales. etc .) antigos
140 18 flamulas dlferentes antlgas e modernas

6.000.00

Revista Trimestral
6.000.00
2.100.00
1.600.00
2.000.00
1.200.00
1.600.00
4.600.00
4.250.00
1.000.00
4.000.00
2.750.00
1.200.00

Data limite para a recepc;:oo das ofertas 15 de Fevereiro de 1998
A recepc;:oo do material para a revista n." 379 a sair em Abril. tera que estar
entregue via correia registado ate 28 de Fevereiro de 1998.

PADRE ANTONIO VIEIRA EM LlVRO DOS CIT

O

Padre Antonio Vieira - a mais notavel personagem nacional do seculo XVII - foi considerado por Fernando Pessoa 0 «Imperador do lingua portuguesa... mas a sua geniolidode
ultrapossou 0 dominio do escrita.
Orodor dos moiores de todos os tempos. politico sagoz e destemido. diplomota empenhodo e botolhador. missionario opoixonado nos contins do sertoo brosileiro. Vieiro foi um dos mois
genuinos e intrepidos defensores do Patrio.
Assinolando 0 3. 0 centenario do suo morte. os
CORREIOS DE PORTUGAL lonc;:arom 0
livro (( Antonio Vieira - Uma sintese do Barraco Luso-Brosileiro». de Anibol Pinto de Castro. no
possodo dio 25 de Setembro. no Se de Usboo.
Troto-se de umo obro de quolidode. com 230 paginos. sabre a vida e obro deste grande
comunicodor que acumulou inimigos e foi mesmo alva do Inquisic;:oo. mas nunca hesitou em
fozer do pulpito a tribuna do proprio defesa.
Por exemplo. no Sermoo do Domingo Vigesimo Segundo depois de Pentecostes. pregodo
no Se de Lisboa. Vieira verbero com dureza inoudito a hipocrisio dos fariseus. numo frontal
acusac;:oo contra a fonotismo cego e descaridoso que os sequazes do Inquisic;:oo ostentovam
sob a mascara dos escrupulos.

cn -

Pi/atos. que ha tantos anos estas no inferno! 6 julgadores que cominhais para la com as
olmos envoltas em tantos. e tao graves escrupulos de fazendas. de vidas de honras. e cuidais
cegos. e estOpidos que essas moos. COrA que escreveis as ten<;oes. e com que firmais as
senten<;as. se podem lavar com uma pouca de agua! Nao ha agua. que fenha fal virtude. A
agua benfa lava dos pecados veniais. a agua do bapfismo lava dos veniais. e dos mortais
passados; Mas nem a agua. que corre dos olhos. que e a mais poderosa de fodas. pode lavar
desfes escrupulos; porque sem resfifui<;ao dos danos. que causais. noo pode haver confri<;ao
verdadeira.

6

o livro divide-59 em seis capitulos: do Berc;:o a Componhio de Jesus. 0 missionario. das
grondezas do Corte os carceres do Inquisic;:oo. em Romo tempo de triunfos que noo apogom
saudades.
espera do morte. um rapido olhar sobre a obra de Vieira.

a
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105 Peixes de Mo<;:ambique CE356/79 serie usada

2.100.00

S. TOME E PRiNCIPE
106 La Viagem Presidencial 00 Ultramar 1$75 CE317 novo sem charneira
107 Nossa Senharo de Fatima CE347 novo sem chameiro

600.00
800.00

CORREIO AEREO
108 Sobrescrito 1.0 Voo Swissoir DC-8 ,<JET" FUGHT de Zurique para Lisboa

500.00

INTEIROS POSTAIS
109 Inteiro Postal. circulado. isento de franqula .. Expedi<;:ao Militar 005 A<;:ores». Corimbos
rectangular de .. Censura R.I. 14" e redondo ,cCMPT/P/43» OM FM 1 com luro de arquivo
reparado
110 Inteiro Postal ..Isento de Franquia» Expedi<;:ao Militar aos A<;:ores OM FM 7 novo
111 Sobrescritos Inteiros Posta is de Natal. sem cartoes. 13 tipos diferentes no total de 289
sobrescritos. lote interessante para comerciantes. Novos.

6.000.00
10.000.00
10.000.00

CAOERNETAS, BLOCOS, FOC, CARTEIRAS
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LlTERARIAS-FILATELICO/NUMISMATICAS
Possuimos grande quantidade
de livros, revistas e cat61agos
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NACIONAL
E ESTRANGEIRO

112
113
114
115
116

Caderneta postal de selos de 20 Rs. (1910). SO a capa. para reconstituir
Centenario do UPU Bloco CE15 novo
Jogos Olimpicos Bloco CE69 novo
FOC Ano Santo/Fatima CE719{22
lote de 12 FDC do Ultramor. Angola. Ma<;:arnbique e S. Tome e Principe. Valor
de catalogo 2.500$
117 Tesouros Reais. 2 carteiros com 5 selos coda. 1 do 1.0 Grupo CE2015 e outra do 2.° Grupo
CE2056. novas
118 Carteira de propaganda dos
a .. lubrapex 92» contendo: Instrumentos Nautlcos dos
Descobrimentos CE2074{7. 0 blaco CE127 desta serie e 1 Inteiro postal .. APl - Administra<;:ao
do Porto de Lisboa» com 38$00 CE2062 impresso

cn

10.000.00
750.00
1.000.00
20.000.00
1.000.00
1.000.00

1.000.00

OIVERSOS

• MARCOFILIA
• SOBRESCRITOS
DE 1.0 DIA
• INTEIROS POSTAIS
• POSTAIS MAxlMOS
• CARTAS FILAT~L'~'''''~I
• AEROGRAMAS

119 Estampilha Fiscal do Camara Municipal de Vila VI<;:oso. lei 999
120 40 selos perfurados diversos alguns repetidos
121 Sobrescrito circulado de Lisboa para Dadra em 1954 quando do anexa<;:ao e devolvida com
varios carimbos. Pe<;:a rara
122 Lote de 40 sobrescritos com carimbos varios de 1.0 dia do periodo de 1946 a 1970
alguns circulados. lote interessante para marcofilia
123 5 sobrescritos registados de Portugal diferentes
124 21 sobrescritos com selos de Angola sendo 13 simples e 8 registados. diferentes. dos anos
1958 a 1960
125 12 sobrescritos com selo do seNi<;:o ,cOficial.. sendo 1 com CE 1 e 11 com CE2
126 lote de 2 cartas do Ultra mar. Uma comemorativa do viagem do Presidente do Conselho
de Mlnistros Prof. Marcelo Caetano com assinatura deste no parte frontal do sobrescrito.
Carimbo comemorativo 15/4/69 sobre selo CE380. Outra registada de louren<;:o Marques
para Lisboo com selos de Borboletas CE391 a 397 no total de 6$50. Carimbos 28/5/53 e do
chegada a Lisboa al/6/53
127 Bilhete postal ilustrado. a preto e bra nco. circulado. com carimbo de Lisboa de 10.0UT.1O
sobre selo 10 r. CE158 para Santarem. Fotografia do Almirante Candido dos Reis e do Dr.
Miguel Bomborda assassin ados aquando do implanta<;:ao da RepUblica. Selo com colagem
invertida e inscri<;:ao feita pena ..Viva a Republica»
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1.000.00
500.00
5.000.00
2.000.00
1.000.00
2.000.00
10.000.00

2.500.00

6.500.00
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76
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125 Anos do Caminho de Ferro CEl541/4 serie nova
Grandes Aeonteeimentos Desportivos 1982 CEl563/6 serie nova
Lubrapex 82 CE1588/91 serle nova
Uniformes militares - Marinha CE1603/6 serie nova
XVII Expo. Arte Cieneia Cultura CEl608113 serle nova
Flores Regionais dos A90res - 3.° Grupo CE1620/3 serie nova
Espeeies Marinhas Amea9adas CE1625/8 serie nova
Cent. Jardim Zool6gieo CEl641/4 serie nova
Uniformes Militares - For9a aerea CEl645/8 serie nova
XXIII Jogos Olimpieos CEl663/6 serie nova
Inseetos dos A90res - 1.° Grupo CE1672/5 serie nova

700.00
1.000.00
600.00
500.00
850.00
500.00
1.000.00
550.00
900.00
850.00
500.00

A<;:ORES
78
79
80
81
82

D. Luis fita eurva denteado 25 r. CE10 earimbo 48 Angra do Heroismo
D. Luis fita direita 25 r. CE19 earimbo 42 Angra do Heroismo
D. Luis fila direita 100 r. CE22 usado
5.° Cent. Nase. Inf. D. Henrique 300 r. CE70 usado
Ceres 30 e. CE161 novo eom pontos de ferrugem

750.00
500.00
6.500.00
2.000.00
4.000.00

ANGRA
D. Carlos 75 r. CE7 e 80 r. CE8 com denteado 12
com denteado 13
usados

83

'I,.

'I"

100 r. CE9 e 150 r. CE10
6.500.00

MACAU
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

Aves de Raplna bloeo CE22 novo
Late eontendo Reforma Administrativa. Funda900 St.o Coso. Jogos Olimpieos. PAGODES.
Marte de Camees. Simposlo de Psiquiatria. CE422. 423. 429. 44011. 450/3. 45419. novas
Carteira Anual 1982 eontendo CE460/70
Carteira Anual 1983 eontendo CE471/86
Cartelra Anual 1984 eontendo CE487/505
Carteira Anual 1985 contend a CE506/23
Cartelra Anual 1986 eontendo CE524/40 e Bloco CE5
Carteira Anual 1987 eontendo CE542/60 e Bloeo CE7
Cartelra Anual 1988 eontendo CE562/73. 57518. 58014 e Bloeos CE8 e 9
Carteira Anua1198? eontendo CE585/605. 607/11 e Bloeos CEll e 12
Carteira Anual 1990 eontendo CE613/30. 632/5. 637/40 e Bloeos CE15 e 16
Carteira Anual 1991 eontendo CE641/63
Carteira Anual 1992 eontendo CE664/85
Carteira Anual 1993 eontendo CE686/98. 700/19. Etiquetas CEl/4 e Bloeo CE21

1.500.00
5.000.00
1.800.00
3.600.00
3.800.00
3.000.00
6.100.00
7.000.00
12.000.00
8.500.00
9.500.00
2.700.00
2.800.00
6.300.00

ANGOLA
98
99
100
101
102
103

Aves de Angola CE326/49 serie usada
Anlmais de Angola 12.50 Ags. CE372 em quodra nova sem eharnelra
Tipos Femininos de angola CE412/27 serie nova sem ehameira
Escudos de Armas de Angola CE436/54 serie nova sem eharneira
Igrejas de Angola CE480/97 serie nov.a
Conchas de Angola CE562/81 serie nova

2.800.00
2.000.00
1.200.00
1.500.00
1.250.00
1.250.00

GUINE
104 Nossa Senhora de F6tima CE261 novo sem eharneira
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EDITORIAL
Ao findar mois um ano. desejamos expressar 005 nossos prezados associados

votos de um bom 1998. repleto de prosperidades pessoals extensivas as respectivas
fammas.
o balan<;o do que foi a nossa actividade durante 1997 sera feito no relat6rio
anual. pelo que nos escusamos de referir. aqui e agora. 0 que foi felto ou 0 que
ficou por fazer no ana que vai terminar. Uma coisa e certa; fizemos 0 nosso melhor
dentro dos condicionalismos habituais.
No ana que vai inlciar-se. alguns apelos vamos dirigir 005 estimados associados
do C.F.P. e tambem expressar alguns agradecimentos que sao devidos:
1) Apelamos para que. a tempo e horas. efectuem 0 pagamento do respect iva
quotiza<;ao. E sabldo que a principal fonte de receita do Clube reside no
importancla pogo pelos seus assoclados. Se as receltas naG entram. «necessariamente» que as despesas naG podem ser liquldadas e. obviamente. 0
Clube entra em sltua<;ao preocupante;
2) Apelamos para que motivem os seus descendentes (fllhos e/ou netos) no
sentido de os atrair para a fllatelia. A excep<;ao de alguns (poucos) nucleos
escolares. on de se tem feito um trabalho multo positiv~. a nossa juventude
anda arredada deste «hobby» que Ihe podia proporclonar uma ocupa<;ao
agradavel e vantagens no campo cultural. sem duvlda. bastante benefic as;
3) Apelamos ainda no sentldo de coda um «consegulr». junto dos seus amigos
ou familiares. trazer para as nossas «fileiras» mals um associado;
4) Apelamos, tambem para que seja feito um esfor<;o com 0 objectivo de se
conseguir mals anunclos para 0 nosso Boletim, cUJo custo e elevado e aumenta todos os ones;
5) Finalmente, apelamos 005 ccgrandes do filatelia» para que colaborem no nossa
publlca<;ao com artlgos de Interesse de forma a enriquecer as suas paginas
contribuindo, desta forma, para a forma<;:ao de novas filatelistas.

Feitos os apelos, passamos 005 agradecimentos a todos os amlgos, associados
ou nao, que:
a) Colaboraram deslnteressada e anonimamente com a Direc<;ao dando apoio
quando Ihe foi solicitado;
b) Nos enviaram excelentes artigos que, com muito gosto, publicamos nestas
paginas;
c) Nos concederam anuncios que ajudaram a minorar as despesas com 0 Clube;
d) Corresponderam 00 nosso apelo, enviando as suas ofertas para a constitul<;00 de um fundo de maneio destinado a obras de manuten<;ao no sede;
e) Finalmente, a todos os que, cumprindo, alias, 0 seu dever, efectuaram 0
pagamento das suas quotas, no oltura devida.

500.00

Eurico C.E. Loge Cardoso
~
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INDIA PORTUGUESA
Nativos - Estudo pormenorizado do Cunho I
Cor. Joaquim Dores

m largo par de anos a trabalhar sobre
((nativos» e tenho lido tanto sobre a
India Portuguesa (filatelia. e claro) trouxe-nos a ideia condensar todos os pormenores que se encontram escritos em varias obras,
algumas de dificil acesso ou ja esgotadas,
sobre os chamados Tipos I e TIpo II dos selos
((nativos» do India Portuguesa, os selos base
de todas as emissoes locais.
Eraro 0 artigo relativo a ((nativos» que naG
lastime a falta de conhecimentos e elementos sobre 0 assunto; e certo que foi muito
precario 0 registo inicial desta actividade, mas
naG e menos certo que ha muita coisa escrito. a maior parte del a desconhecida dos
poucos e raros interessados no materia.
Eclaro que naG pretendemos criar doutrino nova, mas tao somente reunir num apontamento facilmente consultavel. tudo 0 que
interessa conhecer sobre aqueles imprevisfveis selos; naG nos interessara, duma maneira
geral. aquilo que vem escrito nos varios catalogos a consultor sempre pelos coleccionadores, salvo se alguma objecc;:ao se oferecer,
mas sim a condensac;:ao e integrac;:ao das
ideias transmitidas por varios antigos e distintos escritores, por forma a transmitir (ou pelo
menes tentar transmitir) uma certa seguranc;:a a quem pretenda classifrcar qualquer selo
((nativo» .
Independentemente dessa ideia tambem
tentaremos p~r uma certa ordem no assunto,
ja que por vezes os escritos, lidos isoladamente, nos pod em levar a conclusoes err6neas e
os catalogos nacionais ou estrangeiros, ha
muito que se deixoram de preocupar com
esta ((ninharia» que ja teve a sua epoca e
deixou de interessar, passados que sao mais
de 100 anos, a quase totalidade dos coleccionadores. ate porque a ((materia prima» escasseia nos mercados.

Posta esta introduc;:ao, vamos esclorecer
que este primeiro apontamento tratara apenos do Tipo I - 1871, tendo por base a orientac;:ao de um livro, hoje muito raro. publicado
em 1893 por G. Harrison e F.H. Napier, 0 primeiro a fazer parte de uma serie de publicac;:oes da Stanley Gibbons Philatelic
Handbooks, com as alterac;:oes que 00 longo
dos anos foram tornadas conhecidas e que
recusavam as afirmac;:oes iniciais, por vezes
produzidas sem corresponderem a realidade.
Estes cavalheiros publicaram na realidade a melhor e mais completa obra sobre
((nativos» da India Portuguesa ate entao escrita, tendo como base 0 abundante stock
de'que dispunha a casa Stanley Gibbons, mas
o que e certo e que se apoiaram bastante
naquilo que 0 comerciante belga M. Moens
publicava na sua revista ((Le Timbre Poste»,
contemporanea destas emissoes; por sua vel.
este senhor, que se julgava 0 poi do filatelia,
nao poucas vezes teve que corrigir e
reordenar anteriores escritos que nao
correspondiam <5 verdade, ate porque as
origens das informac;:oes eram (com algum
exagero, digamos), incapazes de se preocupar com a diferenc;:a entre uma letra romana
e uma normandaL ..
Dizem entao Harrison e Napier (de futuro,
quando formos obrigados a referir estes autores mencionaremos apenas H. eN.) que os
((nativos» Tipo I e Tipo II, foram impressos em
colorido sobre bronco. formato rectangular
com 21mm x 18mm. A forma, com duplo trac;:ado, inclui uma colorida banda oval de 3
mm de largura. que toca a linha exterior nos
seus 4 lad os, ficando os cantos preenchidos
com arabescos. As inscric;:oes na banda colorida sao em letras maiusculas a branco.
((SERVI<;O POSTALII na parte superior e ((INDIA
PORT» na parte inferior; separando estas ins-
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D. Luis fita eUNa noo denteado 120 r. CE26 usado
D. Luis fila eUNa denteado lOr. CE28 earimbo 93 Penalva de Alva
D. Luis fita eUNa denteado 25 r. CE30 earimbo 157 Torres Novas
D. Luis fita eUNa denteado 100 r. CE33 usado
D. Luis fita eUNa denteado 120 r. CE34 usado
D. Luis fita direlta 100 r. CE43 papelliso denteado 12 '/2 usado
D. Luis fila direlta 100 r. CE43 papel poreelana denteado 12 '/2 usado
D. Luis fila dlrelta 300 r. CE47 denteado 13 '/2 usado
D. Luis de perfil 25 r. CE53 denteado 13 '/2 usado
D. Luis de perfil 25 r. CE53 denteado 13 '/2 usado
5.° Cent. Nase. Inf. D. Henrique SO r. CE103 novo
5.° Cent. Nase. Inf. D. Henrique 80 r. CEIDS novo
5.° Cent. Nase. Inf. D. Henrlque 100 r. CE106 navo
5.° Cent. Nase. Inf. D. Henrlque ISO r. CE107 novo
Ceres 1 e . CE221 papel eartolina denteado 12 '/2 usado
Ceres 2 e . CE223 papel eartolina denteado 12 '/2 usado
Independenela de Portugal 1.0 emissoo CE374/81 feeho de serie usados
8.° Cent. da Funda900 de Portugal CE591/8 serie nova
Cent. do Selo Postal CE599/606 serie nova exeepto a SO e . CE603 que e usado
Costumes Portugueses 1.0 emissoo 1$75 CE615 novo
3.0 Exposl900 Filateliea Portuguesa CE636/9 serie nova
2.° Cent. Nase. Felix A. Brotero CE640/3 serie nova
Navegadores Portugueses 1$75 CE649 novo
Navegadores Portugueses 3$50 CE651 novo
Presldente Carmona CE652/9 serie nova exeepto a de 3$50 CE659 que e usado
Castelos de Portugal 1$00 CE668 novo
Castelos de Portugal 1$75 CE669 novo
Costumes Portugueses 2.0 emissoo 1$75 CE682 novo
Caravela 1948/9 CE696/704 serle nova com ehameira
Ana Santo CE719/22 serle nova sem eharneira
4.° Cent. Marte S. Jooo Deus 2$00 CE727 novo
Museu Naeional dos Coches 1$40 CE746 novo
4.° Cent. Marte S. Francisco Xavier 3$SO CE761 novo
Cent. Telegrafo Eleetrieo 2$30 CE816 novo
ExpoSi900 de Bruxelas 1$00 CE833 novo com «Ell de internaelonal com aeento agudo
Emissoo alusiva
Madeira - Jooo Gon9aives Zareo 4$30 CE1036 novo com ligelros sinais
de ferrugem na goma
Paisagens e Monumentos CEll 26/41 serie nova
13.° Congresso da iRU CE1l55/7 serie nova
20.0 Olimpiada Munique 1972 CEl158/63 serie nova
Europa - CEPT CE1209/ll serie nova
Inougura90o Comuniea90es Via Satelite CE1212/4 serie nova
Cent. de Marconi CE1215/7 serie nova
Cent. da UPU CE1218/23 serie nova
Musieos Portugueses CE 1224/9 serie nova
36.° Rallye da FICC CE1255/7 serie nova
XXX Aniv. das Na90es Unidas CE1258/60 serie nova
26.° Cong. da iAF CE1261/4 serie nova
Cent. Soeiedade de Geografia CE1265/7 serie nova
Ana Europeu Protee90o Patrim6nio CE 1268/70 serie nova
Ana Int. da Mulher CE1271/4 serie nova
1.0 Cent. Sac. Port. Autores CE1275/6 serie nova
1.0 Cent. Inven900 do Telefone CE1277/8 serie nova
Europa - CEPT - Artesanato CE1281/2 serle nova
2.0 Expo. Portueale 77 CE1296/9 serie nova
Expo. Fllateliea Lubrapex 76 CE13OO/1 serie nova
Carras Populares Portugueses CE1435/40 serie nova

a
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5.000.00
8.000.00
600.00
8.000.00
5.000.00
1.800.00
1.000.00
7.500.00
2.500.00
2.500.00
2.000.00
4.000.00
2.800.00
7.500.00
1.500.00
1.000.00
14.000.00
4.000.00
4.500.00
1.300.00
900.00
1.750.00
500.00
1.000.00
8.2SO.OO
2.500.00
1.200.00
1.250.00
14.850.00
10.000.00
900.00
600.00
2.250.00
2.000.00
600.00
900.00
3.750.00
500.00
500.00
2.500.00
500.00
500.00
650.00
600.00
550.00
550.00
850.00
500.00
600.00
500.00
500.00
500,00
4,250,00
500,00
500.00
500.00

Permutas Inter-Socios
CONDIC;OES GERAIS
VENDAS

1) Todos os lotes partem de um valor estabelecido palo sOclo vendedor e serao adjudicados palo maior
oferta.
2) As ofertas serao recebidas durante determinado tempa indicado no Bolelim. As ofertas terao que chegar
a secretaria do C.F.P. ate 00 dia anterior do data marcada tendo em atenc;:ao a ordem de chegada. A adjudlcac;:ao ser6 sempre feita 00 moior ofertante. pelo valor Igual a oferta que ficou Imediatamente aboixo acrescida
de 10%. ata a impartoncia de 10.000$00 ou 5% superior aquele valor. com 0 valor minimo de 50$00 ou seus
multiplos. No coso de Igualdade entre ofertas 0 lote ser6 atribuido a oferta chegada em primeiro luger acrescida
do percentagem respectiva.
Se houver um s6 Iicitante e este tenha licitado 0 lote com 0 valor do prec;:o-bose. este ser-lhe-6 atribuido com
um acrescimo de 10%.
3) Todo 0 material estar6 dispanivel no sede do Clube para consulta . Aos s6cios foro de Usboa ser6 facultada toda a informQ(;:oo e fotoc6plas do lote ou lotes em venda. mas a pedldo. Os pedidos de informac;:oo e
fotoc6plas deverao ser acompanhadas de selos de correlo para os partes do respasta .
4) Nao a cobrado qualquer encargo 00 s6cio comprador.
As despesos de envlo do material adqulrido seroo por conta do s6clo adquirente.
5) Os lotes sao expadidos pelo correlo em carta reglstada ou valor declarado (neste coso a padido) e
viajam por conta e risco do comprador.
6) Salvo Indlcac;:ao em contra rio seroo utillzados os cat610gos especializados para selos e "Oliveira Marques»
para Inteiros pastals.
7) Para os s6clos foro de Portugal as remesses para pagamento dos lotes terao que ser enviadas em escudos
em Vole Postal ou Transferenclo Banc6rla em nome do C.F.P.
8) S6 sao aceltes reclamac;:6es dentro do prazo de 5 dlas ap6s a recepc;:ao dos lotes.

HISTORIA POSTAL

Lote

Preyo base
(Escudos)

N."

1
2

3
4

5

BEJA BJA4 bem botido capa SNR
LEIRIA LRA4 bem botldo capa SN
VIANA/DO/MINHO VCT7 preto bem botido em carta
Carta filah~lica de Santarem para 0 Porto franqueada com D. Luis 25 r. CE53 colado no verso
2 Cartas filatelicas franqueadas com selos Ceres colados no verso com carimbos de Leiria
1920 e 1929 bem botldos CE226 4C popel cartolina e CE406 40C

500.00
l.000.00
2.000.00
5.000.00
750.00

SELOS - PORTUGAL
6
7
8
9
10

D.
D.
D.
D.
D.

Maria 25 r. CE2 usado
Maria 100 r. CE4 usa do reparado carimbodo a azul
luis 5 r. CE14 Tipo III novo sem goma
luis 50 r. CE17 usodo margens curtas
luis 100 r. CE18 usodo margens curtas
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1.500.00
15.000.00
8.500.00
4.000.00
5.000.00

cri<;:oes, ornamentos de 4 tra<;:os em cruz, no
TIpo I e 5 pontos tambem encruzilhados no
Tipo II. 0 espa<;:o interior do banda oval esta
ocupado, inferiormente, com a palavra "REIS..
em letras coloridas e 0 restante espa<;:o do
oval esta ocupado por tra<;:os verticais tambem coloridos. 0 valor das taxas, feitos numa
segundo impressoo tambem com numeros
coloridos, ocupa a parte superior do espa<;:o,
com varladas posi<;:oes em rela<;:oo 6 palavra "REIS" do impressoo inicial base. Trata-se
daquilo que observamos num selo "nativo",
de uma forma geral.
Entremos agora no especializa<;:oo e neste 1.0 apontamento somente 0 TIpo I, de 1871.
Dizem-nos H. e N. que neste Tipo e ano, foram feitos 3 emissoes, que vamos tratar de
seguida. isoladamente. pois nod a se constatou que contrariasse aquela opinioo; sao a
"ISSUE 1... a «ISSUE 2" e a «ISSUE 3" do sua obra.
A emlssoo 1 devia ser posta em circula<;:00 no primeiro dia de Setembro, conforme
documenta<;:oo oficial, mas razoes noo totalmente apuradas, que em principio seriam
razoes logisticas, impediram 0 cumprimento
do Decreto Governamental. Os selos deviam
estar prontos nessa data, mas os postos de
venda 00 publico noo estariam devidamente abastecidos e talvez esclarecidos quanta
00 procedimento a adoptar, pelo que a
obrigatoriedade de utiliza<;:oo das estampiIhas passou para 0 dia 1 de Outubro de 1871 .

- perfura<;:oo muito irregular, de 14 a 18,
com inumeras varia<;:oes, simples ou
compostas, normalmente quadradas,
dada a improvisac;:oo conseguida 6
falta de maquina apropriada, que no
realidade nunca existiu .
H. e N. referem por varias vezes imperfeic;:oes no maquina de perfurar, mas e certo
que ela nunca existiu; e possivel que inicialmente fossem usados pentes de marfim,
como referem alguns autores, mas rapidamente substituidos por laminas de 0<;:0 em
forma de pente e dai a irregularidade no
perfura<;:oo.
Diz-nos J.A. Marinho no sua obra «Inicia<;:00 Filatelica nos selos Nativos do India .. ter
conhecido um filatelista que ainda teve ocasioo de contemplar, no sua juventude, em
GOA, esses pentes de ac;:o ja arrecadados e
fora de usc, com varios dimensoes, tanto no
seu cumprimento, como no espac;:o entre
dentes e dai as dlferen<;:as de perfurac;:oo.
Acrescenta ainda 0 mesmo autor que este
assunto do denteado s6 aparece nos escritos, por «mera curiosidade plat6nica .., pois
todos sabem e se noo sabem deviam saber,
que 0 denteado em nod a influi no valor ou
preciosidade dos «nativos .. ; e n6s acrescentamos que se 0 repetimos, e porque em todas as emissoes os catalogos fazem referencia
6 «perfura<;:oo ...
o assunto j6 p~r n6s foi abordado em
apontamento publicado no n.o 375 deste
boletim do Clube Filatelico de Portugal. em
Marc;:o de 1997.
Foram cumpridas as 5 taxas determinadas no documenta<;:oo oficial. '0 saber:

OUTRAS CARACTERisTICAS:

fundo do oval central preenchido com
33 lin has, p~r vezes muito finas e com
solu<;:oes de continuidade, noo tocando a banda do oval;
«REIS" em finas e maiusculas letras romonas;
«S" e «R" do palavra «SERVI<;O .. mais
pequenos e 0 «E .. maior que as restantes letras do palavra, defeito do cunho elaborado pelo gravador Janardana Goindoz6;
ornamentos laterais de 4 tra<;:os em
cruz;
numeros grandes para 0 valor das taxas;
popel fino, ligeiro pontinhado colorido,
duro, aspero ou rugoso, mas muito
quebradi<;:o;
goma fino, bronco ou ligeiramente
amarelada, de natureza gordurosa, imprimindo 00 popel uma certa transparencia;

12345-

10 reis, preto, 10000 exemplares;
20 reis, vermelho carmim escuro,
20000 exemplares;
40 reis, azul do Prussia, 5000 exempi ares;
100 reis. verde-amarelo. 3000 exemplares;
200 reis, amarelo-ocre. 2000 exemplares.

Todas as cores salram imperfeitas e com
variados matizes, pOis a sua composi<;:oo
devia ter sido feita «a olho .. , dai os resultados
obtidos, ainda agravados com a tintagem
das «ramas.. , feita por bonecas de pane com
uma pega; ou por rolos apropriados para
embeberem a tinta a aplicar no superficie a
colorir.
5

Isto obrigava a que houvesse bone cos ou
rolos destinados exclusivamente a coda cor
ou taxa, naG se tendo constatado nunca um
100 reis preto, ou um 40 reis amarelo, ou
qualquer outra troca, 0 que, devemos salientar, representa uma precau<;:ao e cuidado
no umanufactura» dos selos, que todos sabemos terem sido impressos de forma artesanal
e naG com maquinas apropriadas.
Convem definir a palavro Uramas» acima
utilizada: julgamos tratar-se de antigo palavra usada nos tipografias e que consistia num
caixilho de metal onde se apertavam as
chapas de impressao, libertando-se no final
a face com relevo que devia receber tinta
do cor apropriada e s6 depois se faria a
impressao no popel. Para a impressao dos
unativos» apenas temos lido uengraved in
eporgne», que tentoremos esclarecer:
ugravure en epargne» e aquela onde se retira 0 fundo deixando a descoberto 0 relevo
das partes dos estereos que devem receber
tinta para a impressao final.
A principal caracterfstica desta emissao e
o popel utilizado no impressao; era tao quebradic;o que se portio ou rasgava 00 mais
ligeiro manuseamento, razao porque ja naG
foi utilizado nos emissoes seguintes; alem disso deve ter contribuido notavelmente para a
escassez de qualquer das taxas desta 1.0
emissao.
No realidade todos os selos desta emissao sao de extrema raridade, em especial 0
20 reis que, sendo 0 impresso em maior numer~, teve tal consumo que segundo J.E11
parece naG ter chegado no estado de novo
Europa.
Na realidade naG conhecemos qualquer
exemplar novo, nem mesmo nas melhores e
mais conhecidas colec<;:oes de unativos»;
apenas usa dos, em carta ou sobre fragmento 0 temos visto; dos restantes 4 valores aindo se encontram alguns exemplares. tonto
novos como usados, mas de extrema raridade, como se disse.
Salientam H. e N. que nesta emissao, deve
ser registado que a cor do 20 reis e udark
carmine-red», naG apresentando qualquer
vestfgio do alaranjado; e importante notar-se
isto, pOis tambem se verifica no ulssue 2», que
seguidamente abordaremos; 0 alaranjado s6
aparece no terceira emissao e seguintes, no
vermelho ou vermelhao (vermilion», indicados
com cor basica.
Eo claro que aquele escuro vermelho
carmim nos aparece com tonalidades claras
ou escuros. sucedendo 0 mesmo nos cores

das outros toxas; tambem nos selos usodos
nos oparecem exemplares descoloridos, devido 00 tempo e ao tratamento que 0 selo
sofreu .
Ate oqui, chomamos a aten<;:ao dos interessados para 0 popel e cores dos exemplores desto primeira emissao, mas vamos
ocrescentar mais algumas porticularidodes
que orientorao os coleccionodores no clossifica<;:ao dos exemplares.
Ja anteriormente opresentomos as carccterfsticos gerais deste Tipo I do cunho grovodo pelo Janardono Goindoz6, condicionodo
00 desenho que Ihe foi opresentado pelo
Eng .o Asso Castel-Bronco; mas algumas obseNo<;:oes sao convenientes para a nosso finalidade. Assim, como 0 grovador teria
pouca pratica, e muito possfvel que 0 cunho
naG correspond esse exactamente 00 desenho apresentado; naG acreditomos que 0
desenho opresentosse no palovro uSERVI<;:O»
um US» e um uR» como real mente se obseryom nos estompilhos; devem ter sido
uprecolc;os» do grovodor e outros mais oporecem que gerolmente naG sao notodos, mas
que identificom 0 cunho, sem margem para
duvidas, quando sao obseNodos. Temos neste coso e neste cunho do Tipo 1, uns pequenos deslizes do ferramenta do gravodor
quando ope(ovo nas linhas do fundo do oval;
sao notados em todos os exemplares que naG
estejom sobrecarregados de tinto e gorontem portonto 00 coleccionodor naG s6 a
autenticidade do exemplar, como tambem
a sua clossifico<;:ao, esto contudo, com umos
certos reseNas, po is 0 cunho, contra a legis10<;:00 em vigor, foi posteriormente utilizodo
para outras emissoes.

a

8015a Filatelica
PACOTES COM SELOS - Para
revenda ou directamente 00
coleccionador. Muitos poises e
mais de 30 temas diferentes.
Pe<;:a pre<;:arlos gratis. FILATELIA
SERGIO SIMOES - 2500 CALDAS
DA RAINHA.
EUROPA/CEPT - AMERICA/
UAEP - Duos colec<;:oes, dois
temas, para fazer sem hesita<;:ao.
Tudo em ustock». incluindo albuns.
Inscreva-se tambem para receber as novldades que VaG soindo. FILATELIA SERGIO SIMOES 2500 CALDAS DA RAINHA.
Cotalagas Yvert - Sempre
em ustock» as ultimas edi<;:oes.
Pe<;:o listo destes e de outros
catalog os, tam.bem dispqniveis. FILATELIA SERGIO SIMOES
- 2500 CALDAS DA RAINHA.

LlVROS PORTUGAL EM SELOS.
Anos 83/84/85/86/87/89/90/91/
92/93/94 - Livro COLOMBO c/6
Blocos Portugal, Espanha, Italia,
USA. Total 24 BlocQS, alusivos V
Cent . Desc. America. Vendo
melhor oferta. Ant6nlo Ribeiro
Gomes. R. Nau Trindade, 150-1 .°
Dto. 4000 PORTO.
PRE<;:ARIOS DE SERIES COMPLETAS NOVAS DE PORTUGAL 1953-1992 - Inclui igualmente
muita coisa em usado. Com blocos, «cornets» e outras variedades. Gratis a pedido. SERGIO
W. DE SOUSA SIMOES - 2500
CALDAS DA RAINHA.
Postals antlgos do Algarve
(Cartofllla) - Compro, vendo e
troco. Paulo Vieira. Apartado 135.
8002 Faro Codex.

MACAU - Vendo pel a meIhor oferta, colec<;:ao completo de 1954/1996, inclusive nova
sem charneira, com todas as
series e as series em tiras que
acompanhavam as carteiras
tipo II, blocos n.os 1/41 e carteiras anos lunares. Inclui ainda 0
Correio Aereo 16/21 e Imposto
Postal 13/24. Respostas concretas a J. ALMEIDA - Largo St.D
Antonio Capuchos - 4560
PENAFIEL.
SE COLECCIONA TEMAS OU
PAisES, TEMOS SEMPRE EM DISTRIBUI<;:Ao GRATIS, PRE<;:ARIOS COM CERCA DE 35000 SERIES - Novas. diferentes, completas. Indique-nos 0 que
colecciona. SERGIO W. DE SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS DA
RAINHA.

SERGIO W. DE SOUSA SIMOES
FILATELIA
Telefone (062) 83 12 48 • Telefax (062) 84 32 93
Ruo Dr. Artur Figueiroa Rego, 25
2500 CALDAS DA RAINHA - PORTUGAL
E-mail : sergiosimoes@moil.telepac.pt

DISPERSAMOS NESTE MOMENTO UMA BOA COLEC<;Ao
DE SELOS TIPO COM A PARTE CLASSICA
EM SELOS OBUTERADOS, E 0 RESTANTE EM SELOS NOVOS,
REGRA GERAL SERIES COMPLETAS

ENVIE-NOS USTA DO QUE THE FALTA, QUE MERECERA
Os deslizes do ferromenta do grovador
materializom-se em 2 ou 3 pequenos troc;os
broncos que se notam no banda oval colo6

A NOSSA PRONTA ATEN<;Ao
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Bolsa
Espa~o

Filah~lica

a disposi~ao de

todos os leitores que podem
aqui inserir 0 seu anuncio
ao prec;o economico de 90$00 por linha.

Exchange mint new issues,
banknotes, telecards, coins and
used-stomps 200/200. For all
letters sen reply. Peter Maciag.
P.O. Box 251. PL-9D-00l Lodz 1 Poland.

MACAU - Folhas de 12-15-1620 selos, varios blocos e series. Portugal folhas 16 e blocos. Vendo
envio lista mande selo para resposta. Ant6nio Ribeiro Gomes R. Nau Trindade, 15D-l.0 Dto. 4000
PORTO.

TODO 0 MUNDO - PAisES E
TEMAS - Mais de 35.000 series
em «stock». Envie-nos a suo lista
de faltas. Tambem prec;:arios gratis e pedido.
FILATELIA SERGIO SIMOES
- 2500 CALDAS DA RAINHA.

Por selos de Portugal e Universals (antes de 1965) troco selos de diversos paises do America
Latino e Universais (tambem antes de 1965) Bose Yvert. Juan
Carlos Faglano. Velez Sarsfield
783 (5800) Rio Cuarto (Cba.) ArSelos CERES (Portugal/Ac;:ores gentino.
e Madeira). Procuro para especlalizoc;:ao tudo sobre este tema:
Em troca de series completas
novos, usados, falsos, reimpres- novas sem chameira das tem6tisaes, grandes bloc os, erros, pro- cos: WWF, animais, aves, peixes e
vas, cartas. Compro, troco e Jogos Olimpicos oferec;:o selos novendo. Paulo Vieiro - Apartado vos e usodos, blocos, folhinhas do
135 - 8002 Faro Codex.
Russia, Federac;:ao Russo, CIS. Tambem FDC's. postais, obliterac;:aes,
Completo listas de faltas de postais maxim os. Correio polar e
Portugal e Ultramar com descon- correio maritimo. Alexey Egorov.
tos apreclavels sobre 0 catalogo. P.O. Box 4215. 183074 MurmanskSe e coleccionador medlo ou 74. Russia.
principlante estamos as suas ordens. I. Coelho - Apartado 135
ALGARVE. Marcofilia classica.
- 8002 Faro Codex.
Procuro cartas, selos isolados, postais, telegramas, etc" desta proNOVAS EMISSOES - TODO 0 vincia ate 1912. Com pro ou troco
MUNDO POR PAisES E TEMAS por outr~ material similar do resto
Somos importadores ha dezenas do pais, pois possuo stock razoade anos. Diga que pretende co- vel destas pec;:as. Posso tambem
mec;:ar a receber ou pec;:a circu- trocar por selos que faltam no suo
lar de Inscric;:ao. FILATELIA SERGIO colecc;:ao.
Paulo Vieiro. Apartado 135.
SIMOES - 2500 CALDAS DA RAINHA.
8002 Foro Codex
OFFRE STAMPS, FOC's etc.
FROM DDR AND EAST EUROPE/
tome 4 Yvert.!. SEEK PORTUGAL
Ac;:ores, MADEIRA. etc.
Mr. Leonid Tichoniuk, ul.
Ogrodowa 14, 17-200 Hajn6wka.
POLAND.

Selos Coroa. Procuro para especializoc;:ao tudo sobre este
tema em novo, usado, falsos,
reimpressaes, folhas, erros, etc.
Compra, troca e vende. Paulo Vieiro - Apartado 135 - 8002 Faro
Codex.
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Exchange Switzerland (classic
and modern) for Portugal
(modern stomps), all fine used.
Bose Yvert. Siegert-Deotto.
Wattenwylweg 19. CH-3OO6 Bern.
Selos vendo e compro, novos
e usados. Continente e ex-coI6nias. Bons prec;:os. M. Leitao. Rua
Julio Dantas, 3-1.° F. Casal de S.
Bras. 2700 Amadora.
LINDNER - SAFE - LEUCHT TURM
(FAROL) - Vend em os todo 0
material filatelico destas e de
outros marcos. Albuns, classificadores, folhas sistema bronco, etc.
Catalogos gratis a pedido. FILATELIA SERGIO SIMOES - 2500
CALDAS DA RAINHA.
POSTAIS: Antigos, modernos,
tematicos e inteiros postais. J.
Sousa - Escrit6rio de Cartofilia.
Rua do FerragiaL n.o 38, 3.° Esq.
Solo C. Lisboa. Telf. (01) 347 53 56/
Telem. 0931-864016. Correspond€mcia enviar para Apartado
2388, 1109 Lisboa Codex.
Qual 0 inteiro postal (normal),
que Ihe falta? Que tem para dar
em troca? Novo/circulado? Enviar selo para resposta, Americo
Moscarenhos Pereira R. Artur
Ferreiro Silva, 2-2," Dt.O. 1885
Moscavide.
MACAU - Vendo pela meIhor oferta colecc;:ao completa
de 1980 - Afinsa, 449 - ate 1997
novo, com todas as series, blocos e carteiras. Sao vendidos
com a colecc;:ao 2 Albuns dos
cn em que a mesma esta montada. Ant6nio Ribeiro Gomes R. Nau Trindade, 15D-l.0 Dto. 4000
PORTO.

Nao aparece qualquer outra taxa nesta
emissao, nao sendo provovel a suo existencia.
Entramos por fim no Emissao 3 - «ISSUE
3».
Publicada em 1893, nao admira que H. e
N. afirmem no suo obra que esta interessante
e importante emissao fosse desconhecida dos
coleccionadores, po is naG aparecia nos listas normais e a culpa serio do Sr. M. Moens,
que era quem primeiro noticiava 0 que era
emitido em GOA. no suo revista «LE TIMBRE
POSTE».
Em Maio de 1872, Moens recebe directamente de Lisboa a lista dos valores emitidos,
ou melhor, a c6pia do documentac;:ao publicoda em GOA que autorizava a manufactura das 3 altos taxas (300, 600 e 900 reis),
Portaria de 30 de Outubro de 1871. publicado em 3 de Novembro seguinte; mas tudo
isto era apenas te6rico, po is nao aparecerom simultaneamente as estampilhas
indicadas; algumas naG chegaram mesmo a
ser impress as, pois 0 Cunho II jo tinha feito a
suo aparic;:ao no Imprensa de Goo.
S6 em 1873 Moens se apercebeu dos
erros e fez posteriormente correcc;:oes apropriadas. H. e N. atribuem a data de emissao aos principios de 1872, mas podemos afirmar que ainda se processou em
1871 (talvez Novembro), pois em Dezembro de 1871 jo 0 cunho II produzira estampilhas que circulavam em Goo; em consequencia 0 Cunho I, pelo Regulamente em
vigor, jo teria side recolhido e armazenado
no Fazenda, para destruic;:ao (que nao foi
cumprido).
Esta emissao e identica, no Tipo, 0 primeira emissao; 0 popel agora utilizodo e 0 popel
espesso (<<Stout white or .toned wove, highly
surfaced»); a goma utilizoda, geralmente
amarelada, esto espessamente aplicada (0
trincha, como dizia Carlos George); finalmente a perfurac;:ao comb ina as varied odes das
emissoes 1 e 2 e tambem a do emissao 4, isto
e, entre os 16 e os 13 furos, em geral
quadrangulares e defeituosos.
As taxas que compoem esta emissao sao
as seguintes:

rid 0, por cima das letras «PORT», sendo 0 mais
acentudo aquele que toca a porte superior
do letra «P». Apresentamos em esquema, a
reproduc;:ao incompleta e ligeiramente ampliada de uma estampilha onde se encontram indicadas as principais particularidades
a observar pelos interessados no classificac;:ao de um exemplar; e claro que nem 0
popel nem a cor aqui podem ser distinguidos.
Tambem se fala por vezes no terceira Iinha do fundo, a contar do direita, a qual
normal mente desaporece juntando-se 0
quarto linha, nao chegando nunca 00 fundo
do oval. como os restantes 32 linhas, mas esta
circunstancia naG garante uma precisa clossificac;:ao do exemplar; a impressao foi muito
precoria e naG podemos tirar conclusoes precisas de certas anomalias.
Passemos agora 0 Emissao 2 - «ISSUE 2».
Constituida apenas por uma taxa, 0 20
reis, que rapidamente se estava esgotando
no emissao anterior, foi com certezo mandado executar com toda a urgencia, naG se
podendo garantir a data do inicio do circulac;:ao. H. e N. referem «Later in 1871, or early
in 1872», mas com 0 decorrer dos tempos
podemos afirmar, sem estarmos longe do
verdade, que esta emissao, olios muito escasso, foi impressa em meados ou finais de
Outubro de 1871. Apenas se po de garantir
que 0 popel. «Stout white wove», foi diferente do do emissao anterior, mas a cor manteve-se inalterovel: «dark carmine-red»; este
popel. conhecido no nossa literatura por
popel espesso, foi 0 usado no terceira emissao, que seguidamente abordaremos.
H. e N. afirmam conhecer apenas 2 exempi ares usados deste selo, ambos no colecc;:ao do Snr. Harrison e nenhum novo; J.El1
afirma por seu turno nunca 0 ter visto em
novo, mas possuir 3 exemplares usados, bastante estragados, um deles jo com a sobretaxa «5» de 1881; isto implica que alguma
folha deste exemplar se manteve nos armorios do Fazenda ate oquela data, 0 que nos
parece muito duvidoso e improvovel. porque
as solicitac;:oes do 20 reis nos seguintes emissoes foram igualmente bastante abundantes;
tonto a 3.°, como a 4.°, 5.°, 6.° e 7.° emissoes
incluem a taxa do 20 reis, a mais abundante
e mais solicitada pela populac;:ao, po is qualquer simples carta exigia aquele porte.
Extremamente raro portanto, difere apenos no popel. do do emissao anterior, sendo
identico tonto no Tipo, como no cor e no
perfurac;:ao.

-
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10 reis, preto;
20 reis, laranja-vermelho (<<orangevermilion»);
200 reis, amarelo-ocre (<<ochre-yellow»);
300 reis, violeta-vermelho carregado;
600 reis, idem (?);
900 reis, idem.

H. e N. nao mencionam na sua rela<;:ao 0 200 reis. mas est6 provado que
este selo existe; quanta ao 600 reis. interrogam-se. pois nunca foi visto. mas estao
convencidos da sua emissao. 0 que realmenteo ate a presente data. nao se verificou; 0
900 reis tem grande historia. mas nao conclusiva.
Estes assuntos referentes aos altos valores da emissao j6 foram objecto de apontamentos por nos publicados nos Boletins nos.
376 e 377 de 1997 do Clube Filatelico de
Portugal. pelo que nao nos alongaremos mais
neles.
o 10 reis e aqui mencionado pela primeira vez. pertencente ao Sr. Marsden.
sendo conhecidos mais 2 ou 3 exemplares.
o mesmo aconteceu com 0 20 reis que
nunca foi anunciado nem talvez identificado em qualquer colec<;:ao; conhecido 1
exemplar na colec<;:ao do Sr. Harrison. e depois. mais recentemente 2 outros exemplares
na casa Stanley Gibbons. Lda. Isto afirmava
H. e N. na sua obra. considerando portanto
todos os exemplares desta emissao. de extrema raridade; e claro que desde 1893 ate a
actualidade mais alguns exemplares apareceram. nao perdendo contudo essa raridade. Entre estes apareceu uma variedade que
possuimos na nossa colec<;:ao. nao mencionada em qualquer cat610go: um 20 reis.
orange-vermilion. usado. com a TAXA OMITIDA. nao sendo conhecido no TIpo I. nesta
taxa. outr~ exemplar com aquela singularidade.
Em resumo podemos concluir que H. e N.
ao historiar esta emissao n.o 3. tem duvidas
quanta a data da emissao. atribuindo-a aos
principios de 1872. mas nos pod em os afirmar
que ja em Dezembro de 1871 0 Tipo II tinha
selos de 20 reis em circula<;:ao.
Confirmam que a perfura<;:ao e muito vari6vel (entre 13 e 16) e ate composta. isto e. pode ser diferente num mesmo
splo.
Afirmam que so nesta emissao aparece 0
«orange-vermilion II no selo de 20 reis.
Negam a existencia do 200 reis. amareloocre. em papel espesso. 0 que e errado.
Estao convictos da emissao do 600 reis. 0
que nunca se confirmou.
Aceitam como verdadeiros os 900 reis que
conhecem (British Museum e Alemanha).
E por aqui ficamos. nestas considera<;:6es
sobre 0 Tipo I. 0 que nao quer dizer 0 esgotamento do assunto. po is em 1873 voltou a
ser utilizado 0 mesmo cunho.

ccPORTUGAL 98»

REPUBLICA CENTRO AFRICANA

Por lapso de que nos penitenciamos referimos no numero anterior deste Boletim (no
Editorial) que a Exposi<;:ao Internacional em
Epigrafe. a realizar em Lisboa. no Centro
Cultural de Belem. ia ter lugar em Outubro
de 1998. quando. na realidade. aquele importante certame vai realizar-se de 4 a 13 de
Setembro de 1998.
Do lapso verificado pedimos as nossas
Organidesculpas aos prezados leitores e
za<;:ao da "PORTUGAL 9811.

2488 - Eng. Jose Luiz Lobao Tello. Boite
Postale 1608. Bangui. (A) Po. In.
T.60.2C.African Wild life 90.92.93.94.

a

AUMENTO DA QUOTIZA<;AO
ara 0 ana de 1998. a Direc<;:ao decidiu
aumentar a quotiza<;:ao. em face dos
encargos cad a vez mais elevados que
o Clube tem de suportar. Para os sOcios do Continente. das Regi6es Aut6nomas dos A<;:ores e
da Madeira e tamoom para os associados de
Macau. 0 aumento foi. apenas. de 100$00 para
os S6cios que pagam anualmente e 50$00 para
os que liquidam as suas quotas semestralmente.
A Direc<;:ao resolveu manter 0 custo da
quotiza<;:ao para os socios juniores.
Esperamos a boa compreensao dos nossos prezados associados para a medida que
teve de ser tomada.

P

OS SELOS NATIVOS
DA iNDIA PORTUGUESA
a autoria do nosso muito prezado amigo e ilustre filatelista. Sr. Capitao Joaquim Leote. foi publicado. no corrente
ano. 0 livro em epigrafe que. como era de esperar. constitui um excelente trabalho sobre os
"Nativosll da India. material filatelico muito apreciado tanto aquem como alem fronteiras.
o Sr. Capitao Joaquim Leote. um dos mais
prestigiados filatelistas portugueses. com um
"Curriculumll invejavel e. nem mais nem menos. do que 0 maior especialista daqueles selos
em todo 0 Mundo. Do que se deixadito pode
deduzir-se 0 grande interesse desta obra que
o autor. modesto como sempre. refere como
"Breves Considera<;:6esll .
Com um excelente aspecto grafico. este
trabalho foi editado pelo Clube Nacional de
Filatelia.
Ao nosso muito prezado amigo Capitao
Joaquim Leote as nossas sinceras felicita<;:6es.
A Direc<;:ao do Clube Filatelico de Portugal
agradece 0 exemplar oferecido para a sua
Biblioteca.

D
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ANTIGUIDADES FILATELIA
«ANTONIO»
Venda de loi~as chinesas

ROMENIA

Compra e venda de selos de Macau. China e
Hong-Kong

3384 - Gheorghe Badall. C.P. 64.5600 P.
Neamt. (M) In.Fr.60.N.68.Temas: Fosseis
e Minerais.90.

Credifones

FERNANDO ANTONIO

RUSSIA

Rua de sao Louren~o. n." 6E. RIc-B. Macau
Telef. 00853970321 • Fax: 00853970418

3441 - Michael Romanov (Jornalist) P.O. Box
303. 198261 St. Petersburg. (M)
In.T.60.1.19.Gibraltar.Macau.Offer Tematicas da 37 (1961/91). News States
and territories.Sobrecargas.Michel.
3473 - Oleg N. Yakavlolev. Einseiskaya str. 2555. Moscow 129281 (M) In.T.60.N.
1.2.90.

((PORTUGAL EOS DESCOBRIMENTOS
NA MAXIMAFILlA"
Novo Livro do Dr. Eurico C.E. Loge Cardoso
om 0 titulo em epigrafe. acaba de sair
mais um livro da autoria do Director
deste Boletim. Dr. Eurico Lage Cardoso. Desta feita. nao se trata. propria mente.
de um livro sobre Coleccionlsmo. mas sim
sobre a historia dos Descobrimentos. base ada nos postais maximos existentes sobre este
aliciante e actual tema. Esta obra. com 160
paginas. tem um excelente aspecto grafico
e foi profusamente ilustrada a cores.
Embora nao seja um livro sobre coleccionismo. pode ser util a todos os filatelistas que
se interessem pelo referido tema e a tad os os
leitores. que nao se dedicando ao nosso
"Hobbyll. apreciem. sobremaneira. a gesta
maritima dos portugueses.
Como este trabalho reveste caracteristicas didacticas. julgamos nao ser descabido
afirmar as vantagens que dele pode tirar a
nossa juventude escolar.
A edi<;:ao desta obra teve 0 apoio da
Comissao Nacional para as Comemora<;:6es
dos Descobrimentos Portugueses.
Os leitores eventualmente interessados. na
sua aquisi<;:ao podem fazer os seus pedidos
para 0 autor e editor. para a morada que se
refere. enviando. simultaneamente 2.500$00
(por cada exemplar) em cheque ou numerario. Os portes ja estao inciuidos.

C

SUECIA
2452 - Peter Hammarstrom. Karlavagen. 113
N6.5-115. 26 Stockholm. (A) Po.Fr.ln.A 1.
60.U.50.51.52.53.
3460 - Nils Sjstrom. Klinspors Vag 8 A.S.-18642
Vallentuna. (A) In.AI.Su.T.60.1.Classicos.30.50.51.91.97.Afinsa.Facit.Harris.

3119 -

Mario Rui Semedo. Rue des Jardins
24. 1018 Lausanne. (P) Po.t.C.v.60.N.U.
3264 - Aurelio Cortesao. 20 Route de
Souverny. 1290 Versoix. (M) T.C.v.60.
N.U.

OBITUARIO

o Clube Filalslico de Portugal lamenla
profunda mente 0 desaparecimento
ocorrido. nos ultimas meses. dos seus
dedicados e inesqueciveis s6cios:
Madre Maria A. Martins Oliveira
David Lopes dos Santos
Dr. Rui Teixeira Aguiar Viana
Prof. Dr. Carlos Uoyd Braga

Dr. Eurico C.E. Lage Cardoso
Av. Mouzinho de Albuquerque. n.o 29 - 4.° Esq.o
1170 Lisboa

As fammas enlutadas a Direc<;:ao do CFP e
os dirigentes deste Baletim apresentam as
mais sentidas condolencias.

Esta obra pode tamoom ser adquirida atrayes do Clube do Coleccionador dos crr e em
algumas livrarias e lojas filatelicas do pais.
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Po.ln.T.C.v.60.N.Temoticas: Futebol e
Politicos.

MADEIRA
3565 -

Prof. Carlos Alberto do Costa Soares.
Porto Moniz. 9270 Porto Moniz. (P)
In.Fr.T.C.V.60.N.U.T29.
3447 -

MACAU
3538 -

Fernando Antonio. Antiguidades - Filatelia Antonio. Travessa do Capitania dos Portos, n.o 7 ric Macau. (A)
T.C.v.60.N.U.Macau .

Mrs. Fani. P.O. Box 2935. Aco 24128 .
Israel. (M) In.60.N.U.678.3.59.68.72.Phonecars.

(Conclusion)

ITAlIA
212 - Lucania Filatelica Club - V . Rosica. 5
- Potenza - It.T.C.V.N.U.60.
3472 - Eng. Joaquim Capitao. CP 115 Comunita Europee. 21020 Ispra (VA) (M)
Po .lt.60.1.24.90.07.
3535 - Secli Umberto. Via Cagni, 6. 20052 Monza (MI). (A) In.lt.Fr.T.C.60.N. sem
charneira.U.67.B.ATM.73 .1.19.24.Postal
History.90.109. 11 4.

AlEMANHA
753 -

Dr. Lutz Hohensang. Wolliner Str. 56.
22143 Hamburg. (A) In.A1.73.U.Cartos.1 .A<;:ores.Madeira.1 Grande Guerra.OM.114.
3568 - Norbert Schulzke. Auf dem Acker. 42.
22457 Ha.burg. (A) A 1.ln.T.C.60.1. Novo sem charneira (Desde de 1961) V.
anteriores a 1945. Especializado em
D. Luis (CE.36/97) (cores. denteados e
papeis).Emissoes Ceres. idem.10

JUGOSLAVIA
2819 - Miroslav Milanovic. Vojvode Brano 28/
IV stan 41. 11000 Beograd. (A) Po. T.v.
C.60.N.5A. 90. 97.

ESTADOS UNIDOS DA AMERICA
2942 -

Marcas Postales de S. Vicente
de Cabo Verde (1877-1940)

ISRAEl

NOVA ZELANDIA

Dr. Lawrence G. Beauregard. 10883
NW 59th. St. Miami. FL 33178. (A)
Es.Fr.ln .T.C.v.60.N.U.1.19.90.91.

2817 -

FRANC;A

Dr. Felix G6mez-Guillam6n
CORRESPONDENCIA .. REGISTRADA.. :

N.OR.1 - Oval 30x19 1/2mm. En envolepe a Chiavari
(italia) Iranqueado con un 200 reis Cor6a Em.
1877 inutilizodo con mataselios circulos concentricos de Guinea.
La marco de Registro figura estampada en
negro angulo superior izquierdo (vid Fig. 6 tamano reducido).
ERD 1879
Extraordinariamente raro (EXT.)

N.O R.4 - Dole circulo 20/l7mm.
ERD -.-.30
LRD 22.02.43

George Ouwehand. P.O. Box 65068.
Mairangi Bay .Au c kland 1330. (A)
Po.ln.T.60.1.2A.26.94.

(C)

pOl6NIA

3562 - Jean Philippe Gonc;:alves Caro nes.
Rue des Robiniers. Res. du Parc BATA 1. Quartier St. Mitre. 13090 Aix en
Provence. (M) Po.Fr.T.C.v.60.N.U.1.2A.

745 - Marek J. Zawaadzki. ul. Urzednicza 9 A
m 6. 25-729. KIELCE. (A) In.TopicaI.N.64.90.
2574 - Zbigniew Wysocki. P.O. Box 31 , 99.400.
Lowicz. (A) In.Rs.T.60N.FDC.90.96.97 .
2606 - Bogdan Bulkszas. P.O . Box 115. 15.950
Bialystok-1. In.60.N.66.TopicaI.90.97.
2677 - Tomasz Wojas. UI Proszowska 3. PI. 32
- 500 Bochnia. T.60.N.1.Madeira e
A<;:ores.60.N.da 5 CEPT. Do N.U.38.
5.0st.
3103 - Prof. Marian Kalka. Skr. pocztowa 5,
Pl-73-240-Bierzwnik. (A) AI.Fr.ln.Rs.PI.Es.
60 .64 .73.Aerogramas.67B.Franquias
mecanicas.3.Temoticas: Paulo VI.
Joao XXIII. Joao Paulo I e II.Copernico.Monte Cassino.De Gaulle.
Marechal Foch .Fr.Nullo.Maloria .Tl3 .
90.97.
3430 - Piotr Maciag. PL 90-001 Lodz-1 . P.O .
Box 251. (M) A 1.T.60.63A 200x200 grande formato.

INGlATERRA
147 -M. Albuquerque. 11 Dacre House .
Beaufort Street. London SW3 5BH .
Comerciante. Po .Fr . In.C. V. N 00
troca.lnteiros Postais .Cartas preadesivas.Marcas Posta is sobre 60 e
cartas de 1.
363 - Emmo Diogo Costa . 21. The Rowans.
Grande Avenue. Worthing. West
Sussex BN 11 5AT. - (M) N.U.60.3.com
preferencia de barcos.
2546 - George P. Henderson. 76c The
Avenue. Beckenham. Kent. BR3 2ES
(A) In.Po.Fr.60.1.2.
3552 - Antonio Manuel Delgadinho Velez.
Studley Road - 11 Mcintyre CourtClapham. London SW4 6XR. (M)
40

N.O R.2 - Doble circulo 28 1/2/l8mm.
ERD 18.02.14
(R)

N.OR.5 - Doble circulo 28/l7mm. Fechador en lineas
paralelas inscritas en circulo interior.
ERD 13.10.50
(C)

N.O R.3 - Doble circulo 32/2lmm. Fechador con cilras de
los anos completas. en rectangulo 22x9mm
ERD 19.06.26
LRD 09.07.26
(C)

9

OTRAS MARCAS:
N.o P.1 - Marco lineal "PAQUEBOTII 26mm.
ERD -.-.1901
LRD -.-.190B

LISTA DE SOCIOS
DO
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

(C)

PAQUEBor

MEMBERS LIST - LlSTE DES MEMBRES
ALTERAC;OES - NOVaS SOC lOS

N.o P.2 - Marco rectangular 33 1/2xll 1/2mm con 10
inscripci6n PAQUEBOT.
ERD -.-.1907
LRD -.-.1940

PORTUGAL

(C)

(PAOUEBO~

Fig. 6 - CatCilogo de Subastas David Feldman S.A.
Nov. 1993.

i

Bibliografia filatelica
Ade mas de la bibliografia citada en mi
a rticulo sobre Santo Anteo, he consultado
"The -Paquebot Marks of Africa, the
Mediterranean Countries, a nd their Islands»
por Edwin Drec hsel. Londres 1980.

N.o P.3 - Doble circulo 2711Bmm. Inscripci6n entre ambos circulos PAQUETE/CABO VERDE.
ERD 23.12.40
(RR)

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

, tEi-J 15' ~
~'SBQ"':;

FILIADO NA FEDERA9AO PORTUGUESA DE FILATELIA

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES

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

1150 LlSBOA - Telef.: 8123936

Expediente - Quintas-feiras e sabados, das 15 as 19 horas.
Qualidades e quotizact0es dos s6cios:

JUNIOR (menores 18 anos) -

1 000$00 ana

EFECTIVO (Lisboa e Concelhos Limitrofes) -1 000$00 semestre; 1 900$00 (ano);
(Provincia, IIhas e Macau) - 1 700$00 ana
CORRESPONDENTE (Estrangeiro) - 2400$00 ana
Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro.
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3558 - Sergio Ferreira Coelho. Rua C - Lote
27 D. Casais Novos. 2580 Alenquer.
(M) Po.ln.Fr.Es.lt.T.C.60.N.U.1.3.
3559 - Dr. Manuel Martins Salgueiro. Apartado Postal 150. 8400 Carvoeiro. (M)
Po.ln.Fr.T.C60.N.U.1.2A.
3560 - Filipe Alpoim R. de Almeida Lopes.
Rua Joaquim Pac;:o de Arcos, n.o 2, F2.° D. 1500 Lisboa. (P) Po.A 1.ln.C.V.
60.1.2A.
3561 - Fernando Mesquita Milagre. Rua dos
Fanqueiros, 234-1.°. 11 00 Lisboa. (P)
T.C.V.60.N.U.
3563 - Rodrigo Nuno Gonc;:alves Sameiro de
Sousa. Rua Padre Antonio Vieira, n.o
8-5.°. 1070 Lisboa. (P) Po.ln.T.C.v.60.1.
U.2A.N.114.
3564 - Agostinho Sousa da Silva. Rua de S.
Gonc;:alo, n.o 12. 4710 Braga. (M)
T.C.v.60.N.U.1.2A.114.
3566 - Henrique Ramalho M arc;: al Pereira.
Rua Eugenio dos Santos, n.o 15-5.° D.
2780 Oeiras. (P) PO.ln.T.C.60.1.N.Macau.N.2B.U.114.
3567 - Antonio Lufs Augusto Rodrigues. Prac;:a Prof. Egas Moniz, 21-2.° Dto. 2800
Almada. (P) T.C.v.60.N.U.3.90.114.
3569 - Dr. Fernando de Jesus da Luz. Pr. Joao
de Deus Ramos, Lote B-5.0 Dto.
2460 Alcobac;:a. (M) Colecciona: 1
N.U.CEPT.N.

311 - Joaquim da Silva Ledo. Rua 5 de Outubro, 457-5.° Esq. 4100.Porto. (M)
Po.Fr.Compreende In.IT.ES.T.C.60.
68.73.0utrta pec;:as.60.1.28.Tematica
«Os Lusfadasll.90.93.
1267 - Filatelia e Numismatica Simarro, Ltda.
Centro Comercial Brasflia, (parte
nova) Loja 327-2.°. 4050 Porto.
2810 - 6scar Augusto Marinho. Rua Filipe
Borges, 403-2.° Esq.o. 4750 Barcelos. (A)
Po.Fr.Es.T.C.Pec;:as e 60.Classicos de 1
(relevo).N.U.94.114.
2585 - Eng. Joaquim Lopes Trindade. Rua
Diogo Coo, 5-1 .0 Dto. 2685 Portela LRS.
(A) Fr.ln.T.C.v.60.N.U.1.2.93.94.114.
3091 - Dr. Joao Manuel Alves de Moura Pereira. Rua Miguel Torga. Quinta dos
Alpoes, lote 6-4.° Dto. 3030 Coimbra.
(M) C.60.N.U.1.Classicos.Pre-filatelia
(Coimbra, Lousa e Sandomil) Macau.Erros.
3435 - Antonio Lucas Rodrigues. Rua do Miradouro, n.O 52-2C. Sao Martinho do
Bispo.
3040
Coimbra.
(M)
T.C.v.60.N.1.114.
3554 - Joao Henrique Lemos Carolino. Rua
de Santarem, 13-1.° Esq.o. 2750
Cascais. (P) Po.Fr.ln.T.C.60.N.U.T10.
90.114.
3556 - Joaquim Claudino da Silva. Rua Cidade da Beira, 67. 2870 Montijo. (M)
Po.Fr.ln.Es.lt.T.C.60.N.U.1. (apos 1941)
3.Temas: T7.TlO.Flora.114.
3557 - J. Sousa. Apartado 2388.1109 Lisboa
Codex. Escritorio: Rua do Ferragial. n.O
38-3.° Esq. Sala C. 1200 Lisboa .
Po.T.C.67.67A.73.Postais antigos e re centes.

AC;ORES
3555 - Antonio Armindo Salvador Couto .
Cda. do Celis. 20. Sao Carlos. Apartado 146. S. Pedro. 9700 Angra do Heroismo. (M) Po.T.C.V.60.Pagelas.
67 .67B.Booklets.1.Ac;:ores. Madeira. 114.
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ANEXO II

o PO DO MUNDO

A OS002697CA

Por: Joao Pedro da Rocha
B. Identitica~ao da 21 e 3i1 Velocidades nos objectos tranquiados atraves de Sistemas
Automatizados

A

alma inocente do ser mais moribundo
podera ser a nossa ultima esperanc;:a?
Sera normal um dia termos que obedecer as regras impostas pela propria inimiga mais fiel do Homem? De quem falo meus
senhores?
As bruxas ja naG existem, se e que alguma vez chegaram a existir ...
Os fantasmas do noite estao a dormir num
sono profundo e tao depressa noo voltarao
a acordar. Podeis ficar descansados que esses naG sao os principais inimigos do Homem.
Mas, meus senhores, de quem falo entao?
Falo certamente dos mesmos inimigos do
filatelia, pois filatelia e um dos maiores sfmbolos do bem-estar e do lazer e, tal como ela,
assim 0 Homem foi criado: para usufruir do
seu bem estar e do sua paz espiritual.
Deus, segundo a tradic;:ao biblfca, repousou 00 setimo dia, santificando-o. 0 Homem.
o eterno trabalhador e transformador, tambem assim 0 faz: trabalha arduamente seis
dias por seman a e e no domingo que encontra a sua paz e saceia a sua sede de
descanso. Entendemos entao a filatelia como
o domingo de todos nos. Mas quem quer
matar a paz do domingo?
o descanso e sagrado . Assim 0 e tambem a filatelia . Contudo chegara 0 dia em
que nunca mais poderemos usufruir do direito de descanso; sera nessa altura, em que
estaremos de moos amarradas a ver os nossos mal amados a saquearem-nos as nossas
terras, que a inimiga mais fie I do Homem
atacara tambem e vencera finalmente a ja
empobrecida sociedade que ainda Ihe resisteo Mas de quem falo meus senhores?
Falo do tremenda desumanizac;:ao do
Homem e do propria filatelia. Sim, sim. a filatelia tambem e humana. Nao sabiam? As
mais brutescas formas de desumanizac;:ao e
que a tornam cada vez menos humana,
banalizada e renegada!
Mecanismos incompletos a ajudarao a
completar as imperfeic;:oes de uma Ciencia
cad a vez menos digna. Os proprios mecanismos do filatelia refon;am esta minha perigosa afirmac;:ao. Vejamos : as franquias
meconicas submetem para segundo plano
a func;:ao social do selo. 0 selo e um pedacinho de papel que nos informa. 0 selo e
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uma atitude. Nao se lembram da campanha
«Noo a droga. Sim a vida.))?
Qual e a atitude das fran qui as meconicas? Por certo despersonalizar 0 selo que
anteriormente se confundia com um mensageiro portador de uma bem aventurada
noticia.
E agora apresento-vos 0 computador, 0
ultimo filho da Desumanizac;:ao. E ja agora
p~)[que naG a Internet. sua ultima neta? ILUSAO. lodos dizem que estes dois juntos promovem a aproximac;:oo dos seres. Concordo.
Mas quem e que disse que aproximac;:ao e
sinonimo de maior comunicac;:ao? Comunicar e ter alma, amigos e companheiros.
Comunlcar e dizer sim a propria comunicac;:ao. Os computadores e as suas tecnologias
digitais promovem a construc;:oo de saloes de
festas on de se festejam as falsas virtudes e se
enaltecem as principais maquinas da
desumanizac;:ao. La, discute-se 0 futuro da
filatelia, cad a vez menos discutida nos saloes
das boas virtudes pois essas tendem a desaparecer. Sera 0 Homem capaz ainda de lutar para obter a sua satisfac;:ao em estar vivo?
Mas tal como 0 Homem se auto-define
como fabricante de mitos, assim se deveria
ele auto-definir como fabricante de realidades impossiveis de alcanc;:ar. 0 seu desejo
impotente de romper as suas proprias barreiras ha-de conduzi-Io tambem a sua auto-destruic;:ao. Estaremos entao, como ja 0 afirmei
no meu ultimo artigo (n.D 376 do Boletim do
C.F.P.), naquele momenta indesejado em que
o computador respondera negativamente ao
gemido do Homem. Fujamos rapidamente do
po do mundo ou entao esperemos que 0
vento passe e que com um sopro gigante
afaste de nos tadas as artimanhas digitais que
nos impedem de usufruir do nosso bem merecido domingo semanal.
Como pade a filatelia avanc;:ar se os homens sao cada vez menos homens po is sao
escravos e parasitas de uma sociedade de
consumo que visa. principalmente, a satisfayaO dos interesses materialistas e financeiros
de certos individuos aniquiladores do pouco
que resta a quem e pobre? Sim, sim, falo
daqueles que por dinheiro sao capaz de
transformar os excrementos dos pobres animais em produtos rentaveis ...
11
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ANEXO I

A OS002697CA

VAMOS ESCLARECER (?)
A. Identlflca9io da Garna de Produto8 do Correia Intemaclonal

(20) A proposito de Macau

A 1 - CORREIO DE 11 VELOCIDADE
CORREIO AZUL INTERNACIONAL

Por: Americo Mascarenhas Pereira

2

ado 0 interesse. incontestado e incontest6vel. pela Filatelia Macaista. creio
ser proveitoso. pelo menos para alguns (os estudiosos) tomar conhecimento
do que me toile proporcionado pelo
.. GIBBONS STAMP MONTHLY .. , no seu volume .. XI-1937 -8 ..... aqui he uns anitos
atres.
Neste volume e a p6ginos 53. sob 0 titulo
«Atraves da Lupa)) - segundo minha interpretac;:ao - a cargo/responsabilidade dum
certo Filatelista (tem duvidas?) apelidado de
C.P. Rang. poder-se-6 ler (segundo traduc;:ao
livre. minha) que:

D

Duplicac;:ao. acima e abaixo . de .. 2 AV ...
indicando uma dupla ..re-entry ..

3
Como no n .o 2
Linha em .. M ..
Linha da moldura. sob .. MACAU ..
Pontos por sobre .. DETER..
Linha atravessando .. DETER ..

4
«Mr. J.N. MARDSEN tem a bondade
de nos chamar a atenc;:ao para algumas -reentries" - nao encontro significado que se Ihe ajuste. tilatelicamente.
segundo "eu ". pelo que 0 deixo a seu
belo prazer - observados por Mr. W .
HOUTZAMER, os quais. aqui descritas. oco rrem (todas) no 2 Avos da emissao VASCO DA
GAMA. de MACAU. e as suas caracterfsticas.
mais facilmente notadas. sao como se seguem:

Ellquela Autocolanle 521.01 ,9646
Dlmensao - 42X65 mm
Impressao
a Azul Pantone (Reflex Blue)
e Vermelho Panlone (Red 032)

A2 - CORREIO DE 21 VELOCIDADE
CORREIO AVIAO

Etlquela Aulocolanle 521 .01.0940
Dimensao - 'A A9 - 18x47 mm
Impressao a Azul Panlone (Process Blue)

AVEN«;:A - TAXA PAGA
Mensagem em 3 IInhas. Impressa na Subzona A 1 do
RasIa dos Sobrescrilos e/9U saquelas (74x40 mm)
Aconselha-se a ImpressAo na gama dos Azu/s

-

Como no n.o 2
Linha da moldura. esquerda. em duplicado
Ornamento do Pilar. em duplicado
Linha atraves de .. M ..
Linha sobre .. 0 .. de .. DETERMINEI ..

a

5
Forte duplicac;:ao. sob .. 2 AVOS ..
Linha atraves de .. MA..
Linha-m()ldura sob .. MA..
Linha atraves de .. DETERM ..
Linha sob .. DETER..

Duplicac;:ao das letras. sob «AVOS ..
Linha atraves de .. MAC..
Linha sob «MACA ..
Linha no ceu. sob .. MACA..
Sombreado na cara do personagem chefe
Linha atravessando .. DETER..

havendo ainda a possibilidade de que. nos
outras emiss6es. para:

..

A3 - CORREIO DE 31 VELOCIDADE
CORREIO ECON6MICO
Ellquela Aulocolanle
521.01.0000
Dlmensao • 30x32 mm
Impressao a Verde Panlone 354

AVEN«;:A - TAXA PAGA
Mensagem em 3 IInhas na Subzona A 1
DIRECT MAIL INTERNACIONAL • DMI
Mensagem em 4 IInhas na Subzona A 1
Impressa no RasIa dos SobrescrHos e/ou Saquelas
(74x40mm)
Aconselha·se a impressao na gama dos Verdes

INHAMBANE. LOURENC;:O MARQUES. MOC;:AMBIQUE. CONGO. GUINE. S. TOME e TETE .
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Identifica<;:ao

com a indica<;:oo .. ECONOMY.. no rosto do
objecto. 6 esquerda do forma de franquia .

Os objectos de Correio Avioo sao identificados atraves de etiquetas de cor azul contendo a inscri<;:oo .. AVI.A.O/PRIORITY .. em
bronco con forme anexo, ou com a impressao do indica<;:oo "PRIORITY» no rosto do
objecto, a esquerda do forma de franquia.

Encaminhamento
Os objectos de Correio Econ6mico sao
encaminhados para 0 pars de destno utilizondo a via superffcie ou a via SAL (Surface
Air Lifted), ou seja 0 encaminhamento por
avioo com prioridade reduzida .

Encaminhamento
Os objectos de Correio Avioo sao encaminhados por via aerea, salvo se existirem
sistemas de transporte por via superficie, que
possibilitem uma melhor qualidade de servi<;:0.

Padrao de Servi<;:o
Os padroes de entrega sao de ate 7 dias
uteis para a Europa e ate 10 dias uteis para
o Rest o do Mundo. com um grau de realizo<;:00 de 95%.

Padrao de Servi<;:o
Os pad roes de entrega sao os seguintes:

-

-

Poises signatarios do Acordo Reims,
conforme rela<;:oo constante do G .O.
- ate 3 dias uteis com um grau de realiza<;:ao de 85% em 1997 e de 90%
nos anos seguintes.
Restantes Poises Europeus - ate 5 dias
uteis com um grau de realiza<;:ao de
95%.
Resto do Mundo - ate 7 dias uteis com
um grau de realiza<;:oo de 95%.

FRANQUIAS EMITIDAS PELO SISTEMA ELENA
As indica<;:oes .. PRIORITY.. ou .. ECONOMY..
sao impressas nos etiquetas de fronquia conforme consta do anexo.

FRANQUIAS EMITIDAS POR MAQUINAS DE
FRANQUIAR

Deflni<;:ao

A indica<;:oo das 2.° e 3.° velocidades
poderoo ser inseridas no cunho do respectiva maquina, nos termos p revistos no 2.° parte
dos pontos 1.3.2. e 1.4.2. do presente OS.

o

3 - DISPOSIC;:OES TRANSITORIAS E FINAlS

CORREIO DE 3.° VELOCIDADE

3.° nivel de velocidade designa-se por
.. CORREIO ECONOMICO.. e beneficia de prioridade reduzida, procurando responder as
necessidades dos clientes, a baixo pre<;:o.

o

Anexo faz parte integrante desta os.
OCE000992CE*, de 1993-01 -

Erevogada a
02.

Identiflca<;:ao

Esta Ordem de Servi<;:o entra imediatamente em vigor, devendo as novas formas
de identifica<;:oo ser implementadas medido que as condi<;:oes tecnicas 0 permitirem.

a

Os object os de Correio Econ6mico, incluindo 0 DMI (Direct Mail Internacional), sao
identiflcados atraves de uma etiqueta de cor
v erde com a inscri<;:oo .. ECO NOMICO/
ECONOMY .. , em bronco conforme anexo, ou

3.

1.

1.

2 - IDENTIFICAC;:AO DA 2." E 3." VELOCIDADES
NOS OBJECTOS FRANQUIADOS
ATRAVES DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS

5.

possam ser encontradas, as mesmas variedades, como as do emissoo original (?) ... a interroga<;:ao e os destaques, sao meus.
S6 que, emitidos em 1898, os originals (a
que se refere) 0 foram apenas para: AFRICA,
INDIA, MACAU e TIMOR e , posteriormente,
aquando do sobrecarga do ..REPUBLICA.. (e
altera<;:oo de valores) em 1913, surgiram:

CABO VERDE, GUINE e S. TOME: - idem,
idem
MOC;:AMBIQUE
INHAMBANE
LOURENC;:O MARQUES idem, idem
QUEll MANE
TETE

INDIA, MACAU e TIMOR: - s6 com
"REPUBLICA ..
ANGOLA: - sobre TIMOR e altera<;:ao de
valores
CONGO: - sobre AFRICA, MACAU e TIMOR,
com novos valores

provando que 0 Snr. HOUTZAMER, noo e ra
10 muito preciso, nos suas informa<;:oes,
dodos com 0 beneplacito do MARDSEN
e 0 amen do RANG ... nao he dois sem
tres ...
Confiram, por favor. .. sempre aprenderoo
algo.

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 1170 LlSBOA

5 de Julho de 1997 - Pelo CA. 0 Presidente
do Conselho de Administra<;:oo Norberto Pilar
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HISTORIA POSTAL DOS A90RES
Urn docurnento excepcional

CTT, GAMA DE PRODUTOS
DO CORREIO. INTERNACIONAL
OS 002697CA

Por: Dr. LUIs Frazao

o nosso primeiro objectivo foi 0 de datar este documento: sendo uma missiva
do Real Servic;:o. e enviada "Pela Rainha»
- D. Maria 1.0 - . teremos que a situar antes
de Julho de 1799. po is que um decreto de
15 de Julho desse ana anunciava que 0
Principe D. Jooo "assumia a Regencia enquanta durasse 0 impedimento do Soberano». Sabemos que 0 impedimento teve
caracter definitivo e que a Rainha nunca mais
assumiu a conduc;:oo dos negocios do Estado. 0 que no pr6tica j6 vinha acontecendo
desde 1792*.
Fixado um limite temporal sUperior. tambem pod em os fixar um inferior. pois sabemos
que 0 Alvar6 de criac;:oo dos Correios Maritimos e datado de 20 de Janeiro de 1798. e
que a partida do 1.0 Correio Maritimo para
os portos do Brazil. - 0 paquete Principe Real
- ocorreu a 4 de Marc;:o de 1798. com chegada a Pernambuco no dia 14 de Abril seguinte. sendo de admitir que a marco do
correia Maritimo tenha sido utilizoda pela
prime ira vez nessa ocasioo.
Estamos assim perante um periodo de
tempo compreendido entre Marc;:o de 1798
e Junho de 1799. que vamos tentar ainda
reduzir.
E a ocasioo de lembrar que a cor utilizoda pelo correio de lis boa. neste final
do seculo XVIII. foi sempre a preta. pelo
que a marco batida a vermelho constituia !-1m desafio suplementar. Para alem
deste facto. e conhecida uma carta. dirigida a IIha do Madeira. onde chegou no
dia 14 de Maio de 1798. e transportada
pelo Santo Antonio Paquete. e que apresento a mesma marco do correio maritimo batida a preto. como se apresenta na figura 2
(e de admitir que esta ultima carta. datada
do dia 4 de Abril. tenha partido de Lisboa
nos ultimos dias do mes de Abril ou inicio de
Maio).

documento de que vamos tratar e um
daqueles que se torna tao dificil de
qualificar. que 0 termo excepcional nos
deixa a sensac;:oo de noo fazer justlc;:a. nem
00 documento em si. nem a todos os ensinamentos de Historia Postal que veio a proporcionar.
Trata-se de uma capo de carta. expedido de Llsboa e dirigida 00 Corregedor do
Comarca do IIha Terceira. nos Ac;:ores. e que
ostenta a marco do Correio Maritimo de Lisboa. batida a vermelho. e que apresentamos no figura 1.

O

No frente e 00 meio tem a inscric;:oo "Pela
Rainha». e no canto superior direito est6
manuscrito "Noo se pagou este porte por ser
carta do Servic;:o Real»; no verso tem inscrito
"Pelo Hyate Portuguez N.o S.o do Livramento» .
Para terminar a descric;:oo do carta h6
que acrescentar que 0 seu estado de conservac;:oo noo e dos melhores. dado ter manchas de humid ode que apanham quase toda
a sua superficie. mas em contrapartida tem
a marco de Cor.o Maritimo batida num vermelho vivo. dando 00 conjunto um or irreol
mas a todos os tftulos not6vel.
14

destin~s.

isando adequar a identificac;:oo do
gama de produtos do Correio Internacional em func;:oo do respectiv~ nivel
de velocidade aos moldes internacionalmente definidos.
Tendo em conta que os encargos terminais associ ados aos diferentes servic;:os passaram a estar. a partir de 1 de Janeiro de 1997.
em grande parte indexados a velocidade e
00 grau de cumprimento dos niveis de qualidade de servic;:os fixados.

V

o Conselho de Administrac;:ao decidiu
seguinte:

sobre os restantes niveis de veloci-

dade.
Identificac;:ao

Os objectos de Correio Azul Internacional
sao identificados atraves de etiqueta propria.
conforme anexo. ou atraves de sobrescritos
pre-franqueados.
Encaminhamento

Os objectos de Correio Azul Internacional
sao encaminhados para 0 pais de destino
pela via mais r6pida e. internamente. tem 0
mesmo tratamento do Correio Azul Nacional.

0

1 - GAM A DE PRODUTOS DO CORREIO
INTERNACIONAL

Padrao de Servh;:o

PRINCiPIOS GERAIS

Os pad roes de entrega sao de ate 3 dias
uteis para a Europa e ate 5 dias uteis para 0
Resto do Mundo. com um grau de realizoc;:ao de 95%.

A Gama de Produtos do Correio Internacional assenta no definic;:oo de 3 niveis de
velocidade.

CORREIO DE 2.0 VELOCIDADE
CORREIO DE 1.° VELOCIDADE

Definic;:ao

o 2.0 nivel de velocidade designa-se
.. CORREIO AVIAO.. e utiliza a via aerea no
encaminhamento internacional. beneficiando de prioridade no tratamento e no transporte. embora inferior a atribuida 00 Correio
Azul Internacional.

Definic;:ao

o 1.° nivel de velocidade. denominado
.. CORREIO AZUL INTERNACIONAL... e um servic;:o que garante a prioridade no encaminhamento. transporte e distribuic;:ao em muitos
35

o PRIMEIRO-MINISTRO PRESIDIU

Para elucidac;:oo completa deste assunto so nos
falta provor que a «nossall
carta. veio de Lisboa precisamente nesta viagem.
Ea inscric;:oo do canto
superior direito. e ja anteriormente referida "Noo
pagou este porte por ser
carta do Servic;:o Rea!>•.
que nos vai permitir tinaiizar este trabalho. Noo sabemos quanta era 0 valor
desse porte. mas sabemos
que esteve manuscrito na
carta. seguramente no
canto superior dire ito.
onde 0 correio de Angra
o inutilizou com a inscric;:oo

AO DIA MUNDIAL DOS CORREIOS

O

Primeiro-Ministro. Eng.o Antonio Guterres. presidiu as cerimonlas comemorativas do Dia
Mundial dos Correios. no passado dia 9 de Outubro. data em que se assinaloram os 122
anos de criac;:oo da Unioo Postal Universal.
o ponto alto das comemorac;:oes foi marcado por uma sessoo solene. na Fundac;:oo das
Comunlcac;:oes. durante a qual. alem das intervenc;:oes dos presidentes dos cn. Dr. Norberto
Pilar. do IPC. Fernando Mendes. do MEPAT. Eng.o Jooo Cravinho e do proprio Primeiro-Ministro.
se procedeu a inaugurac;:oo - atraves de videoconferencia - das renovadas estac;:oes dos
Correios em S. Roque. ilha ac;:oriana de S. Miguel. de Vila do Conde e de S. Jooo da Pesqueira.
o Eng.o Antonio Guterres presidiu. ainda. 0 inaugurac;:oo de uma Exposic;:oo Permanente do
Museu das Comunicac;:oes e da Exposic;:oo Temporaria dos Correios de Portugal. colocando
tamoom 0 denominodo «Carimbo de Primeiro Dia» da emissoo de selos que ossinalou a efemeride.
o Dia Mundial dos Correios foi igualmente assinalado pelos cn - Correios de Portugal c om
uma campanha promocional inedita. que incluiu a oferta a todas as pessoas que se dirigiram
a uma das 1050 estac;:oes espalhadas pelo Pais de um sobrescrito gratuito pre-franquiado.
numa iniciativa subordinada ao tema «Noo deixe passar esta data em brancoll.
As comemorac;:oes do Dia Mundial dos Correios constituiram. igualmente. 0 pretexto para
a inaugurac;:oo do Museu das Comunicac;:oes. sito na Rua do Instituto Industrial. em Lisboa. com
a exposic;:oo permanente "Mundos Comunicantesll. a qual pretendeu dar a conhecer ao grande publico. e as camadas mais jovens em particular. a complexidade do sistema das comunicac;:oes e a sua permanente transformac;:oo.
o Museu das Comunicac;:oes recebeu uma exposic;:oo tilatelica. tambem ela temporaria. "Um
Mundo uma Rede Postal - Primeiros Sinais de Correio Publicoll. uma viagem pel a historia da
actividade Postal no pais e no mundo atraves de selos. bilhetes postais. gravuras e desenhos.

o

OS crr LAN<;ARAM LlVRO
ccCOMER EM PORTUGUES ..

((Mostra» Comemorativa
do 1,° Centenario dos Bombeiros
Voluntarios de Sacavem
e do 16,0 Aniversario da Secyoo
destacada de Santa Iria de Azoia

s cn lanc;:aram 0 livro "Comer em Portugues ll da autoria de Jose Quiterio e
Homem Cardoso (fotogratia). que reune 24 receitas tradicionais de todas os regioes do Pais. desde os Rojoes a Moda do
Minho ate a Alcatra da Terceira.
Os pratos. fotografados por Homem Cardoso. foram confeccionados e decorados por
Fausto Airoldi para esta obra. que dedica uma
primeira parte a coracterizac;:oo de alguns ingredientes e tecnicas da Cozinha Tradicional.
A apresentac;:oo deste livro foi efectuada
durante um cocktail no Museu do Traje. em
21 de Outubro ultimo. com a presenc;:a do
presidente dos cn. Dr. Norberto Pilar. dos autores e muitos convidados.
Esta obra e editada na sequencia dos 12
selos emitidos pelos cn nos passados meses
de Novembro e Julho. reproduzindo pratos
da Cozinha Tradicional Portuguesa.
"Comer em Portuguesll e uma edic;:oo numerada com 15 mil exemplares e contem 12
selos da serie Cozinha Tradicional Portuguesa.

Circulo Filatelico da Soc. Recreativa e
Musical 1.° de Agosto Santa Iriense leyou a efeito. no passado dia 25 de
Outubro. a sua 8.a "Mostrall para comemorar
os eventos em epigrafe.
Estiveram presente 16 expositores de varios pontos do pais. tres dos quais com participac;:oes do tema "Bombeirosll.
o Clube Filatelico de Portugal agradece 0 convite que Ihe foi dirigido e bem assim
a "placall comemorativa que Ihe foi oferecida.
o nosso Clube fez-se representar no referide certame pelo Secretario Sr. Jooo Pedro
Pinheiro da Silva a quem foi entregue 0 aludido «trofeu».

O
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Conseguimos assim reduzlr 0 periodo de aplicac;:oo para 0 que vai de Marc;:o a tim de
Abril de 1798.
Como uma procura na Gazeta de Llsboa.
onde vinham anunciadas as partidas d os
correios Maritimos. nada revelou sobre a
partida do N.D S.Odo Livramento. pOis que a
publicac;:oo sistematica das partidas somente e feita a partir do mes de Julho. somente
nos restava uma ultima possibilidade:lr ao
Arquivo Historico de Angra do Heroismo e la
tentar encontrar a res posta a questoo Quando partiu 0 N.D s.a do Livramento de
Lisboa?
A sorte esteve connosco. pois que 0
primeiro documento que encontramos foi
um rascunho das contas prestadas pelo
Administrador do Correio Maritimo de Angra em 31 de Dezembro de 1804. e onde
em determinada altura e dito. " ... do rendimento que tem produzido 0 Correio Maritimo
desta Capitania desde 0 dia 8 de Abril de
1798 do seu estabelecimento. ate 31 de Dezembro ... II .
De seguida. e procurando no «Livro de
Receitas e Despesas do Correio Maritimoll. e
cujo termo de abertura e precisamente dia 8
de Abril. encontramos com data de 20 de
Maio;
Mayo 20 - Importancia do Correio vindo
da cidade de Lisboa no Hyate Portuguez N.D
s.ado Livramento. mestre Antonio de Abreu.
conforme conta relac;:oo de 26 de
Abril. ..... ....................... .... 21 $420 Reis.
Esta entrada tirada da rubrica dos rendimentos permite-nos situar no dia 26 de Abril
de 1798. a partida do Hyate. e a sua chegada a Angra no dia 20 de Maio.

acima.
Ainda com data de 20 de Maio, mas
agora na rubrica das despesas do livro antes
referido. encontramos:
Mayo 20 - Porte de huma carta que veio
pel a Raynha para 0 Corregedor da Comarca
e que este noo pagou por ser de Servic;:0 .... .. ............ $240
mostrando a necessidade de abater ao total
de 21 $240 Reis a verba de 240 Reis de uma
carta considerada isenta.
Com todos os argumentos apresentados
cremos estar demonstrado "beyond
reasonable doubtll. que a nossa carta saiu
de Lisboa no dia 26 de Abril de 1798, 0 que
a torna a primeira e mais antiga conhecida
ate hoje ostentando a marc a do Correio
Maritimo.
Como epnogo para estas linhas, noo resistimos a transcrever 0 seguinte texto, tirado
do Copiador das cartas expedidas pelo correio maritimo de Angra:
"Para 0 Correio de Lisboa.
Participo a V. Me. que a Junta de Fazenda destas iihas dos Ac;:ores se Servio nomearme Administrador deste Correio de Angra, e
para official a Luiz Antonio da Costa. Estimarei nestas operac;:oes merecer a aprovac;:oo
de V. Me. e com as suos sabias instruc;:oes
poder executar completamente os me us
deveres.
Precisam-se para este expediente, conhecimentos e guias impressas para se poderem
fazer os seguros commenos trabalho; e igualmente sao precizos encerados e papel de
maria grande para embrulhor os mass os de
Cartas que aqui se noo acha de venda;
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queira V. Me. oeste respeito a necessaria
providencia por serem isto couzas que ca
senao podem remediar. Por este Correio que
leva a Galera N.c S.c do Rosario e Santa Maria
Magdalena VaG varias cartas dos Ministros em
que nao carreguei porte por serem cartas de
officio incaminhadas a S. Mag. ou aos seus
ministros; Tambem porque 0 Dezembargador
Luiz de Moura Furtado, que aqui serve de
Corregedor duvidou pagar 240 rs em que
vinha porteada huma carta que Ihe foi remetida pela Raynha; e ultimamente porque
desse Correio vem cartas de Servi<;:o sem
porte. Mas se aquellas 0 devem pagar V. Me.
o fara exigir, e me avizara do que eu devo
fazer a este respeito, visto que eu hirei praticando 0 mesmo que agora em quanta V.
Me. me nao instruir de contrario.
Angra, 22 de Junho de 179811

Grande sortido
de Series completas
e Selos tematicos
Pe~a listas de pre~os gratis

Eladio de Santos

Resto-nos ainda esclarecer a cor vermeIho do marc a do Correio Maritimo, e para 0
facto podemos tentativamente avan<;:ar com
duas hipoteses:

CASA FUNDADA EM 7922
R. BERNARDO LIMA, 27
Telef. 54 97 25
1150 LlSBOA

a) A reparti<;:ao do correio maritimo de
Lisboa utilizou a cor vermelha nos dois
primeiros meses do seu funcionamento,ou
b) A cor vermelha foi reservada para a
expedi<;:ao de correspondencia ofici01.

correia expedidor. Nao fazendo muito sentido aplicar a marco nominativa de Lisboa,
come<;:amos a ver a partir de 1799 a marco
do Correio Maritimo a ser utilizada como
marco de chegada, e nao como marco de
partida para 0 que estaria inicialmente
vocacionada, e 00 mesmo tempo a marco
de Lisboa a ser utilizada no marca<;:ao das
cartas destinadas 00 ultramar. Assim e apos
um periodo inicial de 2 meses em que a cor
vermelha foi utilizada voltou-se a cor preta e
a normalidade cromatica .
Veremos se uma proxima viagem a Ponto Delgada nos vai ajudar a esclarecer este
ponto.

Inclinamo-nos mais para a hipotese a), e
por varios motivos; viviam-se os primeiros tempos de actividade de um novo servi<;:o - 0 do
Correio Maritimo - e como tal houve necessid ode de 0 ir adaptando as novas circunstancias a medida em que elas iam surgindo.
Uma delas foi 0 do marca<;:ao das cartas
avulsas chegadas do ultramar, isto e aquelas
que vindo fora dos massos embrulhados noo
levaram marc a nominativa nem de porte do

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

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

.~

SELOS E MATERIAL
FILATELICO
PACOTES DE SELOS
TEMATICOS

•

SERVIC;;O DE NOVIDADES POR ASSINATURA
PARA QUALQUER TEMA OU PAis

COMPRA - VENDA
Execucriio nipida de pedidas par carrespondencia
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FERN~NDO GARRAO FOI HOMENAGEADO,

A TITULO POSTUMO, NA SEDE DO C.F.P.

o 6 KOPEKS DE TIFLIS -

R

ealizou-se no passado dia 25 de Outubro. pelas 18 horas. na sede do Clube
Filatelico de Portugal. a anunciada homenagem ao distinto e dinamico filatelista.
antigo dirigente deste Clube e da F.P.F ..
Fernando Gomes Carrao.Tudo. ou quase
tudo. ja foi dito sobre a personalidade do homenageado e a sua grande dedico<;:ao ao
nosso Clube. pelo que nos limitamos a dar
noticia sobre a justissima. singela. mas significativa homenagem que os actuais dirigentes
do Clube Ihe quiseram prestar.
Presentes a cerimonia. alem da viuva e
da mae de Fernando Carrao. muitos amigos
pessoais do homenageado. figuras grad as da
fHatelia nacional. dirigentes de Clubes. jurados e algumas senhoras e. como naG podia
deixar de ser. praticamente todos os componentes dos orgaos sociais do C.F.P ..
Cumpre-nos destacar. pelo significado de
que se revestiu. a presen<;:a do Sr. Eng.
Fernando Aranaz Del Rio. Hustre Presidente da
Federa<;:ao das Sociedades Filatelicas EspanhoIps que se deslocou. propositadamente. de
Evora. para assistir a homenagem. Alem do
Presidente da Federa<;:ao Portuguesa de Filatelia. Sr. Pedro Vaz Pereira. notamos a presen<;:a de varios directores da referida Federa<;:ao.
Apos breves palavras dirigidas pelo Presidente da Direc<;:ao do C.F.P .. foi a vez do
Presidente da Assembleia Geral do nosso

RUSSIA 1857

Traduzido por Eurico C.E. Lage Cardoso

m 1889 J.B. Moens. 0 editor da revista
filatelica belga eeLe Trimbre-Poste" escreveu ao Director dos Correios de Tiflis
(Tbilisi). capital da Georgia. perguntando se
sabia alguma coisa ace rca de um selo utilizado outrora no correia local de Tiflis. 0 Director respondeu que. na verdade. tinha
realmente existido um selo. mas que naG
sabia quando tinha sido utilizado. Ninguem
na Russia 0 tinha visto. Os primeiros exemplares deste selo foram encontrados pouco antes da eclosao da Primeira Guerra Mundial e
um foi adquirido pelo
grande coleccionador
de selos da
Russia. K.K.
Schmidt.
que procurou descobrir todos os
factos acerca da sua
utiliza<;:ao.
Publicou um
anuncio na Imprensa pedindo aos habitantes de Tiflis informa<;:6es acerca deste selo e
se eles tinham alguns exemplares. A guerra.
a revolu<;:ao e guerra civil pararam todas as
demais investiga<;:6es e 0 selo foi. nova menteo esquecido. So em 1924 0 Sr. Schmidt descreveu 0 selo local Tiflis na revista filatelica
eeSovietskiy Filatelish> e publicou uma fotografia.
o selo local de Tiflis e muito interessante.
Ao centro do selo. esta um cfrculo com a
dupla-cabe<;:a da aguia Czarista colocada
acima das armas de TItlis e a Gubernia de
Titlis.

Os emblemas das armas sao dificeis
de distinguir. 0 circulo esta colocado
no centro de um duplo quadrado com 0
seguinte texto escrito da esquerda para a
direita: eeTiflis Gorods. Pochta 6 Kop" (Correio da Cidade de Tiflis. 6 Kopeks). E um
selo naG denteado e imprimido em papel branco ou amarelado sem "marca de
agua".
Os filatelistas russos ficaram naturalmente muito entusiasmados com este interessante selo e come<;:aram a procurar mais
pormenores e informa<;:6es ace rca da sua
emissao e utiliza<;:ao. Finalmente. foram descobertos no Calendario Caucasiano para
1858. 0 selo foi emitido por ordem do Governador Czarista do Caucaso em Novembro ou
Dezembro de 1857 e foi usado para pagamenta dos portes no territ6rio de Titlis e
Kodzhory. Nao podiam ser adquiridos exemplares isolados. mas somente em tiras de cinco. Uma vez que as cartas normais podiam
ser expedidas no Posta de Correio e pagas
ai. apenas muito poucas pessoas compraram
tiras de cinco selos de cada vez. Alem disso.
os selos estiveram em circula<;:ao apenas
cerca de quatro meses. 0 que explica a razoo porque foram esquecidos e porque sao
tao raros. Deve recordar-se que as selos normais russos foram emitidos em 1 de Janeiro
de 1858.
o selo local de Titlis naG e tao famoso
como 0 eePost Office Mauritius". mas existem
muito poucos exemplares. menos do que seis
e talvez exista somente um exemplar sobre
carta. Tres selos Tiflis estiverom no colec<;:ao
de Agathon Faberge e toram leiloodos. em
1939. por H.R. Harmer.
Nao se conhece ninguem na Russia que
possua este selo.

E

o descerromento do retroto do homenogeodo

Clube. Sr. Dr. Jorge de Oliveira. tra<;:ar. num
breve. mas eloquente improviso. a perfil do
homenageado. destacando a amizade que
sempre manteve com tad os
os filatelistas.
A homenagem a Fernando Carrao consistiu na
coloca<;:ao de uma placa
que deu 0 seu nome a uma
das salas do Clube e ao descerra menta da sua totografia.
coberta
pelo
estandarte do C.F.P .. feito
pela viuvo. a nossa muito
prezada amiga e associada
do Clube. Sra. D. Mario Helena Carrao. que. em breves palavras. repassadas de
emo<;:ao. agradeceu a
homenagem prestada a
seu marido. A cerimonia terminou com a apresenta<;:00 de cumprimentos a viuva e a mae do homenao Presldente do Assemblelo Gerol do C.F.P. usondo do polovro duronte a cerimonio geado.
32
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BREVES NOTAS .sOBRE «MEDALHITE»

Achegas ao «Correio por Dirigfvel»

Luis Eugenio Ferreira

Por: Felix Gomez-Guillamon

L

as alusiones a Cabo Verde de mi buen
amigo Jose R. Dias Ferreira en su articulo uCorreio por Dirigivel», publicado
en el Boletin n.o 376 del CFP, me han animado a preporor estos comentorios ilustrados
con las cartas que figuran en mi colecci6n,

relacionadas con el 1.° y 2. ° vlaJe a
Sudamerica del LZ127 uGraf Zeppelin».
En efecto, en el primer viaje a Sudamerica
del LZ127 uGraf Zeppelin», estaba previsto
hacer un lanzamiento de correspondencia
sobre Santa Cruz de Tenerife, pero debido a
la oscuridad de la noche y, por consiguiente
a la falta de visibilidad, se demor6 el
ulanzamiento» pora hacerlo sobre Praia en la
isla de S. Thiago. Todos los ubilhetes postaisll y
cartas que se conocen procedentes de este
ulanzamiento», estan sellados (uhandstamped ll) con el ucarimbo de data completall que se usaba para el correo ordinorio en
la uestac;:ao postal ll de la capital del
Archipielago de Cabo Verde.
En este sentido, los dos ubilhetes postais»
que figuran en ml colecci6n reunen las caracteristicas usuales de las cartas ulanzadas»
sobre Praia en el primer viaje, y reexpedidas
a sua definitiv~ destino. (figs. 1-2).

LZ 127 .. Grof Zeppelin ..

Fig. 1 - Inutilizado el sello de 2 marcos con el curio de la -estac;:oo postal .. del proprio -Grat Zeppelin .. y
marca en rojo del primer viaje. AI reverso: -carimbo- de Santa Cruz de Tenerite 20 JUN.30 12M.
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sempre ao esforc;:o produzido e e, antes de
tudo 0 mais, uma referencia que 0 upacienteo procura como indicador preferencial do
nivel alcanc;:ado ou da evoluc;:ao relativa do
seu trabalho.
Nao se trata aqui de uma situac;:ao pato16gica, mas tao so de um estado de espirito.
Porque e perfeitamente justa que alguem que
se comprometeu, por vezes ao longo de um
grande periodo da sua vida, naG se poupando a esforc;:os, insonias e capitais, pora apresentor um painel de importancia relativamente ao esforc;:o e investimento despendido,
aspire a uma compensac;:ao condigna, isto
e, equela emblematica recompensa que
premeia os uherois» au as que se distinguiram
em qualquer modalidade de alta competic;:ao.
Permita-se-me aconselhor os uespecialistas» em ufilatelite», que naG sejam negligentes, diagnosticando umedalhitesll sempre que
os pacientes se delxaram apanhor pelo
ufilateliuslI, e fac;:am notar os erros de diagnostico, como fazemos de resto em todas as
questoes de saude, na busca de uma
homeostase confortavel que nos apazigue os
animos.

ntre as varias doenc;:as que por vezes
sao diagnosticadas a pacientes compulsivos, como 0 podem ser as filatelistas, figurora em primeiro plano, essa patologia estranha que foi classificada por alguns
especialistas como sendo a umedalhite».
Vem isto, de certo modo, na sequencia
da descoberta feita por um ucientista» suponho que frances, que tera detectado ai pelos anos de 70, um virus extraordinariamente
activo, a que deu 0 nome de ufilateliuslI, responsavel pelos desorranjos de que padecem
todos as que, em circunstancias diversas, foram vitimas da sua propagac;:ao.
Quer isto dizer, no fundo, que a
umedalhitell naG e mais que uma sequela,
alias logic a da ufilatelite», a que de algum
modo nao nos surpreende. Certas patologias
orrastam sempre consigo sequelds diversas a
que urge atender com iguais cuidados, dado
que a umedalhitell surge sempre na sequencia de uma ufilatelite» em estado avanc;:ado
e como corolario da sua entrada no dominio
da alta competic;:ao, caldo de cultura favoravel e proliferac;:ao da umedalhite>1 e de
outras patologias naG menos graves.
Resta-nos agora determinor com 0 rigor
possive!. a etiologia complex a da umedalhite»,
o seu diagnostico, os seus sintomas, os seus
efeitos, 0 seu tratamento.
E aqui, estou certo que divergiremos de
grande numero de outros especialistas, que
de uma forma simplista confundem a
umedalhite» patologica com uma outra situa c;:ao diferente, que nada tem de patologico.
Efacto assente que os sintomas sao bastante semelhantes na sua essencia, mas enquanta a umedalhite» aguda se coracteriza
pela preocupac;:ao obstinada de obter qualquer recompensa que em principia naG
corresponderao aos abalizados pareceres dos
uespecialistas», 0 umedalhismo» assentora na
consciencia de que 0 premio corresponde

E

Exchange
I am collecting used stamps from Portugal,
Madeira and Azores, and give used stamps from
Skandinavia and many other countries in
exchange. Catalogue Michel. Write in English to

Perarne Bryntessen
Vegagalan 16 C
76132 Norrtalje
SWEDEN
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Exposiyco Filatelica luso-Espanhola
de Tematica e Maximafilia

«SINES-97 »
Joao Pinheiro da Silva

atrocinada pelos cn - Correios de Portugal, Federac;:ao Portuguesa de Filatelia, Camara Municipal de Sines e organizada pelo Nucleo Filatelico do Clube
Petrogal-Sul. cuja coordenac;:ao foi feita pelo
Eng.o Vitor Pimenta Jacinto, realizou-se de 21
a 24 de Novembro ultimo, a exposic;:ao acima indicada.
Nas magnificos instalac;:oes do Salao Nobre da Associac;:ao dos Bombeiros Voluntarios de Sines, foram expostas 43 colecc;:oes,
sendo 11 de TemOtica, 17 de Maximafilia, 7
de Juventude, 3 de Literatura Filatelica e 5
da Classe Especial.
Os jurados portugueses, Srs. Prof. Antonio
Borralho, Eduardo Oliveira e Sousa, Victor
Falcao e os espanhois, Srs. Juan Pajares e
Manuel Calciz atribuiram os seguintes premios
principais:

Paisaje y Monumento en 10 Vida
e Obea del Escritor

P

PREMIO JWENTUDE MEDALHA
DE VERMEIL GRANDE + P. Esp.
• Ivan Fernandez Goya (Espanha)
Escutismo Senda Educativa

PREMIO MAXIMAFillA MEDALHA
DE VERMEIL GRANDE + P. Esp.
• Francisco Velazquez Barroso (Esponha)

81 pontos

Alem destes, foram ainda atribuidas mais
6 medalhas de Vermeil Grande, 1 de Vermeil,
12 de Prata Grande, 10 de Prata, 3 de Bronze
Prateado e 2 de Bronze.
o nosso Clube, com 0 seu Boletim, obteve medalha de Prata , com 66 pontos, 0 que
vem ja sendo habitual.
Nos seus bem elaborados catalogo e
palmares, foram publicados varios artigos,
permitindo-me destacar ..0 I Salao Automovel em Portugal n da autoria do nossa associado Sr. Eduardo de Oliveira e Sousa. artigo
esse muito bem documentado, com fotos da
epoca (1914).
Quanto ao jantar de palmares decorreu
nas instalac;:oes do Centro Social do Clube
Petrogal. em Vila Nova de Santo Andre, onde
apos os dlscursos habituais procedeu-se a
distribuic;:ao dos premios.
Finalmente queremos dar os parabens
ao nosso associado Sr. Eng.o Victor do Carmo Correia pelo grande premio obtido. 0
qual vem aumentar 0 seu ja brilhante palmares.

GRANDE PREMIO "SINES-97.
MEDALHA DE OURO
87 pontos
• Eng.· Victor do Carmo Correia (Portugal)
Histoire et Evolution du Vol
PREMIO TEMATICO MEDALHA
DE OURO + P. Esp.
• Segundo Heredia Machado (Espanha)
Vehiculos Automoviles

Fig. 2 - Las mismas caracterislicas que el ..bilhete postal .. anterior, pero con texto escrito QJ2QrQQ por uno
de los 22 pasajeros del Dirigible.

85 pontos

83 pontos
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Del primer viaje, tengo otra carta procedente de Barcelona con destin~ a Chicago
via Sevilla - Santa Cruz. tambien ..Ianzadan
sobre Praia, pero que dudo fuera reexpedida
a sua destin~ final. ya que carece de marcas
de lIegada al revers~. (Fig. 3)
Tambien en mi coleccion de Cabo Verde figura una carta, esta vez, lanzada sobre Porto Grande de S. Vicente en el transcurso del 2.° viaje del LZ127 ..Graf Zeppelinn
a Sudamerica. La carta franqueada con sellos por cuatro marcos, se enviaba desde
Berlin para que se ..Ianzaran durante el viaje, y desde el lugar elegido de lanzamiento, se reexpidiera de nuevo a Alemania .
La ..estac;:ao postaln del ..Graf Zeppelinn siguio las instrucciones del remitente (Abwurf = lanzamiento) escritos en el angulo
superior Izquierdo del ..envelope_, pero no
asi los empleados de la .. estac;:ao postal n
de S. Vicente, que posiblemente hicieran poco caso al pedido de reexpedicion, pues ninguna otra marca en la
carta acredita la lIegada a su destin~ .
(Fig. 4)
Un ruego final: En un comunicado firmado por .. Correian publicado en el ABC de
Sevilla con fecha 25 de Agosto de 1936. bajo
el titulo <lEI Graf Zeppelin arroja correo en Lis-

Como curiosidad transcribo el texto de la
tarjeta de la fig. 2, que lanzada sobre Praia el
21 de Mayo, lIegara a Madrid casi veinte dias
mas tarde, a poder de un destinatario, que
por los razones que fueran, quiso ocultar su
nombre. (Sugiero a SAR. (Su Alteza Real)
Principe Alonso Orleans Borbon. Quintana 5.
Madrid. Espanha) (1):
21/5/30
Dear Alonso,
I will send you P.C's from different points
so as to complete stamp collection for Ataulfo. This is a very confortable trip .................... ..
Ali

(I) EI Principe Alonso Orleans BarbOn era hijo de
Alfonso Maria Orleans Barb6n. primo de Alfonso
XIII. que durante la guerra civil espanola 19361939 lIeg6 a ocupar un importante puesto en
los fuerzas aereas nacionalistas. Casado con 10
Princesa Beatriz de Coburgo (Princesa Bee). tuvo
Ires hijos: el aludido Alonso. que luch6 en Espana
formando parte de 10 Legi6n Condor; Alvaro que
tambien particip6 en 10 lucha espanola con los
italianos en un Savoia 39-5: y Ataulfo que 01 decir
del texto era coleccionista de sellos, y por tanto
recibiria con agrado 10 torjeta del primer viaje
del "Zeppelin".
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Via Gruf Zep~elin .
~------------------Sevill
a ~ S~ta Cruz .

AS INICIAIS DE UM CARIMBO
Jose Rodrigo Dias Ferreira

Seli or Don
H.Wasmer .
30.N.Dear.horn.
Chicago , Ill. U.S.Ai

prtmeiros filmes sonoros portugueses. escreveu
uma local em que «restava a esperan<;:a de que
a actividade do III Congresso do Comite Internacional de Radiocomunica<;:oo 0 qual venha a
despertar energias adormecidas e integrar 0 pais
pela sua posi<;:oo intemacionai. naturalmente Ihe
compete». Conclui-se que C.C.I.R. sao estas as
iniciais da marca de dia e portanto das do «III
Congresso do Comite Intemacionol de RadiocDmunica<;:oo».
o Administrador-Geral dos crr. 0 Eng. Luis
Albuquerque Couto dos Santos presidiu aos
trabalhos. Esteve representado a Emissora Nacional pelo Eng. Manuel Bivar e 0 Exercito
pelo citado Eng. Paulo Brito Aranha.
Pelo que se deduz na leitura de noticias
da epoca 0 Congresso nada teve de secreto. Houve muitos passeios e distribuidos postais por onde os congressistas passavam. Os
delegados foram primorosamente recebidos
e feitos largos elogios. entre eles aD delegado do Vaticano que. na sua desloca<;:oo ao
Bu<;:aco. se ofereceu. mas foi impedido de
dizer missa. Esteve entre os delegados da Alemanha um que foi notado porque falava correctamente 0 portugues e mais 14 idiomas.
Soube-se que tinho estado no assinatura do
Tratado de Paz na I Grande Guerra e referiuse que apos esse acontecimento. confraternizou alegremente com os franceses . A
curiosidade foi maior quando ele disse que
era sobrinho de Carolina Michaelis.
o Ministro das Obras Publicas nessa altura
o Eng. Duarte Pacheco ofereceu aos Congressistas um grande banquete no extinto
Hotel Aviz. 0 que de melhor entoo existia.
Tivemos de nos alongor pora acrescentar
mais qualquer coisa a algumas iniciais que
tanto intrigavam 0 nosso saudoso e estimado
Consocio George R. Pearson que alem de
ser um devotado coleccionador adorava 0
nosso Pais. onde chegou a morar no Porto.
mais propria mente na rua de Belem.
Estivemos entre os muitos coleccionadores que tiveram a honra de 0 conhecer e 0
estimar.

m Fevereiro de 1988. 0 notavel coleccionador ingles especializado em filatelia portuguesa que foi Georges R.
Pearson. pas a questoo de saber 0 que queriam dizer as iniciais «C.C.I.R.» numa marca
de dia. sobre um selo de 40 c . da 1.° Exposi<;:00 Colonial Portuguesa (CE 562) marca essa
praticamente desconhecida.

E

Fig. 3 - Barcelona a Chicago, via Sevilla a Santa Cruz. Franqueo correcto. AI reverse: oocarimbooo de Praia,
doblemente estampado, con data 21 MA130.

boa». se decia 10 siguiente:
«Desde ahora se expide mediante un bimotor a MarsellaFrancfort- Berlin. Esta nueva
ruta del Zeppelin es debida a
no querer arriesgarse a
atravesar Espana mientras dure
la guerra. (Correia)>> Pergunto
l.Puede algun amable lector
del
Boletin . del
CFP.
proporcionarme algun dato
sobre este asunto? Durante la
g uerra civil espanola. la
LUFTHANSA, para la linea TO-191
«Europa-Sudamerica». sustituyo
la escala de Sevilla por la de
Lisboa. 1.0currio algo parecido
con los vuelos del LZ127 »Graf
Zeppelin»? Ahi queda la pergunta c on mi anti c ipado
agradecimiento.

Fig. 4 - Colecci6n G.G.
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Marca de dia.

Esbo~o

de G. Pearsen.

Ela noo consta do Catalogo Palma Leal.
Essa marca de dia referia-se a um Congresso noticiado erradamente em 1 de Setembro de 1934. como sendo 0 «Congresso
Internacional de Radio e Electricidade» ou
ainda «III Congresso Internacional do Comite
de Radio Electricidade» a realizar no Estoril
no Palacio Castanhete.
Entre os esperados duzentos delegados das
diversas na<;:aes compareceram os representantes do Estado do Vaticano e da Russia Sovietica. 0 que quanta a estes dois se verificou
pela primeira vez entre nos. 0 Congresso teria
caracter secreto e sem a assistencia da imprensa.
A 20 de Setembro foi concedida a isen<;:00 das tarifas telegraficas e telefonicas aos
delegados do Congresso. Noo encontramos
referencia a postal.
No dia da inaugura<;:oo do Congresso no
Estortl. em vinte e dois de Setembro. 0 Eng.o Paulo
Brito Aranha. que foi 0 engenheiro de som dos
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FONG 501 (GEOMANCIA CHINESA)

MOSTRA COMEMORATIVA
DO 54. 0 ANIVERSARIO
DO C.F.P. E 0 JANTAR
DE CONFRATERNIZA9AO

Doto de emissao: 9 de Outubro de 1997
Desenho: Victor Morreiros
ImpressOo: INCM. Off·set
Popel: Esmolte
Denteado: 12x12
Formato: 30 mmx40 mm
Folhos: De 20 seles
Plano de emlssao:
$0.50
$1.00
51.50
52.00
52.50
Bioco Filatelico:
Contem 1 selo de 510.00
FOC: Maca u.

ARTES MARCIAIS
omo j6 vem sendo habitual. nos Olti·
mos anos. teve lugar no Sede do C.F.P.
de 27 a 29 de Outubro Oltimo. a anun·
ciada "Mostra» Comemorativa de mais um
aniversario do nosso Clube. Estiveram paten·
tes durante aqueles tres dias as participo<;:6es
que se indicam. dos seguintes associ ados:

Data de emlssao: 19 de ovembro de 1997
Oesenho: Victor Morrelros
Impressao: INCM. Off·set
Popel: Esmolte
Oenteodo: 12x12
Formato: 30 mm x 40 mm
Folhos: De 12 selos
Pie no de emlssao:
51.50
53.50
54.00
FOC: Mac au.

C

Joao Pedro Pinheiro do Silva
SaOde e Bem·estar - Um Bem ameo<;:ado
(Maximafilia)

DOMINGOS DO SACRAMENTO, HERDEIROS

Joaquim Lopes Trindade
(Filatelia Fiscal)

MARIA CEcILIA 00 SACRAMEm'O
Rua do Crucifixo, 26 • Telerone m 48 91 • FBI 34123 41 • 1100 LISBOA • PORTUGAL

ALBUNS

D,S, TlPO CDE PORTUGAL E ULTRAMAR

Permanentes

Formato 22 x 25 ems.
Cartolina

PORTUGAL .. 1.' Parte lSelos do Cormo N.......I)
.. Volume I lSeI .. de 1853 0 1969) .......... _...................................... _................._ ......._ ..._.............. _ ...................................... ..
.. Volume II (Selos de 19iOom diant,) ...................._ .................................................._ ............... ._._............................... ..
PORTUGAL· 2' Parte lSelo. d. A,;ao, 8h""., Imp05to, En"""",ndas, Porteado, Of.o.I, PriI'.th'OS, etc.I ............... ,........_....................,
ILHAS ADJACENTES ..........,.............. _...................._ .•.•. _ ............................................ _ ...... _ .. _,_ ......................... _ .. _..........,...
ANGOU ,.. _,........ _._,__ ....._._ ........................ ,..... _ .... ,_ .... _ ..................... "" ................... "._." ......... __ ._...._ .. "...... "...... .
ANGOU Repllblica ..... ".......... ".•,_ ...... __...... _ _.... ,..... ,............................. _ ............. _ ..................... ", ... ".......... "••,........... ..
CABO VERDE •._._.,...... _ ... "." ............ ,... _ .... _ .• '_ .................................................................... "........................ , ................. ..
CABO VERDE Republica _ .......................................: ........................ ,....................................... " ..,..... ,.......,..... ,......... _ ....................... ..

GUINE PORTUGUESA....................... "... "...................... """." .......... ,.,, ..................... , ............................................................................. ..
GUINt PORTUGUESA Repllblica ....... ".......... ,..................................._ ............................................................................. "._... , ................ .
INDIA ........... _................ _ ............."..... "...... "•.•.__ ..... ... _ .................. "..................................... _ ..... _ .................. ".................
~l\CAU ...............,................_ .•_.
....... _ ............................._ ..........................................".. "........."..............................._ ....... ,...
IOCAMBIQUE ................ "...................................................."..... "........... _." ....................._" ............................... "... "......._._ •.•. _ ...
MOCAMBIQ E Republia ................ "............ .."................... _ ...... _ ... """ ... "...... """...... _ ... ".._ .. _ ..."". ".._ .. _"..
s. TOME E pRINCIPE ..__ ......... .......... ." ... "............................................ "."....... "."... • ............ _ ........ ........
S. TOME E PRINCiPE Repu btico I .. N.' 1 • 59. AI-. 1, 81ocos 1 • 53 ......................._...... .. .............................. ,,,...... ..
.. .......... ..
s, TOME E PRINCiPE RepUblica II .. N.' 60. 92, Ar. 2, 81«0. 54 .93 ...... _..... _._ ......................... _........................................... _.. _._
TIMOR ........_.,,_ ......._ ...................................... __.. _._ ......................... ,..................................................................................
COMPANHIAS DB MOt;AlIBIQUE E NlASSA .............. _._. ._.•. _................................................. ...................... . .......... _ ...
ArnICA, CONGO, 'lNHAMBANE, LOURENCO MARQUES, TETE, QUEWIANE, K10t<GA, ZAMBEzIA E ULTRAlIlo\Jl .. _ ...................
Folhas IsoIed .. ................. __ ..... _., ... _, .......... _._..............................._ ...................................................... _.._ ..
Folhas lsolados (Republicul ....................... _ ......................................................... _ ...... _, ................................... ..
Popel ............._ ..................................................
Ftrtreiro d. 1997

No dia 27. pelas 20,30h. realizou·se. no
Messe dos Oficiais do Forc;:a Aerea em
Monsanto, 0 jantar comemorativo dos 54 anos
do nosso Clube que. simultaneamente. foi
uma simpatico jornada de confraternizac;:ao
no qual estiveram presentes cerca de 50
convivas. alguns dos quais percorreram gran·
des distancias para nos acompanharem nes·
se dia festivo . No final do repasto foram
distribuidas Medalhas aos socios que partici'
param no «Mostra.. e bem assim aos que
perfizeram 25 anos de filiac;:ao no C.F.P,
o Presidente do Direcc;:ao proferiu. no 01·
tura. 0 discurso que se transcreve no integra:

IVA Inc/uid. 17'l
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4000$00
6.400$00
7,500$00
5.000$00
3.600$00
4.500$00
2.~oo$OO

4500$00
2.400$00
8.800$00
3.000$00
6700$00
4000$00
i.Ooo$OO
2.400$00
i 000$00
4.750$00
2250$00
2200$00
2,200$00
70$00
i5$OO
65$00

«Minhas senhoras. meus senhores. caros
amigos

Jose Manuel Santos Pereira
D. Manuel II - Colecc;:ao especializoda
(Inteiros Posta is)

Comemora·se hoje 0 54,0 aniversario do
Clube Filatelico de Portugal. 0 mais prestigia·
do e conhecido Clube de filatelia. tanto no
pais como no estrangeiro.
Por tudo 0 que 0 Clube representa. julga·
mos ser um dever de quem 0 dirige recordar
esta efemeride com dignidade. embora de
forma singela. po is nos tempos que correm
naG ha lugar para aventureirismos nem me·
galomanias.
E que melhor maneira de comemorar mais
de meio seculo de vida do Clube. senao reo
alizor uma pequeno. mas interessante "Mos·
tra" no sua Sede e reunir num agradavel
jantar de confraternizoc;:ao alguns socios.
acompanhados de familiares. e um certo
nOmero de convidados. embora reduzido?
Conquanto hoje seja um dia de testa para
a grande famnia do C .F.P.. nao posso deixar
de fazer um lamento que, julgo. sera com·
preendido por todos vos, A volta destas me·
50S. onde foi servido um magnifico jantar,

Manuel Alhandra Duarte
Historia do Tauromaquia
(Tematica)
Patricia Alexandra Pelicano Loge Cardoso
Portugal Monumental e Turistico
(Juventude)
Victor do Carmo Correia
La Poste Aerienne, En France et aux
Colonies
(Aerofilatelia)
No dia do inaugurac;:ao funcionou. no
local do "Mostra». um Posto de Correio onde
foi aplicado no correspondencia apresenta·
do. um magnifico carimbo com a eflgie do
Rainha D. Maria I.
Foi editado pelo Clube um sobrescrito
alusivo 00 evento. A Mostra esteve muito con·
corrido.
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conseguimos reunir. apenas. pouco mais de
40 pessoas. naG chegando a 30 as que sao
associ ados do Clube. Convenhamos que e
pouco. muito pouco. para uma agremiayao
que conta mais de 1000 socios. Nao ha duvido que 0 espirito associativ~ esta em crise e
·tal facto e pouco estimulante para os dirigentes que. com. dedicayao. trabalho. algum
sacriffcio e. por vezes. com certas preocupayoes. VaG carregando. ana apos ano. voluntariamente. e certo. um fardo que se vai
tornando pesado.
Temos a consciencia que fazemos tudo 0
que nos e possivel para bem do Clube e dos
seus associados. Nao vivemos desafogadamente. mas com uma administrayao
correcta e bom senso. conseguimos que 0
Clube respire saude. e tenha uma estabilidade financeira que nos permite naG dever
nada a ninguem 0 que muito nos satisfaz. No
nossa pequenez. somos muito melhores e
maiores que 0 grande Benfica que tem um
passiv~ preocupante.
So lamentamos. particularmente 0 nosso
sernpre preocupado administrador Sr. Dias
Ferreira. a falta de pagamento de quotas por
parte de alguns socios cuja memoria naG e
famosa e a said a de outros que nos fazem
falta.
Mas hoje e dia de termos pensamentos
positiv~s e. sendo assim. temos esperanc;:a que
melhores tempos virao (entrada de mais socios para as nossas fileiras e maior numero de
amigos presentes. nesta ou noutra sola. no
proximo aniversario).
Nao desejando nem devendo alongar-me
mais sobre a vida interna do nosso Clube.
resto-me agradecer. muito sinceramente. em
nome dos Corpos Socia is. a presenc;:a de
todos neste agradavel e sao convivio.
Se me e permitido. desejo fazer uma referencia especial a uma ilustre personalidade
do mundo filatelico. cuja presenc;:a. neste
repasto. constitui uma grande honra e um
grande prazer para os dirigentes do Clube
Filatelico de Portugal. Trata-se do Senhor
Burton Sellers. Vice-Presidente do Federayao
Internacional de Filatelia e coordenador do
F.I.P. do "Portugal 98».
Para V. Ex.a uma particular saudac;:ao dos
Directores do C.F.P. que. 00 agradecer a sua
presenc;:a. Ihe desejam. tambem as maiores
felicidades pessoais e filatelicas.
Estamos certos que a coordenac;:ao de V.
Ex.a naquele certame internacional a realizar.
em Setembro proximo. em Lisboa. aliada 00
dinamismo. competencia. coragem e saber

do Presidente do nossa Federac;:ao Sr. Pedro
Vaz Pereira. vao contribuir para 0 exito do
"Portugal 98». que todos os verdadeiros filatelistas esperam e desejam.
Queremos. ainda. agradecer 00 nosso
muito prezado amigo Sr. Pedro Vaz Pereira e
a sua esposa 0 terem participado. mais uma
vez. no jantar comemorativo do aniversario
do Clube.
Um agradecimento especial dirigimos a
nossa Exma. Amiga. Sra. Dra. Graciete Gonc;:alves. distinta subdirectora do Direcc;:ao de
Filatelia dos Correios de Portugal e a seu esposo por terem acedido 00 convite que Ihes
dirigimos para estarem presentes nesta festa
de confraternizac;:ao. Aproveitamos a oportunidade para agradecer a Sra. Dra. Graciete
a amabilidade. disponibilidade e simpatia
sempre manifestadas quando Ihe sub metemos qualquer assunto para sua dpreciayao.
Nao e por acaso que a Sra. Dra. Graciete
e socia honoraria do Clube Filatelico de Portugal.
Finalmente e mais uma vez agradecemos
00 grande amigo do Clube e seu associ ado
Sr. Coronel Dr. Cabral Rego. por conseguir
este magnifico espayo para as nossas reunioes de confraternizac;:ao. agradecimento
extensive 00 Sr.Major Meireles. Director desta
excelente Messe. por todas as atenc;:oes que
nos tem dispensado.»

MACAU

77.° ANIVERSARIO DA CRUZ VERMELHA DE MACAU
Data de emissoo: 12 de Julho de 1997
Desenho: loi Chio Teng
Impressoo: INCM. Off-set
Popel: Esmalte
Denteado: 12 3/4x12 3/4
Formato: 76.B mm x 30.5 mm
Folhos: De 15 selos
Plano de emissoo: $1.50
FOC: Macau.

VARANDAS DE MACAU
Data de emissoo: 30 de Julho de 1997
Desenho: Ung Vai Meng
ImpressOo: INCM. Off-set
Popel: Esmalte
Denteado: 12x12
Formato: 40 mm x 30 mm
Folhas: De 12 selos
Plano de emlssoo:
$0.50
$1.00
$1.50
$2.50
$3.00
$2.00
Bloco Filatelico:
Contem 1 selo de $8.00
FOC: Macau.

FILATELIA-NUMISMAI1CA
MADEIRA
Casa Especializada em:

• MOEDAS • SELOS • NOTAS·
de '
Portugal!Ar;.ores/Madeira/Macau
Ex. Col6nias

COMPRA E VENDE
Grandes Colecc;:6es e
pec;:as isoladas
CP,4511
9057 fUNCHAl CODEX
MADEIRA - PORTUGAL
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LEQUES TRADICIONAIS CHINESES
Data de emissoo: 24 de Setembro de 1997
Desenho: Poon Kam ling
Impressoo: INCM. Off-set
Popel: Esmalte
Denteado: 12x12
Formato: 30 mm x 40 mm
Folhas: De 16 selos
Plano de emissoo:
$0.50
$1.00
$3.50
$4.00
Bloco Filatelico:
Contem 1 selo de $9.00
FOC: Macau.

Tel.:: (091) 223070
fax: (091) 230805

27

o DR.

MARIO SOARES PRESIDIU
AO LAN9AMENTO DOS SELOS
SOBRE OS OCEANOS E OS 500 ANOS
DA DESCOBERTA DO CAMINHO
MARiTiMO PARA A iNDIA

MACAU

OCEAN OS. EXPO'98
Data de emissoo: 5 de Novembro de 1997
Desenhos: Pedro Salgado
Impresseo: Lito Maio. Off-set
Popel: Esmalte
Denteado: 12x12 1/2
Formato: 40x30,6 mm
Folhas: De 50 selos
Taxas e tiragens:
49$00 1.000.000 ex.
80$00
500.000 ex.
100$00
SOO.OOO ex. 140$00
SOO.OO ex.
Bloeo: Contem 2 selos de 100$00
200$00
80.000 ex.
FOC: Usboa, Porto, Coimbra, Evora, Faro, Funehal
e Ponto Delgado.

EMISSOES DE 1998
ANO LUNAR DO TIGRE
MODOS DE VIDA - VENDILHOES
PORTOES TRADICIONAIS DE MACAU
LENDAS E MITOS V - DE USES DA MACHOU
VASCO DA GAM A - CAMINHOS MARiTIMOS
OCEANOS
CAMPENATO MUNDIAL DE FUTEBOL
MASCARAS DA OPERA CHINESA
INSiGNIAS CIVIS E MILITARES II
KUN lAM TONG (fEMPLO KUN lAM)
MACAU VISTO POR ... DIDIER RAFAEL BAYLE
AZULEJOS EM MACAU

om a presen<;:a do ex-Presidente do Republica, Sr. Dr. Mario Soares, os CTT procederam 00 lan<;:amento das duos series de selos sobre os uOceanos - EXPO'98» e
os u500 Anos do Descoberto do Caminho
Marftimo para a India», em cerim6nia que
contou com as presen<;:as do presidente dos
CTT, Dr. Norberto Pilar, e do presidente do
Parque EXPO'98, Eng.o Torres Campos.
A serie sobre os Ocean os, desenhada por
Pedro Salgado, e composta par seis selos que
representam alula, 0 cavaquinho, Pontellina
plumata (crustaceo copepode), Calcidicus
leptoporus (especie microsc6pica), Tabellaria
sp. (organismo unicelular do especie das
diatomaceas) e 0 linguado.
Trata-se do primeira emissao de um conjunto de 12 selos dedicados as diversas formas de plancton, prevendo-se a segundo
emissao para 22 de Maio de 98, data em
que serao postos a circular outros seis selos
alusivos 00 Ano Internacional dos Oceanos,
o Conhecimento dos Mares, Os Oceanos e
o Futuro, Os Oceanos e a Utopia, Portugal e
os Oceanos, Lisboa, Capital do Atlantico. '
Foram tambem lan<;:ados os cinco selos
do serie u500 Anos do Descobrimento do
Caminho Marftimo para a India».
•
No sequencia das emiss6es de 1996 e 1997
sobre este tema, os selos agora lan<;:ados, desenhados por Carlos Possalo, evocam 0 encontro
das civiliza<;:6es europeia e ocidental.
Esta emissao e dedicada a Portugal 98,
Exposi<;:ao Internacional de Filatelia, e constituira a base de um livro tematico que os CTT
vaG editar no colec<;:ao Descobrir.

C

Divisoo de Filatelia
Loja de Filatella
Largo do Senado, Macau

500 AN OS DA DESCOBERTA DO CAMINHO
MARiTIMO PARA A INDIA
Data de emlssoo: 5 de Novembro de 1997
Desenhos: Carlos Possolo
Impresseo: lito Maio. Off-set
Popel: Esmalte
Denteado: 12x12 1/2
Formatos: 50x40 mm.
Folhas: De 16 selos, tendo coda folha 4 selos
de coda taxa
Taxas e tiragens:
49$00 300.000 ex.
80$00
300.000 ex.
100$00 300.000 ex.
140$00
300.000 ex.
Bloeo:
1 selo de 315$00
80.000 ex.
FOC: Usboa, Porto, Coimbra. Evora. Faro, Funehal
e Ponto Delgado.

SUBASTAS F1LATELICAS INTERNACIONALES
Las mas atractivas de Argentina. Catalogo
ilustrado color. Bases notables. Numeros
Yvert-Scott - Argentina, Portugal, Espana,
Tematica, etc.
Puede pagar con cheques en U$S 0 Con
Tarjetas Mastercard 0 Visa
A su pedido Ie enviamos catalogo GRATIS
Juan Simona - CC40 - 7311 Chillar
ARGENTINA

REMESSAS A ESCOLHA
Selos de Portugal

SINTRA PATRIMONIO MUNDIAL
Data de emissoo: 5 de Dezembro de 1997
Desenho: Maluda
ImpresseD: lito Maio. Off-set
Popel: Esmalte
Esta emissoo e formada apenas por um Bloeo Filatelieo
eontendo um selo de 350$00 com a tiragem de 100.000 ex.
FOC: Usboa, Porto. Coimbra. Evora, Faro, Funehal
e Ponto Delgado.

PORTUGAL - COLONIAS
ESTRANGEIRO
QUALQUER
NOVIDADES

Aceito em pagamento
Selos usadas em quantidade

M. OSORIO
P.

o.
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PAIS

TEMA

ASSINATURAS

CO NT ACTE-NOS

H. VIEIRA, FILATELIA

Box 10174

Tel. 812 78 90
1001 Lisboa -

I

MANCOLISTAS

APARTADO, 135 - FARO 8002

Portugal
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PORTUGAL 98. EXPOSI9AO INTERNACIONAL DE FIlATELIA

Novas Emissoes
Portuguesas

Data de emissao: 9 de Outubro de 1997
Desenho: Filipa Rego
Impressao: INCM. Off-set
Taxas:
45$00
80$00
100$00
140$00
Etiquetas: Klussendorf
FOC: Lisboa, Porto. Coimbra, Evora, Faro.
Etlquetas: Olivetti
FOC: Lisboa.

50 ANOS DO LABORATORIO NACIONAL DE ENGEN HARIA CIVIL

Data de emissao: 9 de Outubro de 1997
Desenho: Filipa Rego
ImpressOo: Litho Formas. Off-set
Taxas:
45$00
80$00
100$00
140$00
Alem dos indlcados, tambem emitidas etiquetas
com a Impressao .. Correio Azul», com os valares
de 75$00 (taxa nacional) e 350$00 (taxa internacional).
Etiquetas: Crouzet
FDC: Lisboa, Porto, COimbra, Evora e Faro.
Etiquetas: INESC
FOC: L1sboa.
Para 0 ..Correia Azul" identicas as anterlores.

Data de emissao: 29 de Agosto de 1997
Desenho: Acacio Santos
Impressao: INCM. Off-set
Popel: Esmalte
Denteado: 12x 12 1/2
Formato: 30,6x40 mm
Folhas: De 50 selos
Taxa e tiragem:
80$00
500.000 ex.
FOC: Lisboa. Porto. Coimbra. Evora. Faro, Funchal
e Ponto Delgado.

700 ANOS DO TRATADO DE ALCANISES
Data de emissao: 12 de Setembro de 1997
Desenho: Futuro
Impressao: INCM. Off-set
Popel: Esmalte
Denteado: 12x12 1/2
Formato: 40x30,6 mm
Folhas: De 50 selos
Taxa e tiragem:
80$00 500.000 ex.
FDC: Lisboa, Porto. Coimbra, Evora. Faro, Funchal
e Ponta Delgada.

200 ANOS DO ALVARA. DE CRIA9 AO DO SERVI90 PUBLICO DE CORREIO
Data de emlssao: 9 de Outubro da 1997
Desenho: Jose Luis Tinoco
Impressao: INCM. Off-set
Papel: Esmalta
Danteado: 12x12 1/2
Formato: 40x30.6 mm
Folhas: Da 50 selos
Taxa e tiragem:
80$00
500.00 ex.
Carta intaira "Correio Azul»
75$00
100.000 ex.
FOC: Us boa, Porto, Coimbra, Evora, Faro, Funchal
e Ponto Delgado.

P«1UpI IO.
BRASOES DE PORTUGAL
Data de emissao: 17 de Setembro de 1997
Desenho: Jose Benard Guedes
Impressao: Lito Maio. Off-set
Popel: Esmalte
Denteado: 12x12 1/2
Formato: 40x30,6 mm
Folhas: De 50 selos
Taxas e tiragens:
10$00
1.000.000 ex.
49$00 1.000.000 ex
80$00
500.000 ex.
100$00
500.000 ex.
140$00
500.000 ex.
200$00
500.000 ex.
Bilhetes Posta is:
6 x 60$00
Folhas miniatura:
80.000 ex.
1 com 3 selos 230$00
1 com 3 selos 349$00
80.000 ex.
Foram emitidos 6 carimbos especiais dedicadas
a coda uma das localidades: Evora. Faro. Guarda.
Leiria, Lisbaa e Portalegre.
FOC: Lisboa. Porto. Coimbra, Evora. Faro, Funchal
e Ponta Delgado.
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CARTOGRAFIA PORTUGUESA
Data de emissao: 9 de Outubro de 1997
Desenho: Vitor Santos
ImpressOo: INCM. Off-set
Papel: Esmalte
Denteado: 12x12 1/2
Formato: 40x30,6 mm
Folhas: De 50 salos
Taxas a tiragens:
49$00 1.000.000 ex.
80$00 500.000 ex
100$00
500.000 ex
140$00 500.000 ex.
Bloco: Com os 4 seios de emlssaa
369$00
80.000 ex
Bilhates Posta is:
4x60$00
FOC: Usboa. Porto, Coimbra. Evora, Faro, Funchal
e Ponta Delgado.
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PORTUGAL 98. EXPOSI9AO INTERNACIONAL DE FIlATELIA

Novas Emissoes
Portuguesas

Data de emissao: 9 de Outubro de 1997
Desenho: Filipa Rego
Impressao: INCM. Off-set
Taxas:
45$00
80$00
100$00
140$00
Etiquetas: Klussendorf
FOC: Lisboa, Porto. Coimbra, Evora, Faro.
Etlquetas: Olivetti
FOC: Lisboa.

50 ANOS DO LABORATORIO NACIONAL DE ENGEN HARIA CIVIL

Data de emissao: 9 de Outubro de 1997
Desenho: Filipa Rego
ImpressOo: Litho Formas. Off-set
Taxas:
45$00
80$00
100$00
140$00
Alem dos indlcados, tambem emitidas etiquetas
com a Impressao .. Correio Azul», com os valares
de 75$00 (taxa nacional) e 350$00 (taxa internacional).
Etiquetas: Crouzet
FDC: Lisboa, Porto, COimbra, Evora e Faro.
Etiquetas: INESC
FOC: L1sboa.
Para 0 ..Correia Azul" identicas as anterlores.

Data de emissao: 29 de Agosto de 1997
Desenho: Acacio Santos
Impressao: INCM. Off-set
Popel: Esmalte
Denteado: 12x 12 1/2
Formato: 30,6x40 mm
Folhas: De 50 selos
Taxa e tiragem:
80$00
500.000 ex.
FOC: Lisboa. Porto. Coimbra. Evora. Faro, Funchal
e Ponto Delgado.

700 ANOS DO TRATADO DE ALCANISES
Data de emissao: 12 de Setembro de 1997
Desenho: Futuro
Impressao: INCM. Off-set
Popel: Esmalte
Denteado: 12x12 1/2
Formato: 40x30,6 mm
Folhas: De 50 selos
Taxa e tiragem:
80$00 500.000 ex.
FDC: Lisboa, Porto. Coimbra, Evora. Faro, Funchal
e Ponta Delgada.

200 ANOS DO ALVARA. DE CRIA9 AO DO SERVI90 PUBLICO DE CORREIO
Data de emlssao: 9 de Outubro da 1997
Desenho: Jose Luis Tinoco
Impressao: INCM. Off-set
Papel: Esmalta
Danteado: 12x12 1/2
Formato: 40x30.6 mm
Folhas: Da 50 selos
Taxa e tiragem:
80$00
500.00 ex.
Carta intaira "Correio Azul»
75$00
100.000 ex.
FOC: Us boa, Porto, Coimbra, Evora, Faro, Funchal
e Ponto Delgado.

P«1UpI IO.
BRASOES DE PORTUGAL
Data de emissao: 17 de Setembro de 1997
Desenho: Jose Benard Guedes
Impressao: Lito Maio. Off-set
Popel: Esmalte
Denteado: 12x12 1/2
Formato: 40x30,6 mm
Folhas: De 50 selos
Taxas e tiragens:
10$00
1.000.000 ex.
49$00 1.000.000 ex
80$00
500.000 ex.
100$00
500.000 ex.
140$00
500.000 ex.
200$00
500.000 ex.
Bilhetes Posta is:
6 x 60$00
Folhas miniatura:
80.000 ex.
1 com 3 selos 230$00
1 com 3 selos 349$00
80.000 ex.
Foram emitidos 6 carimbos especiais dedicadas
a coda uma das localidades: Evora. Faro. Guarda.
Leiria, Lisbaa e Portalegre.
FOC: Lisboa. Porto. Coimbra, Evora. Faro, Funchal
e Ponta Delgado.
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CARTOGRAFIA PORTUGUESA
Data de emissao: 9 de Outubro de 1997
Desenho: Vitor Santos
ImpressOo: INCM. Off-set
Papel: Esmalte
Denteado: 12x12 1/2
Formato: 40x30,6 mm
Folhas: De 50 salos
Taxas a tiragens:
49$00 1.000.000 ex.
80$00 500.000 ex
100$00
500.000 ex
140$00 500.000 ex.
Bloco: Com os 4 seios de emlssaa
369$00
80.000 ex
Bilhates Posta is:
4x60$00
FOC: Usboa. Porto, Coimbra. Evora, Faro, Funchal
e Ponta Delgado.
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o DR.

MARIO SOARES PRESIDIU
AO LAN9AMENTO DOS SELOS
SOBRE OS OCEANOS E OS 500 ANOS
DA DESCOBERTA DO CAMINHO
MARiTiMO PARA A iNDIA

MACAU

OCEAN OS. EXPO'98
Data de emissoo: 5 de Novembro de 1997
Desenhos: Pedro Salgado
Impresseo: Lito Maio. Off-set
Popel: Esmalte
Denteado: 12x12 1/2
Formato: 40x30,6 mm
Folhas: De 50 selos
Taxas e tiragens:
49$00 1.000.000 ex.
80$00
500.000 ex.
100$00
SOO.OOO ex. 140$00
SOO.OO ex.
Bloeo: Contem 2 selos de 100$00
200$00
80.000 ex.
FOC: Usboa, Porto, Coimbra, Evora, Faro, Funehal
e Ponto Delgado.

EMISSOES DE 1998
ANO LUNAR DO TIGRE
MODOS DE VIDA - VENDILHOES
PORTOES TRADICIONAIS DE MACAU
LENDAS E MITOS V - DE USES DA MACHOU
VASCO DA GAM A - CAMINHOS MARiTIMOS
OCEANOS
CAMPENATO MUNDIAL DE FUTEBOL
MASCARAS DA OPERA CHINESA
INSiGNIAS CIVIS E MILITARES II
KUN lAM TONG (fEMPLO KUN lAM)
MACAU VISTO POR ... DIDIER RAFAEL BAYLE
AZULEJOS EM MACAU

om a presen<;:a do ex-Presidente do Republica, Sr. Dr. Mario Soares, os CTT procederam 00 lan<;:amento das duos series de selos sobre os uOceanos - EXPO'98» e
os u500 Anos do Descoberto do Caminho
Marftimo para a India», em cerim6nia que
contou com as presen<;:as do presidente dos
CTT, Dr. Norberto Pilar, e do presidente do
Parque EXPO'98, Eng.o Torres Campos.
A serie sobre os Ocean os, desenhada por
Pedro Salgado, e composta par seis selos que
representam alula, 0 cavaquinho, Pontellina
plumata (crustaceo copepode), Calcidicus
leptoporus (especie microsc6pica), Tabellaria
sp. (organismo unicelular do especie das
diatomaceas) e 0 linguado.
Trata-se do primeira emissao de um conjunto de 12 selos dedicados as diversas formas de plancton, prevendo-se a segundo
emissao para 22 de Maio de 98, data em
que serao postos a circular outros seis selos
alusivos 00 Ano Internacional dos Oceanos,
o Conhecimento dos Mares, Os Oceanos e
o Futuro, Os Oceanos e a Utopia, Portugal e
os Oceanos, Lisboa, Capital do Atlantico. '
Foram tambem lan<;:ados os cinco selos
do serie u500 Anos do Descobrimento do
Caminho Marftimo para a India».
•
No sequencia das emiss6es de 1996 e 1997
sobre este tema, os selos agora lan<;:ados, desenhados por Carlos Possalo, evocam 0 encontro
das civiliza<;:6es europeia e ocidental.
Esta emissao e dedicada a Portugal 98,
Exposi<;:ao Internacional de Filatelia, e constituira a base de um livro tematico que os CTT
vaG editar no colec<;:ao Descobrir.

C

Divisoo de Filatelia
Loja de Filatella
Largo do Senado, Macau

500 AN OS DA DESCOBERTA DO CAMINHO
MARiTIMO PARA A INDIA
Data de emlssoo: 5 de Novembro de 1997
Desenhos: Carlos Possolo
Impresseo: lito Maio. Off-set
Popel: Esmalte
Denteado: 12x12 1/2
Formatos: 50x40 mm.
Folhas: De 16 selos, tendo coda folha 4 selos
de coda taxa
Taxas e tiragens:
49$00 300.000 ex.
80$00
300.000 ex.
100$00 300.000 ex.
140$00
300.000 ex.
Bloeo:
1 selo de 315$00
80.000 ex.
FOC: Usboa, Porto, Coimbra. Evora. Faro, Funehal
e Ponto Delgado.

SUBASTAS F1LATELICAS INTERNACIONALES
Las mas atractivas de Argentina. Catalogo
ilustrado color. Bases notables. Numeros
Yvert-Scott - Argentina, Portugal, Espana,
Tematica, etc.
Puede pagar con cheques en U$S 0 Con
Tarjetas Mastercard 0 Visa
A su pedido Ie enviamos catalogo GRATIS
Juan Simona - CC40 - 7311 Chillar
ARGENTINA

REMESSAS A ESCOLHA
Selos de Portugal

SINTRA PATRIMONIO MUNDIAL
Data de emissoo: 5 de Dezembro de 1997
Desenho: Maluda
ImpresseD: lito Maio. Off-set
Popel: Esmalte
Esta emissoo e formada apenas por um Bloeo Filatelieo
eontendo um selo de 350$00 com a tiragem de 100.000 ex.
FOC: Usboa, Porto. Coimbra. Evora, Faro, Funehal
e Ponto Delgado.

PORTUGAL - COLONIAS
ESTRANGEIRO
QUALQUER
NOVIDADES

Aceito em pagamento
Selos usadas em quantidade

M. OSORIO
P.

o.
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TEMA

ASSINATURAS

CO NT ACTE-NOS

H. VIEIRA, FILATELIA

Box 10174

Tel. 812 78 90
1001 Lisboa -

I

MANCOLISTAS

APARTADO, 135 - FARO 8002

Portugal
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conseguimos reunir. apenas. pouco mais de
40 pessoas. naG chegando a 30 as que sao
associ ados do Clube. Convenhamos que e
pouco. muito pouco. para uma agremiayao
que conta mais de 1000 socios. Nao ha duvido que 0 espirito associativ~ esta em crise e
·tal facto e pouco estimulante para os dirigentes que. com. dedicayao. trabalho. algum
sacriffcio e. por vezes. com certas preocupayoes. VaG carregando. ana apos ano. voluntariamente. e certo. um fardo que se vai
tornando pesado.
Temos a consciencia que fazemos tudo 0
que nos e possivel para bem do Clube e dos
seus associados. Nao vivemos desafogadamente. mas com uma administrayao
correcta e bom senso. conseguimos que 0
Clube respire saude. e tenha uma estabilidade financeira que nos permite naG dever
nada a ninguem 0 que muito nos satisfaz. No
nossa pequenez. somos muito melhores e
maiores que 0 grande Benfica que tem um
passiv~ preocupante.
So lamentamos. particularmente 0 nosso
sernpre preocupado administrador Sr. Dias
Ferreira. a falta de pagamento de quotas por
parte de alguns socios cuja memoria naG e
famosa e a said a de outros que nos fazem
falta.
Mas hoje e dia de termos pensamentos
positiv~s e. sendo assim. temos esperanc;:a que
melhores tempos virao (entrada de mais socios para as nossas fileiras e maior numero de
amigos presentes. nesta ou noutra sola. no
proximo aniversario).
Nao desejando nem devendo alongar-me
mais sobre a vida interna do nosso Clube.
resto-me agradecer. muito sinceramente. em
nome dos Corpos Socia is. a presenc;:a de
todos neste agradavel e sao convivio.
Se me e permitido. desejo fazer uma referencia especial a uma ilustre personalidade
do mundo filatelico. cuja presenc;:a. neste
repasto. constitui uma grande honra e um
grande prazer para os dirigentes do Clube
Filatelico de Portugal. Trata-se do Senhor
Burton Sellers. Vice-Presidente do Federayao
Internacional de Filatelia e coordenador do
F.I.P. do "Portugal 98».
Para V. Ex.a uma particular saudac;:ao dos
Directores do C.F.P. que. 00 agradecer a sua
presenc;:a. Ihe desejam. tambem as maiores
felicidades pessoais e filatelicas.
Estamos certos que a coordenac;:ao de V.
Ex.a naquele certame internacional a realizar.
em Setembro proximo. em Lisboa. aliada 00
dinamismo. competencia. coragem e saber

do Presidente do nossa Federac;:ao Sr. Pedro
Vaz Pereira. vao contribuir para 0 exito do
"Portugal 98». que todos os verdadeiros filatelistas esperam e desejam.
Queremos. ainda. agradecer 00 nosso
muito prezado amigo Sr. Pedro Vaz Pereira e
a sua esposa 0 terem participado. mais uma
vez. no jantar comemorativo do aniversario
do Clube.
Um agradecimento especial dirigimos a
nossa Exma. Amiga. Sra. Dra. Graciete Gonc;:alves. distinta subdirectora do Direcc;:ao de
Filatelia dos Correios de Portugal e a seu esposo por terem acedido 00 convite que Ihes
dirigimos para estarem presentes nesta festa
de confraternizac;:ao. Aproveitamos a oportunidade para agradecer a Sra. Dra. Graciete
a amabilidade. disponibilidade e simpatia
sempre manifestadas quando Ihe sub metemos qualquer assunto para sua dpreciayao.
Nao e por acaso que a Sra. Dra. Graciete
e socia honoraria do Clube Filatelico de Portugal.
Finalmente e mais uma vez agradecemos
00 grande amigo do Clube e seu associ ado
Sr. Coronel Dr. Cabral Rego. por conseguir
este magnifico espayo para as nossas reunioes de confraternizac;:ao. agradecimento
extensive 00 Sr.Major Meireles. Director desta
excelente Messe. por todas as atenc;:oes que
nos tem dispensado.»

MACAU

77.° ANIVERSARIO DA CRUZ VERMELHA DE MACAU
Data de emissoo: 12 de Julho de 1997
Desenho: loi Chio Teng
Impressoo: INCM. Off-set
Popel: Esmalte
Denteado: 12 3/4x12 3/4
Formato: 76.B mm x 30.5 mm
Folhos: De 15 selos
Plano de emissoo: $1.50
FOC: Macau.

VARANDAS DE MACAU
Data de emissoo: 30 de Julho de 1997
Desenho: Ung Vai Meng
ImpressOo: INCM. Off-set
Popel: Esmalte
Denteado: 12x12
Formato: 40 mm x 30 mm
Folhas: De 12 selos
Plano de emlssoo:
$0.50
$1.00
$1.50
$2.50
$3.00
$2.00
Bloco Filatelico:
Contem 1 selo de $8.00
FOC: Macau.

FILATELIA-NUMISMAI1CA
MADEIRA
Casa Especializada em:

• MOEDAS • SELOS • NOTAS·
de '
Portugal!Ar;.ores/Madeira/Macau
Ex. Col6nias

COMPRA E VENDE
Grandes Colecc;:6es e
pec;:as isoladas
CP,4511
9057 fUNCHAl CODEX
MADEIRA - PORTUGAL
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LEQUES TRADICIONAIS CHINESES
Data de emissoo: 24 de Setembro de 1997
Desenho: Poon Kam ling
Impressoo: INCM. Off-set
Popel: Esmalte
Denteado: 12x12
Formato: 30 mm x 40 mm
Folhas: De 16 selos
Plano de emissoo:
$0.50
$1.00
$3.50
$4.00
Bloco Filatelico:
Contem 1 selo de $9.00
FOC: Macau.

Tel.:: (091) 223070
fax: (091) 230805

27

FONG 501 (GEOMANCIA CHINESA)

MOSTRA COMEMORATIVA
DO 54. 0 ANIVERSARIO
DO C.F.P. E 0 JANTAR
DE CONFRATERNIZA9AO

Doto de emissao: 9 de Outubro de 1997
Desenho: Victor Morreiros
ImpressOo: INCM. Off·set
Popel: Esmolte
Denteado: 12x12
Formato: 30 mmx40 mm
Folhos: De 20 seles
Plano de emlssao:
$0.50
$1.00
51.50
52.00
52.50
Bioco Filatelico:
Contem 1 selo de 510.00
FOC: Maca u.

ARTES MARCIAIS
omo j6 vem sendo habitual. nos Olti·
mos anos. teve lugar no Sede do C.F.P.
de 27 a 29 de Outubro Oltimo. a anun·
ciada "Mostra» Comemorativa de mais um
aniversario do nosso Clube. Estiveram paten·
tes durante aqueles tres dias as participo<;:6es
que se indicam. dos seguintes associ ados:

Data de emlssao: 19 de ovembro de 1997
Oesenho: Victor Morrelros
Impressao: INCM. Off·set
Popel: Esmolte
Oenteodo: 12x12
Formato: 30 mm x 40 mm
Folhos: De 12 selos
Pie no de emlssao:
51.50
53.50
54.00
FOC: Mac au.

C

Joao Pedro Pinheiro do Silva
SaOde e Bem·estar - Um Bem ameo<;:ado
(Maximafilia)

DOMINGOS DO SACRAMENTO, HERDEIROS

Joaquim Lopes Trindade
(Filatelia Fiscal)

MARIA CEcILIA 00 SACRAMEm'O
Rua do Crucifixo, 26 • Telerone m 48 91 • FBI 34123 41 • 1100 LISBOA • PORTUGAL

ALBUNS

D,S, TlPO CDE PORTUGAL E ULTRAMAR

Permanentes

Formato 22 x 25 ems.
Cartolina

PORTUGAL .. 1.' Parte lSelos do Cormo N.......I)
.. Volume I lSeI .. de 1853 0 1969) .......... _...................................... _................._ ......._ ..._.............. _ ...................................... ..
.. Volume II (Selos de 19iOom diant,) ...................._ .................................................._ ............... ._._............................... ..
PORTUGAL· 2' Parte lSelo. d. A,;ao, 8h""., Imp05to, En"""",ndas, Porteado, Of.o.I, PriI'.th'OS, etc.I ............... ,........_....................,
ILHAS ADJACENTES ..........,.............. _...................._ .•.•. _ ............................................ _ ...... _ .. _,_ ......................... _ .. _..........,...
ANGOU ,.. _,........ _._,__ ....._._ ........................ ,..... _ .... ,_ .... _ ..................... "" ................... "._." ......... __ ._...._ .. "...... "...... .
ANGOU Repllblica ..... ".......... ".•,_ ...... __...... _ _.... ,..... ,............................. _ ............. _ ..................... ", ... ".......... "••,........... ..
CABO VERDE •._._.,...... _ ... "." ............ ,... _ .... _ .• '_ .................................................................... "........................ , ................. ..
CABO VERDE Republica _ .......................................: ........................ ,....................................... " ..,..... ,.......,..... ,......... _ ....................... ..

GUINE PORTUGUESA....................... "... "...................... """." .......... ,.,, ..................... , ............................................................................. ..
GUINt PORTUGUESA Repllblica ....... ".......... ,..................................._ ............................................................................. "._... , ................ .
INDIA ........... _................ _ ............."..... "...... "•.•.__ ..... ... _ .................. "..................................... _ ..... _ .................. ".................
~l\CAU ...............,................_ .•_.
....... _ ............................._ ..........................................".. "........."..............................._ ....... ,...
IOCAMBIQUE ................ "...................................................."..... "........... _." ....................._" ............................... "... "......._._ •.•. _ ...
MOCAMBIQ E Republia ................ "............ .."................... _ ...... _ ... """ ... "...... """...... _ ... ".._ .. _ ..."". ".._ .. _"..
s. TOME E pRINCIPE ..__ ......... .......... ." ... "............................................ "."....... "."... • ............ _ ........ ........
S. TOME E PRINCiPE Repu btico I .. N.' 1 • 59. AI-. 1, 81ocos 1 • 53 ......................._...... .. .............................. ,,,...... ..
.. .......... ..
s, TOME E PRINCiPE RepUblica II .. N.' 60. 92, Ar. 2, 81«0. 54 .93 ...... _..... _._ ......................... _........................................... _.. _._
TIMOR ........_.,,_ ......._ ...................................... __.. _._ ......................... ,..................................................................................
COMPANHIAS DB MOt;AlIBIQUE E NlASSA .............. _._. ._.•. _................................................. ...................... . .......... _ ...
ArnICA, CONGO, 'lNHAMBANE, LOURENCO MARQUES, TETE, QUEWIANE, K10t<GA, ZAMBEzIA E ULTRAlIlo\Jl .. _ ...................
Folhas IsoIed .. ................. __ ..... _., ... _, .......... _._..............................._ ...................................................... _.._ ..
Folhas lsolados (Republicul ....................... _ ......................................................... _ ...... _, ................................... ..
Popel ............._ ..................................................
Ftrtreiro d. 1997

No dia 27. pelas 20,30h. realizou·se. no
Messe dos Oficiais do Forc;:a Aerea em
Monsanto, 0 jantar comemorativo dos 54 anos
do nosso Clube que. simultaneamente. foi
uma simpatico jornada de confraternizac;:ao
no qual estiveram presentes cerca de 50
convivas. alguns dos quais percorreram gran·
des distancias para nos acompanharem nes·
se dia festivo . No final do repasto foram
distribuidas Medalhas aos socios que partici'
param no «Mostra.. e bem assim aos que
perfizeram 25 anos de filiac;:ao no C.F.P,
o Presidente do Direcc;:ao proferiu. no 01·
tura. 0 discurso que se transcreve no integra:

IVA Inc/uid. 17'l
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4000$00
6.400$00
7,500$00
5.000$00
3.600$00
4.500$00
2.~oo$OO

4500$00
2.400$00
8.800$00
3.000$00
6700$00
4000$00
i.Ooo$OO
2.400$00
i 000$00
4.750$00
2250$00
2200$00
2,200$00
70$00
i5$OO
65$00

«Minhas senhoras. meus senhores. caros
amigos

Jose Manuel Santos Pereira
D. Manuel II - Colecc;:ao especializoda
(Inteiros Posta is)

Comemora·se hoje 0 54,0 aniversario do
Clube Filatelico de Portugal. 0 mais prestigia·
do e conhecido Clube de filatelia. tanto no
pais como no estrangeiro.
Por tudo 0 que 0 Clube representa. julga·
mos ser um dever de quem 0 dirige recordar
esta efemeride com dignidade. embora de
forma singela. po is nos tempos que correm
naG ha lugar para aventureirismos nem me·
galomanias.
E que melhor maneira de comemorar mais
de meio seculo de vida do Clube. senao reo
alizor uma pequeno. mas interessante "Mos·
tra" no sua Sede e reunir num agradavel
jantar de confraternizoc;:ao alguns socios.
acompanhados de familiares. e um certo
nOmero de convidados. embora reduzido?
Conquanto hoje seja um dia de testa para
a grande famnia do C .F.P.. nao posso deixar
de fazer um lamento que, julgo. sera com·
preendido por todos vos, A volta destas me·
50S. onde foi servido um magnifico jantar,

Manuel Alhandra Duarte
Historia do Tauromaquia
(Tematica)
Patricia Alexandra Pelicano Loge Cardoso
Portugal Monumental e Turistico
(Juventude)
Victor do Carmo Correia
La Poste Aerienne, En France et aux
Colonies
(Aerofilatelia)
No dia do inaugurac;:ao funcionou. no
local do "Mostra». um Posto de Correio onde
foi aplicado no correspondencia apresenta·
do. um magnifico carimbo com a eflgie do
Rainha D. Maria I.
Foi editado pelo Clube um sobrescrito
alusivo 00 evento. A Mostra esteve muito con·
corrido.
21

Via Gruf Zep~elin .
~------------------Sevill
a ~ S~ta Cruz .

AS INICIAIS DE UM CARIMBO
Jose Rodrigo Dias Ferreira

Seli or Don
H.Wasmer .
30.N.Dear.horn.
Chicago , Ill. U.S.Ai

prtmeiros filmes sonoros portugueses. escreveu
uma local em que «restava a esperan<;:a de que
a actividade do III Congresso do Comite Internacional de Radiocomunica<;:oo 0 qual venha a
despertar energias adormecidas e integrar 0 pais
pela sua posi<;:oo intemacionai. naturalmente Ihe
compete». Conclui-se que C.C.I.R. sao estas as
iniciais da marca de dia e portanto das do «III
Congresso do Comite Intemacionol de RadiocDmunica<;:oo».
o Administrador-Geral dos crr. 0 Eng. Luis
Albuquerque Couto dos Santos presidiu aos
trabalhos. Esteve representado a Emissora Nacional pelo Eng. Manuel Bivar e 0 Exercito
pelo citado Eng. Paulo Brito Aranha.
Pelo que se deduz na leitura de noticias
da epoca 0 Congresso nada teve de secreto. Houve muitos passeios e distribuidos postais por onde os congressistas passavam. Os
delegados foram primorosamente recebidos
e feitos largos elogios. entre eles aD delegado do Vaticano que. na sua desloca<;:oo ao
Bu<;:aco. se ofereceu. mas foi impedido de
dizer missa. Esteve entre os delegados da Alemanha um que foi notado porque falava correctamente 0 portugues e mais 14 idiomas.
Soube-se que tinho estado no assinatura do
Tratado de Paz na I Grande Guerra e referiuse que apos esse acontecimento. confraternizou alegremente com os franceses . A
curiosidade foi maior quando ele disse que
era sobrinho de Carolina Michaelis.
o Ministro das Obras Publicas nessa altura
o Eng. Duarte Pacheco ofereceu aos Congressistas um grande banquete no extinto
Hotel Aviz. 0 que de melhor entoo existia.
Tivemos de nos alongor pora acrescentar
mais qualquer coisa a algumas iniciais que
tanto intrigavam 0 nosso saudoso e estimado
Consocio George R. Pearson que alem de
ser um devotado coleccionador adorava 0
nosso Pais. onde chegou a morar no Porto.
mais propria mente na rua de Belem.
Estivemos entre os muitos coleccionadores que tiveram a honra de 0 conhecer e 0
estimar.

m Fevereiro de 1988. 0 notavel coleccionador ingles especializado em filatelia portuguesa que foi Georges R.
Pearson. pas a questoo de saber 0 que queriam dizer as iniciais «C.C.I.R.» numa marca
de dia. sobre um selo de 40 c . da 1.° Exposi<;:00 Colonial Portuguesa (CE 562) marca essa
praticamente desconhecida.

E

Fig. 3 - Barcelona a Chicago, via Sevilla a Santa Cruz. Franqueo correcto. AI reverse: oocarimbooo de Praia,
doblemente estampado, con data 21 MA130.

boa». se decia 10 siguiente:
«Desde ahora se expide mediante un bimotor a MarsellaFrancfort- Berlin. Esta nueva
ruta del Zeppelin es debida a
no querer arriesgarse a
atravesar Espana mientras dure
la guerra. (Correia)>> Pergunto
l.Puede algun amable lector
del
Boletin . del
CFP.
proporcionarme algun dato
sobre este asunto? Durante la
g uerra civil espanola. la
LUFTHANSA, para la linea TO-191
«Europa-Sudamerica». sustituyo
la escala de Sevilla por la de
Lisboa. 1.0currio algo parecido
con los vuelos del LZ127 »Graf
Zeppelin»? Ahi queda la pergunta c on mi anti c ipado
agradecimiento.

Fig. 4 - Colecci6n G.G.
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Marca de dia.

Esbo~o

de G. Pearsen.

Ela noo consta do Catalogo Palma Leal.
Essa marca de dia referia-se a um Congresso noticiado erradamente em 1 de Setembro de 1934. como sendo 0 «Congresso
Internacional de Radio e Electricidade» ou
ainda «III Congresso Internacional do Comite
de Radio Electricidade» a realizar no Estoril
no Palacio Castanhete.
Entre os esperados duzentos delegados das
diversas na<;:aes compareceram os representantes do Estado do Vaticano e da Russia Sovietica. 0 que quanta a estes dois se verificou
pela primeira vez entre nos. 0 Congresso teria
caracter secreto e sem a assistencia da imprensa.
A 20 de Setembro foi concedida a isen<;:00 das tarifas telegraficas e telefonicas aos
delegados do Congresso. Noo encontramos
referencia a postal.
No dia da inaugura<;:oo do Congresso no
Estortl. em vinte e dois de Setembro. 0 Eng.o Paulo
Brito Aranha. que foi 0 engenheiro de som dos
29

Exposiyco Filatelica luso-Espanhola
de Tematica e Maximafilia

«SINES-97 »
Joao Pinheiro da Silva

atrocinada pelos cn - Correios de Portugal, Federac;:ao Portuguesa de Filatelia, Camara Municipal de Sines e organizada pelo Nucleo Filatelico do Clube
Petrogal-Sul. cuja coordenac;:ao foi feita pelo
Eng.o Vitor Pimenta Jacinto, realizou-se de 21
a 24 de Novembro ultimo, a exposic;:ao acima indicada.
Nas magnificos instalac;:oes do Salao Nobre da Associac;:ao dos Bombeiros Voluntarios de Sines, foram expostas 43 colecc;:oes,
sendo 11 de TemOtica, 17 de Maximafilia, 7
de Juventude, 3 de Literatura Filatelica e 5
da Classe Especial.
Os jurados portugueses, Srs. Prof. Antonio
Borralho, Eduardo Oliveira e Sousa, Victor
Falcao e os espanhois, Srs. Juan Pajares e
Manuel Calciz atribuiram os seguintes premios
principais:

Paisaje y Monumento en 10 Vida
e Obea del Escritor

P

PREMIO JWENTUDE MEDALHA
DE VERMEIL GRANDE + P. Esp.
• Ivan Fernandez Goya (Espanha)
Escutismo Senda Educativa

PREMIO MAXIMAFillA MEDALHA
DE VERMEIL GRANDE + P. Esp.
• Francisco Velazquez Barroso (Esponha)

81 pontos

Alem destes, foram ainda atribuidas mais
6 medalhas de Vermeil Grande, 1 de Vermeil,
12 de Prata Grande, 10 de Prata, 3 de Bronze
Prateado e 2 de Bronze.
o nosso Clube, com 0 seu Boletim, obteve medalha de Prata , com 66 pontos, 0 que
vem ja sendo habitual.
Nos seus bem elaborados catalogo e
palmares, foram publicados varios artigos,
permitindo-me destacar ..0 I Salao Automovel em Portugal n da autoria do nossa associado Sr. Eduardo de Oliveira e Sousa. artigo
esse muito bem documentado, com fotos da
epoca (1914).
Quanto ao jantar de palmares decorreu
nas instalac;:oes do Centro Social do Clube
Petrogal. em Vila Nova de Santo Andre, onde
apos os dlscursos habituais procedeu-se a
distribuic;:ao dos premios.
Finalmente queremos dar os parabens
ao nosso associado Sr. Eng.o Victor do Carmo Correia pelo grande premio obtido. 0
qual vem aumentar 0 seu ja brilhante palmares.

GRANDE PREMIO "SINES-97.
MEDALHA DE OURO
87 pontos
• Eng.· Victor do Carmo Correia (Portugal)
Histoire et Evolution du Vol
PREMIO TEMATICO MEDALHA
DE OURO + P. Esp.
• Segundo Heredia Machado (Espanha)
Vehiculos Automoviles

Fig. 2 - Las mismas caracterislicas que el ..bilhete postal .. anterior, pero con texto escrito QJ2QrQQ por uno
de los 22 pasajeros del Dirigible.

85 pontos

83 pontos
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Del primer viaje, tengo otra carta procedente de Barcelona con destin~ a Chicago
via Sevilla - Santa Cruz. tambien ..Ianzadan
sobre Praia, pero que dudo fuera reexpedida
a sua destin~ final. ya que carece de marcas
de lIegada al revers~. (Fig. 3)
Tambien en mi coleccion de Cabo Verde figura una carta, esta vez, lanzada sobre Porto Grande de S. Vicente en el transcurso del 2.° viaje del LZ127 ..Graf Zeppelinn
a Sudamerica. La carta franqueada con sellos por cuatro marcos, se enviaba desde
Berlin para que se ..Ianzaran durante el viaje, y desde el lugar elegido de lanzamiento, se reexpidiera de nuevo a Alemania .
La ..estac;:ao postaln del ..Graf Zeppelinn siguio las instrucciones del remitente (Abwurf = lanzamiento) escritos en el angulo
superior Izquierdo del ..envelope_, pero no
asi los empleados de la .. estac;:ao postal n
de S. Vicente, que posiblemente hicieran poco caso al pedido de reexpedicion, pues ninguna otra marca en la
carta acredita la lIegada a su destin~ .
(Fig. 4)
Un ruego final: En un comunicado firmado por .. Correian publicado en el ABC de
Sevilla con fecha 25 de Agosto de 1936. bajo
el titulo <lEI Graf Zeppelin arroja correo en Lis-

Como curiosidad transcribo el texto de la
tarjeta de la fig. 2, que lanzada sobre Praia el
21 de Mayo, lIegara a Madrid casi veinte dias
mas tarde, a poder de un destinatario, que
por los razones que fueran, quiso ocultar su
nombre. (Sugiero a SAR. (Su Alteza Real)
Principe Alonso Orleans Borbon. Quintana 5.
Madrid. Espanha) (1):
21/5/30
Dear Alonso,
I will send you P.C's from different points
so as to complete stamp collection for Ataulfo. This is a very confortable trip .................... ..
Ali

(I) EI Principe Alonso Orleans BarbOn era hijo de
Alfonso Maria Orleans Barb6n. primo de Alfonso
XIII. que durante la guerra civil espanola 19361939 lIeg6 a ocupar un importante puesto en
los fuerzas aereas nacionalistas. Casado con 10
Princesa Beatriz de Coburgo (Princesa Bee). tuvo
Ires hijos: el aludido Alonso. que luch6 en Espana
formando parte de 10 Legi6n Condor; Alvaro que
tambien particip6 en 10 lucha espanola con los
italianos en un Savoia 39-5: y Ataulfo que 01 decir
del texto era coleccionista de sellos, y por tanto
recibiria con agrado 10 torjeta del primer viaje
del "Zeppelin".
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BREVES NOTAS .sOBRE «MEDALHITE»

Achegas ao «Correio por Dirigfvel»

Luis Eugenio Ferreira

Por: Felix Gomez-Guillamon

L

as alusiones a Cabo Verde de mi buen
amigo Jose R. Dias Ferreira en su articulo uCorreio por Dirigivel», publicado
en el Boletin n.o 376 del CFP, me han animado a preporor estos comentorios ilustrados
con las cartas que figuran en mi colecci6n,

relacionadas con el 1.° y 2. ° vlaJe a
Sudamerica del LZ127 uGraf Zeppelin».
En efecto, en el primer viaje a Sudamerica
del LZ127 uGraf Zeppelin», estaba previsto
hacer un lanzamiento de correspondencia
sobre Santa Cruz de Tenerife, pero debido a
la oscuridad de la noche y, por consiguiente
a la falta de visibilidad, se demor6 el
ulanzamiento» pora hacerlo sobre Praia en la
isla de S. Thiago. Todos los ubilhetes postaisll y
cartas que se conocen procedentes de este
ulanzamiento», estan sellados (uhandstamped ll) con el ucarimbo de data completall que se usaba para el correo ordinorio en
la uestac;:ao postal ll de la capital del
Archipielago de Cabo Verde.
En este sentido, los dos ubilhetes postais»
que figuran en ml colecci6n reunen las caracteristicas usuales de las cartas ulanzadas»
sobre Praia en el primer viaje, y reexpedidas
a sua definitiv~ destino. (figs. 1-2).

LZ 127 .. Grof Zeppelin ..

Fig. 1 - Inutilizado el sello de 2 marcos con el curio de la -estac;:oo postal .. del proprio -Grat Zeppelin .. y
marca en rojo del primer viaje. AI reverso: -carimbo- de Santa Cruz de Tenerite 20 JUN.30 12M.
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sempre ao esforc;:o produzido e e, antes de
tudo 0 mais, uma referencia que 0 upacienteo procura como indicador preferencial do
nivel alcanc;:ado ou da evoluc;:ao relativa do
seu trabalho.
Nao se trata aqui de uma situac;:ao pato16gica, mas tao so de um estado de espirito.
Porque e perfeitamente justa que alguem que
se comprometeu, por vezes ao longo de um
grande periodo da sua vida, naG se poupando a esforc;:os, insonias e capitais, pora apresentor um painel de importancia relativamente ao esforc;:o e investimento despendido,
aspire a uma compensac;:ao condigna, isto
e, equela emblematica recompensa que
premeia os uherois» au as que se distinguiram
em qualquer modalidade de alta competic;:ao.
Permita-se-me aconselhor os uespecialistas» em ufilatelite», que naG sejam negligentes, diagnosticando umedalhitesll sempre que
os pacientes se delxaram apanhor pelo
ufilateliuslI, e fac;:am notar os erros de diagnostico, como fazemos de resto em todas as
questoes de saude, na busca de uma
homeostase confortavel que nos apazigue os
animos.

ntre as varias doenc;:as que por vezes
sao diagnosticadas a pacientes compulsivos, como 0 podem ser as filatelistas, figurora em primeiro plano, essa patologia estranha que foi classificada por alguns
especialistas como sendo a umedalhite».
Vem isto, de certo modo, na sequencia
da descoberta feita por um ucientista» suponho que frances, que tera detectado ai pelos anos de 70, um virus extraordinariamente
activo, a que deu 0 nome de ufilateliuslI, responsavel pelos desorranjos de que padecem
todos as que, em circunstancias diversas, foram vitimas da sua propagac;:ao.
Quer isto dizer, no fundo, que a
umedalhitell naG e mais que uma sequela,
alias logic a da ufilatelite», a que de algum
modo nao nos surpreende. Certas patologias
orrastam sempre consigo sequelds diversas a
que urge atender com iguais cuidados, dado
que a umedalhitell surge sempre na sequencia de uma ufilatelite» em estado avanc;:ado
e como corolario da sua entrada no dominio
da alta competic;:ao, caldo de cultura favoravel e proliferac;:ao da umedalhite>1 e de
outras patologias naG menos graves.
Resta-nos agora determinor com 0 rigor
possive!. a etiologia complex a da umedalhite»,
o seu diagnostico, os seus sintomas, os seus
efeitos, 0 seu tratamento.
E aqui, estou certo que divergiremos de
grande numero de outros especialistas, que
de uma forma simplista confundem a
umedalhite» patologica com uma outra situa c;:ao diferente, que nada tem de patologico.
Efacto assente que os sintomas sao bastante semelhantes na sua essencia, mas enquanta a umedalhite» aguda se coracteriza
pela preocupac;:ao obstinada de obter qualquer recompensa que em principia naG
corresponderao aos abalizados pareceres dos
uespecialistas», 0 umedalhismo» assentora na
consciencia de que 0 premio corresponde

E

Exchange
I am collecting used stamps from Portugal,
Madeira and Azores, and give used stamps from
Skandinavia and many other countries in
exchange. Catalogue Michel. Write in English to

Perarne Bryntessen
Vegagalan 16 C
76132 Norrtalje
SWEDEN
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FERN~NDO GARRAO FOI HOMENAGEADO,

A TITULO POSTUMO, NA SEDE DO C.F.P.

o 6 KOPEKS DE TIFLIS -

R

ealizou-se no passado dia 25 de Outubro. pelas 18 horas. na sede do Clube
Filatelico de Portugal. a anunciada homenagem ao distinto e dinamico filatelista.
antigo dirigente deste Clube e da F.P.F ..
Fernando Gomes Carrao.Tudo. ou quase
tudo. ja foi dito sobre a personalidade do homenageado e a sua grande dedico<;:ao ao
nosso Clube. pelo que nos limitamos a dar
noticia sobre a justissima. singela. mas significativa homenagem que os actuais dirigentes
do Clube Ihe quiseram prestar.
Presentes a cerimonia. alem da viuva e
da mae de Fernando Carrao. muitos amigos
pessoais do homenageado. figuras grad as da
fHatelia nacional. dirigentes de Clubes. jurados e algumas senhoras e. como naG podia
deixar de ser. praticamente todos os componentes dos orgaos sociais do C.F.P ..
Cumpre-nos destacar. pelo significado de
que se revestiu. a presen<;:a do Sr. Eng.
Fernando Aranaz Del Rio. Hustre Presidente da
Federa<;:ao das Sociedades Filatelicas EspanhoIps que se deslocou. propositadamente. de
Evora. para assistir a homenagem. Alem do
Presidente da Federa<;:ao Portuguesa de Filatelia. Sr. Pedro Vaz Pereira. notamos a presen<;:a de varios directores da referida Federa<;:ao.
Apos breves palavras dirigidas pelo Presidente da Direc<;:ao do C.F.P .. foi a vez do
Presidente da Assembleia Geral do nosso

RUSSIA 1857

Traduzido por Eurico C.E. Lage Cardoso

m 1889 J.B. Moens. 0 editor da revista
filatelica belga eeLe Trimbre-Poste" escreveu ao Director dos Correios de Tiflis
(Tbilisi). capital da Georgia. perguntando se
sabia alguma coisa ace rca de um selo utilizado outrora no correia local de Tiflis. 0 Director respondeu que. na verdade. tinha
realmente existido um selo. mas que naG
sabia quando tinha sido utilizado. Ninguem
na Russia 0 tinha visto. Os primeiros exemplares deste selo foram encontrados pouco antes da eclosao da Primeira Guerra Mundial e
um foi adquirido pelo
grande coleccionador
de selos da
Russia. K.K.
Schmidt.
que procurou descobrir todos os
factos acerca da sua
utiliza<;:ao.
Publicou um
anuncio na Imprensa pedindo aos habitantes de Tiflis informa<;:6es acerca deste selo e
se eles tinham alguns exemplares. A guerra.
a revolu<;:ao e guerra civil pararam todas as
demais investiga<;:6es e 0 selo foi. nova menteo esquecido. So em 1924 0 Sr. Schmidt descreveu 0 selo local Tiflis na revista filatelica
eeSovietskiy Filatelish> e publicou uma fotografia.
o selo local de Tiflis e muito interessante.
Ao centro do selo. esta um cfrculo com a
dupla-cabe<;:a da aguia Czarista colocada
acima das armas de TItlis e a Gubernia de
Titlis.

Os emblemas das armas sao dificeis
de distinguir. 0 circulo esta colocado
no centro de um duplo quadrado com 0
seguinte texto escrito da esquerda para a
direita: eeTiflis Gorods. Pochta 6 Kop" (Correio da Cidade de Tiflis. 6 Kopeks). E um
selo naG denteado e imprimido em papel branco ou amarelado sem "marca de
agua".
Os filatelistas russos ficaram naturalmente muito entusiasmados com este interessante selo e come<;:aram a procurar mais
pormenores e informa<;:6es ace rca da sua
emissao e utiliza<;:ao. Finalmente. foram descobertos no Calendario Caucasiano para
1858. 0 selo foi emitido por ordem do Governador Czarista do Caucaso em Novembro ou
Dezembro de 1857 e foi usado para pagamenta dos portes no territ6rio de Titlis e
Kodzhory. Nao podiam ser adquiridos exemplares isolados. mas somente em tiras de cinco. Uma vez que as cartas normais podiam
ser expedidas no Posta de Correio e pagas
ai. apenas muito poucas pessoas compraram
tiras de cinco selos de cada vez. Alem disso.
os selos estiveram em circula<;:ao apenas
cerca de quatro meses. 0 que explica a razoo porque foram esquecidos e porque sao
tao raros. Deve recordar-se que as selos normais russos foram emitidos em 1 de Janeiro
de 1858.
o selo local de Titlis naG e tao famoso
como 0 eePost Office Mauritius". mas existem
muito poucos exemplares. menos do que seis
e talvez exista somente um exemplar sobre
carta. Tres selos Tiflis estiverom no colec<;:ao
de Agathon Faberge e toram leiloodos. em
1939. por H.R. Harmer.
Nao se conhece ninguem na Russia que
possua este selo.

E

o descerromento do retroto do homenogeodo

Clube. Sr. Dr. Jorge de Oliveira. tra<;:ar. num
breve. mas eloquente improviso. a perfil do
homenageado. destacando a amizade que
sempre manteve com tad os
os filatelistas.
A homenagem a Fernando Carrao consistiu na
coloca<;:ao de uma placa
que deu 0 seu nome a uma
das salas do Clube e ao descerra menta da sua totografia.
coberta
pelo
estandarte do C.F.P .. feito
pela viuvo. a nossa muito
prezada amiga e associada
do Clube. Sra. D. Mario Helena Carrao. que. em breves palavras. repassadas de
emo<;:ao. agradeceu a
homenagem prestada a
seu marido. A cerimonia terminou com a apresenta<;:00 de cumprimentos a viuva e a mae do homenao Presldente do Assemblelo Gerol do C.F.P. usondo do polovro duronte a cerimonio geado.
32
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queira V. Me. oeste respeito a necessaria
providencia por serem isto couzas que ca
senao podem remediar. Por este Correio que
leva a Galera N.c S.c do Rosario e Santa Maria
Magdalena VaG varias cartas dos Ministros em
que nao carreguei porte por serem cartas de
officio incaminhadas a S. Mag. ou aos seus
ministros; Tambem porque 0 Dezembargador
Luiz de Moura Furtado, que aqui serve de
Corregedor duvidou pagar 240 rs em que
vinha porteada huma carta que Ihe foi remetida pela Raynha; e ultimamente porque
desse Correio vem cartas de Servi<;:o sem
porte. Mas se aquellas 0 devem pagar V. Me.
o fara exigir, e me avizara do que eu devo
fazer a este respeito, visto que eu hirei praticando 0 mesmo que agora em quanta V.
Me. me nao instruir de contrario.
Angra, 22 de Junho de 179811

Grande sortido
de Series completas
e Selos tematicos
Pe~a listas de pre~os gratis

Eladio de Santos

Resto-nos ainda esclarecer a cor vermeIho do marc a do Correio Maritimo, e para 0
facto podemos tentativamente avan<;:ar com
duas hipoteses:

CASA FUNDADA EM 7922
R. BERNARDO LIMA, 27
Telef. 54 97 25
1150 LlSBOA

a) A reparti<;:ao do correio maritimo de
Lisboa utilizou a cor vermelha nos dois
primeiros meses do seu funcionamento,ou
b) A cor vermelha foi reservada para a
expedi<;:ao de correspondencia ofici01.

correia expedidor. Nao fazendo muito sentido aplicar a marco nominativa de Lisboa,
come<;:amos a ver a partir de 1799 a marco
do Correio Maritimo a ser utilizada como
marco de chegada, e nao como marco de
partida para 0 que estaria inicialmente
vocacionada, e 00 mesmo tempo a marco
de Lisboa a ser utilizada no marca<;:ao das
cartas destinadas 00 ultramar. Assim e apos
um periodo inicial de 2 meses em que a cor
vermelha foi utilizada voltou-se a cor preta e
a normalidade cromatica .
Veremos se uma proxima viagem a Ponto Delgada nos vai ajudar a esclarecer este
ponto.

Inclinamo-nos mais para a hipotese a), e
por varios motivos; viviam-se os primeiros tempos de actividade de um novo servi<;:o - 0 do
Correio Maritimo - e como tal houve necessid ode de 0 ir adaptando as novas circunstancias a medida em que elas iam surgindo.
Uma delas foi 0 do marca<;:ao das cartas
avulsas chegadas do ultramar, isto e aquelas
que vindo fora dos massos embrulhados noo
levaram marc a nominativa nem de porte do

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

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

.~

SELOS E MATERIAL
FILATELICO
PACOTES DE SELOS
TEMATICOS

•

SERVIC;;O DE NOVIDADES POR ASSINATURA
PARA QUALQUER TEMA OU PAis

COMPRA - VENDA
Execucriio nipida de pedidas par carrespondencia
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o PRIMEIRO-MINISTRO PRESIDIU

Para elucidac;:oo completa deste assunto so nos
falta provor que a «nossall
carta. veio de Lisboa precisamente nesta viagem.
Ea inscric;:oo do canto
superior direito. e ja anteriormente referida "Noo
pagou este porte por ser
carta do Servic;:o Rea!>•.
que nos vai permitir tinaiizar este trabalho. Noo sabemos quanta era 0 valor
desse porte. mas sabemos
que esteve manuscrito na
carta. seguramente no
canto superior dire ito.
onde 0 correio de Angra
o inutilizou com a inscric;:oo

AO DIA MUNDIAL DOS CORREIOS

O

Primeiro-Ministro. Eng.o Antonio Guterres. presidiu as cerimonlas comemorativas do Dia
Mundial dos Correios. no passado dia 9 de Outubro. data em que se assinaloram os 122
anos de criac;:oo da Unioo Postal Universal.
o ponto alto das comemorac;:oes foi marcado por uma sessoo solene. na Fundac;:oo das
Comunlcac;:oes. durante a qual. alem das intervenc;:oes dos presidentes dos cn. Dr. Norberto
Pilar. do IPC. Fernando Mendes. do MEPAT. Eng.o Jooo Cravinho e do proprio Primeiro-Ministro.
se procedeu a inaugurac;:oo - atraves de videoconferencia - das renovadas estac;:oes dos
Correios em S. Roque. ilha ac;:oriana de S. Miguel. de Vila do Conde e de S. Jooo da Pesqueira.
o Eng.o Antonio Guterres presidiu. ainda. 0 inaugurac;:oo de uma Exposic;:oo Permanente do
Museu das Comunicac;:oes e da Exposic;:oo Temporaria dos Correios de Portugal. colocando
tamoom 0 denominodo «Carimbo de Primeiro Dia» da emissoo de selos que ossinalou a efemeride.
o Dia Mundial dos Correios foi igualmente assinalado pelos cn - Correios de Portugal c om
uma campanha promocional inedita. que incluiu a oferta a todas as pessoas que se dirigiram
a uma das 1050 estac;:oes espalhadas pelo Pais de um sobrescrito gratuito pre-franquiado.
numa iniciativa subordinada ao tema «Noo deixe passar esta data em brancoll.
As comemorac;:oes do Dia Mundial dos Correios constituiram. igualmente. 0 pretexto para
a inaugurac;:oo do Museu das Comunicac;:oes. sito na Rua do Instituto Industrial. em Lisboa. com
a exposic;:oo permanente "Mundos Comunicantesll. a qual pretendeu dar a conhecer ao grande publico. e as camadas mais jovens em particular. a complexidade do sistema das comunicac;:oes e a sua permanente transformac;:oo.
o Museu das Comunicac;:oes recebeu uma exposic;:oo tilatelica. tambem ela temporaria. "Um
Mundo uma Rede Postal - Primeiros Sinais de Correio Publicoll. uma viagem pel a historia da
actividade Postal no pais e no mundo atraves de selos. bilhetes postais. gravuras e desenhos.

o

OS crr LAN<;ARAM LlVRO
ccCOMER EM PORTUGUES ..

((Mostra» Comemorativa
do 1,° Centenario dos Bombeiros
Voluntarios de Sacavem
e do 16,0 Aniversario da Secyoo
destacada de Santa Iria de Azoia

s cn lanc;:aram 0 livro "Comer em Portugues ll da autoria de Jose Quiterio e
Homem Cardoso (fotogratia). que reune 24 receitas tradicionais de todas os regioes do Pais. desde os Rojoes a Moda do
Minho ate a Alcatra da Terceira.
Os pratos. fotografados por Homem Cardoso. foram confeccionados e decorados por
Fausto Airoldi para esta obra. que dedica uma
primeira parte a coracterizac;:oo de alguns ingredientes e tecnicas da Cozinha Tradicional.
A apresentac;:oo deste livro foi efectuada
durante um cocktail no Museu do Traje. em
21 de Outubro ultimo. com a presenc;:a do
presidente dos cn. Dr. Norberto Pilar. dos autores e muitos convidados.
Esta obra e editada na sequencia dos 12
selos emitidos pelos cn nos passados meses
de Novembro e Julho. reproduzindo pratos
da Cozinha Tradicional Portuguesa.
"Comer em Portuguesll e uma edic;:oo numerada com 15 mil exemplares e contem 12
selos da serie Cozinha Tradicional Portuguesa.

Circulo Filatelico da Soc. Recreativa e
Musical 1.° de Agosto Santa Iriense leyou a efeito. no passado dia 25 de
Outubro. a sua 8.a "Mostrall para comemorar
os eventos em epigrafe.
Estiveram presente 16 expositores de varios pontos do pais. tres dos quais com participac;:oes do tema "Bombeirosll.
o Clube Filatelico de Portugal agradece 0 convite que Ihe foi dirigido e bem assim
a "placall comemorativa que Ihe foi oferecida.
o nosso Clube fez-se representar no referide certame pelo Secretario Sr. Jooo Pedro
Pinheiro da Silva a quem foi entregue 0 aludido «trofeu».

O

34

Conseguimos assim reduzlr 0 periodo de aplicac;:oo para 0 que vai de Marc;:o a tim de
Abril de 1798.
Como uma procura na Gazeta de Llsboa.
onde vinham anunciadas as partidas d os
correios Maritimos. nada revelou sobre a
partida do N.D S.Odo Livramento. pOis que a
publicac;:oo sistematica das partidas somente e feita a partir do mes de Julho. somente
nos restava uma ultima possibilidade:lr ao
Arquivo Historico de Angra do Heroismo e la
tentar encontrar a res posta a questoo Quando partiu 0 N.D s.a do Livramento de
Lisboa?
A sorte esteve connosco. pois que 0
primeiro documento que encontramos foi
um rascunho das contas prestadas pelo
Administrador do Correio Maritimo de Angra em 31 de Dezembro de 1804. e onde
em determinada altura e dito. " ... do rendimento que tem produzido 0 Correio Maritimo
desta Capitania desde 0 dia 8 de Abril de
1798 do seu estabelecimento. ate 31 de Dezembro ... II .
De seguida. e procurando no «Livro de
Receitas e Despesas do Correio Maritimoll. e
cujo termo de abertura e precisamente dia 8
de Abril. encontramos com data de 20 de
Maio;
Mayo 20 - Importancia do Correio vindo
da cidade de Lisboa no Hyate Portuguez N.D
s.ado Livramento. mestre Antonio de Abreu.
conforme conta relac;:oo de 26 de
Abril. ..... ....................... .... 21 $420 Reis.
Esta entrada tirada da rubrica dos rendimentos permite-nos situar no dia 26 de Abril
de 1798. a partida do Hyate. e a sua chegada a Angra no dia 20 de Maio.

acima.
Ainda com data de 20 de Maio, mas
agora na rubrica das despesas do livro antes
referido. encontramos:
Mayo 20 - Porte de huma carta que veio
pel a Raynha para 0 Corregedor da Comarca
e que este noo pagou por ser de Servic;:0 .... .. ............ $240
mostrando a necessidade de abater ao total
de 21 $240 Reis a verba de 240 Reis de uma
carta considerada isenta.
Com todos os argumentos apresentados
cremos estar demonstrado "beyond
reasonable doubtll. que a nossa carta saiu
de Lisboa no dia 26 de Abril de 1798, 0 que
a torna a primeira e mais antiga conhecida
ate hoje ostentando a marc a do Correio
Maritimo.
Como epnogo para estas linhas, noo resistimos a transcrever 0 seguinte texto, tirado
do Copiador das cartas expedidas pelo correio maritimo de Angra:
"Para 0 Correio de Lisboa.
Participo a V. Me. que a Junta de Fazenda destas iihas dos Ac;:ores se Servio nomearme Administrador deste Correio de Angra, e
para official a Luiz Antonio da Costa. Estimarei nestas operac;:oes merecer a aprovac;:oo
de V. Me. e com as suos sabias instruc;:oes
poder executar completamente os me us
deveres.
Precisam-se para este expediente, conhecimentos e guias impressas para se poderem
fazer os seguros commenos trabalho; e igualmente sao precizos encerados e papel de
maria grande para embrulhor os mass os de
Cartas que aqui se noo acha de venda;
15
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CTT, GAMA DE PRODUTOS
DO CORREIO. INTERNACIONAL
OS 002697CA

Por: Dr. LUIs Frazao

o nosso primeiro objectivo foi 0 de datar este documento: sendo uma missiva
do Real Servic;:o. e enviada "Pela Rainha»
- D. Maria 1.0 - . teremos que a situar antes
de Julho de 1799. po is que um decreto de
15 de Julho desse ana anunciava que 0
Principe D. Jooo "assumia a Regencia enquanta durasse 0 impedimento do Soberano». Sabemos que 0 impedimento teve
caracter definitivo e que a Rainha nunca mais
assumiu a conduc;:oo dos negocios do Estado. 0 que no pr6tica j6 vinha acontecendo
desde 1792*.
Fixado um limite temporal sUperior. tambem pod em os fixar um inferior. pois sabemos
que 0 Alvar6 de criac;:oo dos Correios Maritimos e datado de 20 de Janeiro de 1798. e
que a partida do 1.0 Correio Maritimo para
os portos do Brazil. - 0 paquete Principe Real
- ocorreu a 4 de Marc;:o de 1798. com chegada a Pernambuco no dia 14 de Abril seguinte. sendo de admitir que a marco do
correia Maritimo tenha sido utilizoda pela
prime ira vez nessa ocasioo.
Estamos assim perante um periodo de
tempo compreendido entre Marc;:o de 1798
e Junho de 1799. que vamos tentar ainda
reduzir.
E a ocasioo de lembrar que a cor utilizoda pelo correio de lis boa. neste final
do seculo XVIII. foi sempre a preta. pelo
que a marco batida a vermelho constituia !-1m desafio suplementar. Para alem
deste facto. e conhecida uma carta. dirigida a IIha do Madeira. onde chegou no
dia 14 de Maio de 1798. e transportada
pelo Santo Antonio Paquete. e que apresento a mesma marco do correio maritimo batida a preto. como se apresenta na figura 2
(e de admitir que esta ultima carta. datada
do dia 4 de Abril. tenha partido de Lisboa
nos ultimos dias do mes de Abril ou inicio de
Maio).

documento de que vamos tratar e um
daqueles que se torna tao dificil de
qualificar. que 0 termo excepcional nos
deixa a sensac;:oo de noo fazer justlc;:a. nem
00 documento em si. nem a todos os ensinamentos de Historia Postal que veio a proporcionar.
Trata-se de uma capo de carta. expedido de Llsboa e dirigida 00 Corregedor do
Comarca do IIha Terceira. nos Ac;:ores. e que
ostenta a marco do Correio Maritimo de Lisboa. batida a vermelho. e que apresentamos no figura 1.

O

No frente e 00 meio tem a inscric;:oo "Pela
Rainha». e no canto superior direito est6
manuscrito "Noo se pagou este porte por ser
carta do Servic;:o Real»; no verso tem inscrito
"Pelo Hyate Portuguez N.o S.o do Livramento» .
Para terminar a descric;:oo do carta h6
que acrescentar que 0 seu estado de conservac;:oo noo e dos melhores. dado ter manchas de humid ode que apanham quase toda
a sua superficie. mas em contrapartida tem
a marco de Cor.o Maritimo batida num vermelho vivo. dando 00 conjunto um or irreol
mas a todos os tftulos not6vel.
14

destin~s.

isando adequar a identificac;:oo do
gama de produtos do Correio Internacional em func;:oo do respectiv~ nivel
de velocidade aos moldes internacionalmente definidos.
Tendo em conta que os encargos terminais associ ados aos diferentes servic;:os passaram a estar. a partir de 1 de Janeiro de 1997.
em grande parte indexados a velocidade e
00 grau de cumprimento dos niveis de qualidade de servic;:os fixados.

V

o Conselho de Administrac;:ao decidiu
seguinte:

sobre os restantes niveis de veloci-

dade.
Identificac;:ao

Os objectos de Correio Azul Internacional
sao identificados atraves de etiqueta propria.
conforme anexo. ou atraves de sobrescritos
pre-franqueados.
Encaminhamento

Os objectos de Correio Azul Internacional
sao encaminhados para 0 pais de destino
pela via mais r6pida e. internamente. tem 0
mesmo tratamento do Correio Azul Nacional.

0

1 - GAM A DE PRODUTOS DO CORREIO
INTERNACIONAL

Padrao de Servh;:o

PRINCiPIOS GERAIS

Os pad roes de entrega sao de ate 3 dias
uteis para a Europa e ate 5 dias uteis para 0
Resto do Mundo. com um grau de realizoc;:ao de 95%.

A Gama de Produtos do Correio Internacional assenta no definic;:oo de 3 niveis de
velocidade.

CORREIO DE 2.0 VELOCIDADE
CORREIO DE 1.° VELOCIDADE

Definic;:ao

o 2.0 nivel de velocidade designa-se
.. CORREIO AVIAO.. e utiliza a via aerea no
encaminhamento internacional. beneficiando de prioridade no tratamento e no transporte. embora inferior a atribuida 00 Correio
Azul Internacional.

Definic;:ao

o 1.° nivel de velocidade. denominado
.. CORREIO AZUL INTERNACIONAL... e um servic;:o que garante a prioridade no encaminhamento. transporte e distribuic;:ao em muitos
35

Identifica<;:ao

com a indica<;:oo .. ECONOMY.. no rosto do
objecto. 6 esquerda do forma de franquia .

Os objectos de Correio Avioo sao identificados atraves de etiquetas de cor azul contendo a inscri<;:oo .. AVI.A.O/PRIORITY .. em
bronco con forme anexo, ou com a impressao do indica<;:oo "PRIORITY» no rosto do
objecto, a esquerda do forma de franquia.

Encaminhamento
Os objectos de Correio Econ6mico sao
encaminhados para 0 pars de destno utilizondo a via superffcie ou a via SAL (Surface
Air Lifted), ou seja 0 encaminhamento por
avioo com prioridade reduzida .

Encaminhamento
Os objectos de Correio Avioo sao encaminhados por via aerea, salvo se existirem
sistemas de transporte por via superficie, que
possibilitem uma melhor qualidade de servi<;:0.

Padrao de Servi<;:o
Os padroes de entrega sao de ate 7 dias
uteis para a Europa e ate 10 dias uteis para
o Rest o do Mundo. com um grau de realizo<;:00 de 95%.

Padrao de Servi<;:o
Os pad roes de entrega sao os seguintes:

-

-

Poises signatarios do Acordo Reims,
conforme rela<;:oo constante do G .O.
- ate 3 dias uteis com um grau de realiza<;:ao de 85% em 1997 e de 90%
nos anos seguintes.
Restantes Poises Europeus - ate 5 dias
uteis com um grau de realiza<;:ao de
95%.
Resto do Mundo - ate 7 dias uteis com
um grau de realiza<;:oo de 95%.

FRANQUIAS EMITIDAS PELO SISTEMA ELENA
As indica<;:oes .. PRIORITY.. ou .. ECONOMY..
sao impressas nos etiquetas de fronquia conforme consta do anexo.

FRANQUIAS EMITIDAS POR MAQUINAS DE
FRANQUIAR

Deflni<;:ao

A indica<;:oo das 2.° e 3.° velocidades
poderoo ser inseridas no cunho do respectiva maquina, nos termos p revistos no 2.° parte
dos pontos 1.3.2. e 1.4.2. do presente OS.

o

3 - DISPOSIC;:OES TRANSITORIAS E FINAlS

CORREIO DE 3.° VELOCIDADE

3.° nivel de velocidade designa-se por
.. CORREIO ECONOMICO.. e beneficia de prioridade reduzida, procurando responder as
necessidades dos clientes, a baixo pre<;:o.

o

Anexo faz parte integrante desta os.
OCE000992CE*, de 1993-01 -

Erevogada a
02.

Identiflca<;:ao

Esta Ordem de Servi<;:o entra imediatamente em vigor, devendo as novas formas
de identifica<;:oo ser implementadas medido que as condi<;:oes tecnicas 0 permitirem.

a

Os object os de Correio Econ6mico, incluindo 0 DMI (Direct Mail Internacional), sao
identiflcados atraves de uma etiqueta de cor
v erde com a inscri<;:oo .. ECO NOMICO/
ECONOMY .. , em bronco conforme anexo, ou

3.

1.

1.

2 - IDENTIFICAC;:AO DA 2." E 3." VELOCIDADES
NOS OBJECTOS FRANQUIADOS
ATRAVES DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS

5.

possam ser encontradas, as mesmas variedades, como as do emissoo original (?) ... a interroga<;:ao e os destaques, sao meus.
S6 que, emitidos em 1898, os originals (a
que se refere) 0 foram apenas para: AFRICA,
INDIA, MACAU e TIMOR e , posteriormente,
aquando do sobrecarga do ..REPUBLICA.. (e
altera<;:oo de valores) em 1913, surgiram:

CABO VERDE, GUINE e S. TOME: - idem,
idem
MOC;:AMBIQUE
INHAMBANE
LOURENC;:O MARQUES idem, idem
QUEll MANE
TETE

INDIA, MACAU e TIMOR: - s6 com
"REPUBLICA ..
ANGOLA: - sobre TIMOR e altera<;:ao de
valores
CONGO: - sobre AFRICA, MACAU e TIMOR,
com novos valores

provando que 0 Snr. HOUTZAMER, noo e ra
10 muito preciso, nos suas informa<;:oes,
dodos com 0 beneplacito do MARDSEN
e 0 amen do RANG ... nao he dois sem
tres ...
Confiram, por favor. .. sempre aprenderoo
algo.

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 1170 LlSBOA

5 de Julho de 1997 - Pelo CA. 0 Presidente
do Conselho de Administra<;:oo Norberto Pilar
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ANEXO I

A OS002697CA

VAMOS ESCLARECER (?)
A. Identlflca9io da Garna de Produto8 do Correia Intemaclonal

(20) A proposito de Macau

A 1 - CORREIO DE 11 VELOCIDADE
CORREIO AZUL INTERNACIONAL

Por: Americo Mascarenhas Pereira

2

ado 0 interesse. incontestado e incontest6vel. pela Filatelia Macaista. creio
ser proveitoso. pelo menos para alguns (os estudiosos) tomar conhecimento
do que me toile proporcionado pelo
.. GIBBONS STAMP MONTHLY .. , no seu volume .. XI-1937 -8 ..... aqui he uns anitos
atres.
Neste volume e a p6ginos 53. sob 0 titulo
«Atraves da Lupa)) - segundo minha interpretac;:ao - a cargo/responsabilidade dum
certo Filatelista (tem duvidas?) apelidado de
C.P. Rang. poder-se-6 ler (segundo traduc;:ao
livre. minha) que:

D

Duplicac;:ao. acima e abaixo . de .. 2 AV ...
indicando uma dupla ..re-entry ..

3
Como no n .o 2
Linha em .. M ..
Linha da moldura. sob .. MACAU ..
Pontos por sobre .. DETER..
Linha atravessando .. DETER ..

4
«Mr. J.N. MARDSEN tem a bondade
de nos chamar a atenc;:ao para algumas -reentries" - nao encontro significado que se Ihe ajuste. tilatelicamente.
segundo "eu ". pelo que 0 deixo a seu
belo prazer - observados por Mr. W .
HOUTZAMER, os quais. aqui descritas. oco rrem (todas) no 2 Avos da emissao VASCO DA
GAMA. de MACAU. e as suas caracterfsticas.
mais facilmente notadas. sao como se seguem:

Ellquela Autocolanle 521.01 ,9646
Dlmensao - 42X65 mm
Impressao
a Azul Pantone (Reflex Blue)
e Vermelho Panlone (Red 032)

A2 - CORREIO DE 21 VELOCIDADE
CORREIO AVIAO

Etlquela Aulocolanle 521 .01.0940
Dimensao - 'A A9 - 18x47 mm
Impressao a Azul Panlone (Process Blue)

AVEN«;:A - TAXA PAGA
Mensagem em 3 IInhas. Impressa na Subzona A 1 do
RasIa dos Sobrescrilos e/9U saquelas (74x40 mm)
Aconselha-se a ImpressAo na gama dos Azu/s

-

Como no n.o 2
Linha da moldura. esquerda. em duplicado
Ornamento do Pilar. em duplicado
Linha atraves de .. M ..
Linha sobre .. 0 .. de .. DETERMINEI ..

a

5
Forte duplicac;:ao. sob .. 2 AVOS ..
Linha atraves de .. MA..
Linha-m()ldura sob .. MA..
Linha atraves de .. DETERM ..
Linha sob .. DETER..

Duplicac;:ao das letras. sob «AVOS ..
Linha atraves de .. MAC..
Linha sob «MACA ..
Linha no ceu. sob .. MACA..
Sombreado na cara do personagem chefe
Linha atravessando .. DETER..

havendo ainda a possibilidade de que. nos
outras emiss6es. para:

..

A3 - CORREIO DE 31 VELOCIDADE
CORREIO ECON6MICO
Ellquela Aulocolanle
521.01.0000
Dlmensao • 30x32 mm
Impressao a Verde Panlone 354

AVEN«;:A - TAXA PAGA
Mensagem em 3 IInhas na Subzona A 1
DIRECT MAIL INTERNACIONAL • DMI
Mensagem em 4 IInhas na Subzona A 1
Impressa no RasIa dos SobrescrHos e/ou Saquelas
(74x40mm)
Aconselha·se a impressao na gama dos Verdes

INHAMBANE. LOURENC;:O MARQUES. MOC;:AMBIQUE. CONGO. GUINE. S. TOME e TETE .

12
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ANEXO II

o PO DO MUNDO

A OS002697CA

Por: Joao Pedro da Rocha
B. Identitica~ao da 21 e 3i1 Velocidades nos objectos tranquiados atraves de Sistemas
Automatizados

A

alma inocente do ser mais moribundo
podera ser a nossa ultima esperanc;:a?
Sera normal um dia termos que obedecer as regras impostas pela propria inimiga mais fiel do Homem? De quem falo meus
senhores?
As bruxas ja naG existem, se e que alguma vez chegaram a existir ...
Os fantasmas do noite estao a dormir num
sono profundo e tao depressa noo voltarao
a acordar. Podeis ficar descansados que esses naG sao os principais inimigos do Homem.
Mas, meus senhores, de quem falo entao?
Falo certamente dos mesmos inimigos do
filatelia, pois filatelia e um dos maiores sfmbolos do bem-estar e do lazer e, tal como ela,
assim 0 Homem foi criado: para usufruir do
seu bem estar e do sua paz espiritual.
Deus, segundo a tradic;:ao biblfca, repousou 00 setimo dia, santificando-o. 0 Homem.
o eterno trabalhador e transformador, tambem assim 0 faz: trabalha arduamente seis
dias por seman a e e no domingo que encontra a sua paz e saceia a sua sede de
descanso. Entendemos entao a filatelia como
o domingo de todos nos. Mas quem quer
matar a paz do domingo?
o descanso e sagrado . Assim 0 e tambem a filatelia . Contudo chegara 0 dia em
que nunca mais poderemos usufruir do direito de descanso; sera nessa altura, em que
estaremos de moos amarradas a ver os nossos mal amados a saquearem-nos as nossas
terras, que a inimiga mais fie I do Homem
atacara tambem e vencera finalmente a ja
empobrecida sociedade que ainda Ihe resisteo Mas de quem falo meus senhores?
Falo do tremenda desumanizac;:ao do
Homem e do propria filatelia. Sim, sim. a filatelia tambem e humana. Nao sabiam? As
mais brutescas formas de desumanizac;:ao e
que a tornam cada vez menos humana,
banalizada e renegada!
Mecanismos incompletos a ajudarao a
completar as imperfeic;:oes de uma Ciencia
cad a vez menos digna. Os proprios mecanismos do filatelia refon;am esta minha perigosa afirmac;:ao. Vejamos : as franquias
meconicas submetem para segundo plano
a func;:ao social do selo. 0 selo e um pedacinho de papel que nos informa. 0 selo e

B1 - FRANOUIAS EMITIDAS PELO SISTEMA ELENA

PRIORITY
Impressao de Iranquia em etiqueta termica autocolante
para Correio de 2' Velocidade
Dimensao etiquela 80x25 mm

ECONOMY
Impressao de franquia em etiqueta lermica autocolante
para Correio de 3' Velocidade
Dimensao etiqueta 80x25 mm
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B2 - FRANOUIAS EMITIDAS POR MAoUINAS DE FRANOUIAR

H " CORREIO DE
Cunho de MaqUina de Franquiar
Impressao de franqu ia
para Correlo de 2' Velocidade
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Cunho de Maquina de FranqUiar
Impressao de franquia
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uma atitude. Nao se lembram da campanha
«Noo a droga. Sim a vida.))?
Qual e a atitude das fran qui as meconicas? Por certo despersonalizar 0 selo que
anteriormente se confundia com um mensageiro portador de uma bem aventurada
noticia.
E agora apresento-vos 0 computador, 0
ultimo filho da Desumanizac;:ao. E ja agora
p~)[que naG a Internet. sua ultima neta? ILUSAO. lodos dizem que estes dois juntos promovem a aproximac;:oo dos seres. Concordo.
Mas quem e que disse que aproximac;:ao e
sinonimo de maior comunicac;:ao? Comunicar e ter alma, amigos e companheiros.
Comunlcar e dizer sim a propria comunicac;:ao. Os computadores e as suas tecnologias
digitais promovem a construc;:oo de saloes de
festas on de se festejam as falsas virtudes e se
enaltecem as principais maquinas da
desumanizac;:ao. La, discute-se 0 futuro da
filatelia, cad a vez menos discutida nos saloes
das boas virtudes pois essas tendem a desaparecer. Sera 0 Homem capaz ainda de lutar para obter a sua satisfac;:ao em estar vivo?
Mas tal como 0 Homem se auto-define
como fabricante de mitos, assim se deveria
ele auto-definir como fabricante de realidades impossiveis de alcanc;:ar. 0 seu desejo
impotente de romper as suas proprias barreiras ha-de conduzi-Io tambem a sua auto-destruic;:ao. Estaremos entao, como ja 0 afirmei
no meu ultimo artigo (n.D 376 do Boletim do
C.F.P.), naquele momenta indesejado em que
o computador respondera negativamente ao
gemido do Homem. Fujamos rapidamente do
po do mundo ou entao esperemos que 0
vento passe e que com um sopro gigante
afaste de nos tadas as artimanhas digitais que
nos impedem de usufruir do nosso bem merecido domingo semanal.
Como pade a filatelia avanc;:ar se os homens sao cada vez menos homens po is sao
escravos e parasitas de uma sociedade de
consumo que visa. principalmente, a satisfayaO dos interesses materialistas e financeiros
de certos individuos aniquiladores do pouco
que resta a quem e pobre? Sim, sim, falo
daqueles que por dinheiro sao capaz de
transformar os excrementos dos pobres animais em produtos rentaveis ...
11
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OTRAS MARCAS:
N.o P.1 - Marco lineal "PAQUEBOTII 26mm.
ERD -.-.1901
LRD -.-.190B

LISTA DE SOCIOS
DO
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

(C)

PAQUEBor

MEMBERS LIST - LlSTE DES MEMBRES
ALTERAC;OES - NOVaS SOC lOS

N.o P.2 - Marco rectangular 33 1/2xll 1/2mm con 10
inscripci6n PAQUEBOT.
ERD -.-.1907
LRD -.-.1940

PORTUGAL

(C)

(PAOUEBO~

Fig. 6 - CatCilogo de Subastas David Feldman S.A.
Nov. 1993.

i

Bibliografia filatelica
Ade mas de la bibliografia citada en mi
a rticulo sobre Santo Anteo, he consultado
"The -Paquebot Marks of Africa, the
Mediterranean Countries, a nd their Islands»
por Edwin Drec hsel. Londres 1980.

N.o P.3 - Doble circulo 2711Bmm. Inscripci6n entre ambos circulos PAQUETE/CABO VERDE.
ERD 23.12.40
(RR)

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

, tEi-J 15' ~
~'SBQ"':;

FILIADO NA FEDERA9AO PORTUGUESA DE FILATELIA

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES

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

1150 LlSBOA - Telef.: 8123936

Expediente - Quintas-feiras e sabados, das 15 as 19 horas.
Qualidades e quotizact0es dos s6cios:

JUNIOR (menores 18 anos) -

1 000$00 ana

EFECTIVO (Lisboa e Concelhos Limitrofes) -1 000$00 semestre; 1 900$00 (ano);
(Provincia, IIhas e Macau) - 1 700$00 ana
CORRESPONDENTE (Estrangeiro) - 2400$00 ana
Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro.
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3558 - Sergio Ferreira Coelho. Rua C - Lote
27 D. Casais Novos. 2580 Alenquer.
(M) Po.ln.Fr.Es.lt.T.C.60.N.U.1.3.
3559 - Dr. Manuel Martins Salgueiro. Apartado Postal 150. 8400 Carvoeiro. (M)
Po.ln.Fr.T.C60.N.U.1.2A.
3560 - Filipe Alpoim R. de Almeida Lopes.
Rua Joaquim Pac;:o de Arcos, n.o 2, F2.° D. 1500 Lisboa. (P) Po.A 1.ln.C.V.
60.1.2A.
3561 - Fernando Mesquita Milagre. Rua dos
Fanqueiros, 234-1.°. 11 00 Lisboa. (P)
T.C.V.60.N.U.
3563 - Rodrigo Nuno Gonc;:alves Sameiro de
Sousa. Rua Padre Antonio Vieira, n.o
8-5.°. 1070 Lisboa. (P) Po.ln.T.C.v.60.1.
U.2A.N.114.
3564 - Agostinho Sousa da Silva. Rua de S.
Gonc;:alo, n.o 12. 4710 Braga. (M)
T.C.v.60.N.U.1.2A.114.
3566 - Henrique Ramalho M arc;: al Pereira.
Rua Eugenio dos Santos, n.o 15-5.° D.
2780 Oeiras. (P) PO.ln.T.C.60.1.N.Macau.N.2B.U.114.
3567 - Antonio Lufs Augusto Rodrigues. Prac;:a Prof. Egas Moniz, 21-2.° Dto. 2800
Almada. (P) T.C.v.60.N.U.3.90.114.
3569 - Dr. Fernando de Jesus da Luz. Pr. Joao
de Deus Ramos, Lote B-5.0 Dto.
2460 Alcobac;:a. (M) Colecciona: 1
N.U.CEPT.N.

311 - Joaquim da Silva Ledo. Rua 5 de Outubro, 457-5.° Esq. 4100.Porto. (M)
Po.Fr.Compreende In.IT.ES.T.C.60.
68.73.0utrta pec;:as.60.1.28.Tematica
«Os Lusfadasll.90.93.
1267 - Filatelia e Numismatica Simarro, Ltda.
Centro Comercial Brasflia, (parte
nova) Loja 327-2.°. 4050 Porto.
2810 - 6scar Augusto Marinho. Rua Filipe
Borges, 403-2.° Esq.o. 4750 Barcelos. (A)
Po.Fr.Es.T.C.Pec;:as e 60.Classicos de 1
(relevo).N.U.94.114.
2585 - Eng. Joaquim Lopes Trindade. Rua
Diogo Coo, 5-1 .0 Dto. 2685 Portela LRS.
(A) Fr.ln.T.C.v.60.N.U.1.2.93.94.114.
3091 - Dr. Joao Manuel Alves de Moura Pereira. Rua Miguel Torga. Quinta dos
Alpoes, lote 6-4.° Dto. 3030 Coimbra.
(M) C.60.N.U.1.Classicos.Pre-filatelia
(Coimbra, Lousa e Sandomil) Macau.Erros.
3435 - Antonio Lucas Rodrigues. Rua do Miradouro, n.O 52-2C. Sao Martinho do
Bispo.
3040
Coimbra.
(M)
T.C.v.60.N.1.114.
3554 - Joao Henrique Lemos Carolino. Rua
de Santarem, 13-1.° Esq.o. 2750
Cascais. (P) Po.Fr.ln.T.C.60.N.U.T10.
90.114.
3556 - Joaquim Claudino da Silva. Rua Cidade da Beira, 67. 2870 Montijo. (M)
Po.Fr.ln.Es.lt.T.C.60.N.U.1. (apos 1941)
3.Temas: T7.TlO.Flora.114.
3557 - J. Sousa. Apartado 2388.1109 Lisboa
Codex. Escritorio: Rua do Ferragial. n.O
38-3.° Esq. Sala C. 1200 Lisboa .
Po.T.C.67.67A.73.Postais antigos e re centes.

AC;ORES
3555 - Antonio Armindo Salvador Couto .
Cda. do Celis. 20. Sao Carlos. Apartado 146. S. Pedro. 9700 Angra do Heroismo. (M) Po.T.C.V.60.Pagelas.
67 .67B.Booklets.1.Ac;:ores. Madeira. 114.
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OTRAS MARCAS:
N.o P.1 - Marco lineal "PAQUEBOTII 26mm.
ERD -.-.1901
LRD -.-.190B

LISTA DE SOCIOS
DO
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

(C)

PAQUEBor

MEMBERS LIST - LlSTE DES MEMBRES
ALTERAC;OES - NOVaS SOC lOS

N.o P.2 - Marco rectangular 33 1/2xll 1/2mm con 10
inscripci6n PAQUEBOT.
ERD -.-.1907
LRD -.-.1940

PORTUGAL

(C)

(PAOUEBO~

Fig. 6 - CatCilogo de Subastas David Feldman S.A.
Nov. 1993.

i

Bibliografia filatelica
Ade mas de la bibliografia citada en mi
a rticulo sobre Santo Anteo, he consultado
"The -Paquebot Marks of Africa, the
Mediterranean Countries, a nd their Islands»
por Edwin Drec hsel. Londres 1980.

N.o P.3 - Doble circulo 2711Bmm. Inscripci6n entre ambos circulos PAQUETE/CABO VERDE.
ERD 23.12.40
(RR)

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

, tEi-J 15' ~
~'SBQ"':;

FILIADO NA FEDERA9AO PORTUGUESA DE FILATELIA

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES

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

1150 LlSBOA - Telef.: 8123936

Expediente - Quintas-feiras e sabados, das 15 as 19 horas.
Qualidades e quotizact0es dos s6cios:

JUNIOR (menores 18 anos) -

1 000$00 ana

EFECTIVO (Lisboa e Concelhos Limitrofes) -1 000$00 semestre; 1 900$00 (ano);
(Provincia, IIhas e Macau) - 1 700$00 ana
CORRESPONDENTE (Estrangeiro) - 2400$00 ana
Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro.
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3558 - Sergio Ferreira Coelho. Rua C - Lote
27 D. Casais Novos. 2580 Alenquer.
(M) Po.ln.Fr.Es.lt.T.C.60.N.U.1.3.
3559 - Dr. Manuel Martins Salgueiro. Apartado Postal 150. 8400 Carvoeiro. (M)
Po.ln.Fr.T.C60.N.U.1.2A.
3560 - Filipe Alpoim R. de Almeida Lopes.
Rua Joaquim Pac;:o de Arcos, n.o 2, F2.° D. 1500 Lisboa. (P) Po.A 1.ln.C.V.
60.1.2A.
3561 - Fernando Mesquita Milagre. Rua dos
Fanqueiros, 234-1.°. 11 00 Lisboa. (P)
T.C.V.60.N.U.
3563 - Rodrigo Nuno Gonc;:alves Sameiro de
Sousa. Rua Padre Antonio Vieira, n.o
8-5.°. 1070 Lisboa. (P) Po.ln.T.C.v.60.1.
U.2A.N.114.
3564 - Agostinho Sousa da Silva. Rua de S.
Gonc;:alo, n.o 12. 4710 Braga. (M)
T.C.v.60.N.U.1.2A.114.
3566 - Henrique Ramalho M arc;: al Pereira.
Rua Eugenio dos Santos, n.o 15-5.° D.
2780 Oeiras. (P) PO.ln.T.C.60.1.N.Macau.N.2B.U.114.
3567 - Antonio Lufs Augusto Rodrigues. Prac;:a Prof. Egas Moniz, 21-2.° Dto. 2800
Almada. (P) T.C.v.60.N.U.3.90.114.
3569 - Dr. Fernando de Jesus da Luz. Pr. Joao
de Deus Ramos, Lote B-5.0 Dto.
2460 Alcobac;:a. (M) Colecciona: 1
N.U.CEPT.N.

311 - Joaquim da Silva Ledo. Rua 5 de Outubro, 457-5.° Esq. 4100.Porto. (M)
Po.Fr.Compreende In.IT.ES.T.C.60.
68.73.0utrta pec;:as.60.1.28.Tematica
«Os Lusfadasll.90.93.
1267 - Filatelia e Numismatica Simarro, Ltda.
Centro Comercial Brasflia, (parte
nova) Loja 327-2.°. 4050 Porto.
2810 - 6scar Augusto Marinho. Rua Filipe
Borges, 403-2.° Esq.o. 4750 Barcelos. (A)
Po.Fr.Es.T.C.Pec;:as e 60.Classicos de 1
(relevo).N.U.94.114.
2585 - Eng. Joaquim Lopes Trindade. Rua
Diogo Coo, 5-1 .0 Dto. 2685 Portela LRS.
(A) Fr.ln.T.C.v.60.N.U.1.2.93.94.114.
3091 - Dr. Joao Manuel Alves de Moura Pereira. Rua Miguel Torga. Quinta dos
Alpoes, lote 6-4.° Dto. 3030 Coimbra.
(M) C.60.N.U.1.Classicos.Pre-filatelia
(Coimbra, Lousa e Sandomil) Macau.Erros.
3435 - Antonio Lucas Rodrigues. Rua do Miradouro, n.O 52-2C. Sao Martinho do
Bispo.
3040
Coimbra.
(M)
T.C.v.60.N.1.114.
3554 - Joao Henrique Lemos Carolino. Rua
de Santarem, 13-1.° Esq.o. 2750
Cascais. (P) Po.Fr.ln.T.C.60.N.U.T10.
90.114.
3556 - Joaquim Claudino da Silva. Rua Cidade da Beira, 67. 2870 Montijo. (M)
Po.Fr.ln.Es.lt.T.C.60.N.U.1. (apos 1941)
3.Temas: T7.TlO.Flora.114.
3557 - J. Sousa. Apartado 2388.1109 Lisboa
Codex. Escritorio: Rua do Ferragial. n.O
38-3.° Esq. Sala C. 1200 Lisboa .
Po.T.C.67.67A.73.Postais antigos e re centes.

AC;ORES
3555 - Antonio Armindo Salvador Couto .
Cda. do Celis. 20. Sao Carlos. Apartado 146. S. Pedro. 9700 Angra do Heroismo. (M) Po.T.C.V.60.Pagelas.
67 .67B.Booklets.1.Ac;:ores. Madeira. 114.
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H. e N. nao mencionam na sua rela<;:ao 0 200 reis. mas est6 provado que
este selo existe; quanta ao 600 reis. interrogam-se. pois nunca foi visto. mas estao
convencidos da sua emissao. 0 que realmenteo ate a presente data. nao se verificou; 0
900 reis tem grande historia. mas nao conclusiva.
Estes assuntos referentes aos altos valores da emissao j6 foram objecto de apontamentos por nos publicados nos Boletins nos.
376 e 377 de 1997 do Clube Filatelico de
Portugal. pelo que nao nos alongaremos mais
neles.
o 10 reis e aqui mencionado pela primeira vez. pertencente ao Sr. Marsden.
sendo conhecidos mais 2 ou 3 exemplares.
o mesmo aconteceu com 0 20 reis que
nunca foi anunciado nem talvez identificado em qualquer colec<;:ao; conhecido 1
exemplar na colec<;:ao do Sr. Harrison. e depois. mais recentemente 2 outros exemplares
na casa Stanley Gibbons. Lda. Isto afirmava
H. e N. na sua obra. considerando portanto
todos os exemplares desta emissao. de extrema raridade; e claro que desde 1893 ate a
actualidade mais alguns exemplares apareceram. nao perdendo contudo essa raridade. Entre estes apareceu uma variedade que
possuimos na nossa colec<;:ao. nao mencionada em qualquer cat610go: um 20 reis.
orange-vermilion. usado. com a TAXA OMITIDA. nao sendo conhecido no TIpo I. nesta
taxa. outr~ exemplar com aquela singularidade.
Em resumo podemos concluir que H. e N.
ao historiar esta emissao n.o 3. tem duvidas
quanta a data da emissao. atribuindo-a aos
principios de 1872. mas nos pod em os afirmar
que ja em Dezembro de 1871 0 Tipo II tinha
selos de 20 reis em circula<;:ao.
Confirmam que a perfura<;:ao e muito vari6vel (entre 13 e 16) e ate composta. isto e. pode ser diferente num mesmo
splo.
Afirmam que so nesta emissao aparece 0
«orange-vermilion II no selo de 20 reis.
Negam a existencia do 200 reis. amareloocre. em papel espesso. 0 que e errado.
Estao convictos da emissao do 600 reis. 0
que nunca se confirmou.
Aceitam como verdadeiros os 900 reis que
conhecem (British Museum e Alemanha).
E por aqui ficamos. nestas considera<;:6es
sobre 0 Tipo I. 0 que nao quer dizer 0 esgotamento do assunto. po is em 1873 voltou a
ser utilizado 0 mesmo cunho.

ccPORTUGAL 98»

REPUBLICA CENTRO AFRICANA

Por lapso de que nos penitenciamos referimos no numero anterior deste Boletim (no
Editorial) que a Exposi<;:ao Internacional em
Epigrafe. a realizar em Lisboa. no Centro
Cultural de Belem. ia ter lugar em Outubro
de 1998. quando. na realidade. aquele importante certame vai realizar-se de 4 a 13 de
Setembro de 1998.
Do lapso verificado pedimos as nossas
Organidesculpas aos prezados leitores e
za<;:ao da "PORTUGAL 9811.

2488 - Eng. Jose Luiz Lobao Tello. Boite
Postale 1608. Bangui. (A) Po. In.
T.60.2C.African Wild life 90.92.93.94.

a

AUMENTO DA QUOTIZA<;AO
ara 0 ana de 1998. a Direc<;:ao decidiu
aumentar a quotiza<;:ao. em face dos
encargos cad a vez mais elevados que
o Clube tem de suportar. Para os sOcios do Continente. das Regi6es Aut6nomas dos A<;:ores e
da Madeira e tamoom para os associados de
Macau. 0 aumento foi. apenas. de 100$00 para
os S6cios que pagam anualmente e 50$00 para
os que liquidam as suas quotas semestralmente.
A Direc<;:ao resolveu manter 0 custo da
quotiza<;:ao para os socios juniores.
Esperamos a boa compreensao dos nossos prezados associados para a medida que
teve de ser tomada.

P

OS SELOS NATIVOS
DA iNDIA PORTUGUESA
a autoria do nosso muito prezado amigo e ilustre filatelista. Sr. Capitao Joaquim Leote. foi publicado. no corrente
ano. 0 livro em epigrafe que. como era de esperar. constitui um excelente trabalho sobre os
"Nativosll da India. material filatelico muito apreciado tanto aquem como alem fronteiras.
o Sr. Capitao Joaquim Leote. um dos mais
prestigiados filatelistas portugueses. com um
"Curriculumll invejavel e. nem mais nem menos. do que 0 maior especialista daqueles selos
em todo 0 Mundo. Do que se deixadito pode
deduzir-se 0 grande interesse desta obra que
o autor. modesto como sempre. refere como
"Breves Considera<;:6esll .
Com um excelente aspecto grafico. este
trabalho foi editado pelo Clube Nacional de
Filatelia.
Ao nosso muito prezado amigo Capitao
Joaquim Leote as nossas sinceras felicita<;:6es.
A Direc<;:ao do Clube Filatelico de Portugal
agradece 0 exemplar oferecido para a sua
Biblioteca.

D
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ANTIGUIDADES FILATELIA
«ANTONIO»
Venda de loi~as chinesas

ROMENIA

Compra e venda de selos de Macau. China e
Hong-Kong

3384 - Gheorghe Badall. C.P. 64.5600 P.
Neamt. (M) In.Fr.60.N.68.Temas: Fosseis
e Minerais.90.

Credifones

FERNANDO ANTONIO

RUSSIA

Rua de sao Louren~o. n." 6E. RIc-B. Macau
Telef. 00853970321 • Fax: 00853970418

3441 - Michael Romanov (Jornalist) P.O. Box
303. 198261 St. Petersburg. (M)
In.T.60.1.19.Gibraltar.Macau.Offer Tematicas da 37 (1961/91). News States
and territories.Sobrecargas.Michel.
3473 - Oleg N. Yakavlolev. Einseiskaya str. 2555. Moscow 129281 (M) In.T.60.N.
1.2.90.

((PORTUGAL EOS DESCOBRIMENTOS
NA MAXIMAFILlA"
Novo Livro do Dr. Eurico C.E. Loge Cardoso
om 0 titulo em epigrafe. acaba de sair
mais um livro da autoria do Director
deste Boletim. Dr. Eurico Lage Cardoso. Desta feita. nao se trata. propria mente.
de um livro sobre Coleccionlsmo. mas sim
sobre a historia dos Descobrimentos. base ada nos postais maximos existentes sobre este
aliciante e actual tema. Esta obra. com 160
paginas. tem um excelente aspecto grafico
e foi profusamente ilustrada a cores.
Embora nao seja um livro sobre coleccionismo. pode ser util a todos os filatelistas que
se interessem pelo referido tema e a tad os os
leitores. que nao se dedicando ao nosso
"Hobbyll. apreciem. sobremaneira. a gesta
maritima dos portugueses.
Como este trabalho reveste caracteristicas didacticas. julgamos nao ser descabido
afirmar as vantagens que dele pode tirar a
nossa juventude escolar.
A edi<;:ao desta obra teve 0 apoio da
Comissao Nacional para as Comemora<;:6es
dos Descobrimentos Portugueses.
Os leitores eventualmente interessados. na
sua aquisi<;:ao podem fazer os seus pedidos
para 0 autor e editor. para a morada que se
refere. enviando. simultaneamente 2.500$00
(por cada exemplar) em cheque ou numerario. Os portes ja estao inciuidos.

C

SUECIA
2452 - Peter Hammarstrom. Karlavagen. 113
N6.5-115. 26 Stockholm. (A) Po.Fr.ln.A 1.
60.U.50.51.52.53.
3460 - Nils Sjstrom. Klinspors Vag 8 A.S.-18642
Vallentuna. (A) In.AI.Su.T.60.1.Classicos.30.50.51.91.97.Afinsa.Facit.Harris.

3119 -

Mario Rui Semedo. Rue des Jardins
24. 1018 Lausanne. (P) Po.t.C.v.60.N.U.
3264 - Aurelio Cortesao. 20 Route de
Souverny. 1290 Versoix. (M) T.C.v.60.
N.U.

OBITUARIO

o Clube Filalslico de Portugal lamenla
profunda mente 0 desaparecimento
ocorrido. nos ultimas meses. dos seus
dedicados e inesqueciveis s6cios:
Madre Maria A. Martins Oliveira
David Lopes dos Santos
Dr. Rui Teixeira Aguiar Viana
Prof. Dr. Carlos Uoyd Braga

Dr. Eurico C.E. Lage Cardoso
Av. Mouzinho de Albuquerque. n.o 29 - 4.° Esq.o
1170 Lisboa

As fammas enlutadas a Direc<;:ao do CFP e
os dirigentes deste Baletim apresentam as
mais sentidas condolencias.

Esta obra pode tamoom ser adquirida atrayes do Clube do Coleccionador dos crr e em
algumas livrarias e lojas filatelicas do pais.
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Bolsa
Espa~o

Filah~lica

a disposi~ao de

todos os leitores que podem
aqui inserir 0 seu anuncio
ao prec;o economico de 90$00 por linha.

Exchange mint new issues,
banknotes, telecards, coins and
used-stomps 200/200. For all
letters sen reply. Peter Maciag.
P.O. Box 251. PL-9D-00l Lodz 1 Poland.

MACAU - Folhas de 12-15-1620 selos, varios blocos e series. Portugal folhas 16 e blocos. Vendo
envio lista mande selo para resposta. Ant6nio Ribeiro Gomes R. Nau Trindade, 15D-l.0 Dto. 4000
PORTO.

TODO 0 MUNDO - PAisES E
TEMAS - Mais de 35.000 series
em «stock». Envie-nos a suo lista
de faltas. Tambem prec;:arios gratis e pedido.
FILATELIA SERGIO SIMOES
- 2500 CALDAS DA RAINHA.

Por selos de Portugal e Universals (antes de 1965) troco selos de diversos paises do America
Latino e Universais (tambem antes de 1965) Bose Yvert. Juan
Carlos Faglano. Velez Sarsfield
783 (5800) Rio Cuarto (Cba.) ArSelos CERES (Portugal/Ac;:ores gentino.
e Madeira). Procuro para especlalizoc;:ao tudo sobre este tema:
Em troca de series completas
novos, usados, falsos, reimpres- novas sem chameira das tem6tisaes, grandes bloc os, erros, pro- cos: WWF, animais, aves, peixes e
vas, cartas. Compro, troco e Jogos Olimpicos oferec;:o selos novendo. Paulo Vieiro - Apartado vos e usodos, blocos, folhinhas do
135 - 8002 Faro Codex.
Russia, Federac;:ao Russo, CIS. Tambem FDC's. postais, obliterac;:aes,
Completo listas de faltas de postais maxim os. Correio polar e
Portugal e Ultramar com descon- correio maritimo. Alexey Egorov.
tos apreclavels sobre 0 catalogo. P.O. Box 4215. 183074 MurmanskSe e coleccionador medlo ou 74. Russia.
principlante estamos as suas ordens. I. Coelho - Apartado 135
ALGARVE. Marcofilia classica.
- 8002 Faro Codex.
Procuro cartas, selos isolados, postais, telegramas, etc" desta proNOVAS EMISSOES - TODO 0 vincia ate 1912. Com pro ou troco
MUNDO POR PAisES E TEMAS por outr~ material similar do resto
Somos importadores ha dezenas do pais, pois possuo stock razoade anos. Diga que pretende co- vel destas pec;:as. Posso tambem
mec;:ar a receber ou pec;:a circu- trocar por selos que faltam no suo
lar de Inscric;:ao. FILATELIA SERGIO colecc;:ao.
Paulo Vieiro. Apartado 135.
SIMOES - 2500 CALDAS DA RAINHA.
8002 Foro Codex
OFFRE STAMPS, FOC's etc.
FROM DDR AND EAST EUROPE/
tome 4 Yvert.!. SEEK PORTUGAL
Ac;:ores, MADEIRA. etc.
Mr. Leonid Tichoniuk, ul.
Ogrodowa 14, 17-200 Hajn6wka.
POLAND.

Selos Coroa. Procuro para especializoc;:ao tudo sobre este
tema em novo, usado, falsos,
reimpressaes, folhas, erros, etc.
Compra, troca e vende. Paulo Vieiro - Apartado 135 - 8002 Faro
Codex.
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Exchange Switzerland (classic
and modern) for Portugal
(modern stomps), all fine used.
Bose Yvert. Siegert-Deotto.
Wattenwylweg 19. CH-3OO6 Bern.
Selos vendo e compro, novos
e usados. Continente e ex-coI6nias. Bons prec;:os. M. Leitao. Rua
Julio Dantas, 3-1.° F. Casal de S.
Bras. 2700 Amadora.
LINDNER - SAFE - LEUCHT TURM
(FAROL) - Vend em os todo 0
material filatelico destas e de
outros marcos. Albuns, classificadores, folhas sistema bronco, etc.
Catalogos gratis a pedido. FILATELIA SERGIO SIMOES - 2500
CALDAS DA RAINHA.
POSTAIS: Antigos, modernos,
tematicos e inteiros postais. J.
Sousa - Escrit6rio de Cartofilia.
Rua do FerragiaL n.o 38, 3.° Esq.
Solo C. Lisboa. Telf. (01) 347 53 56/
Telem. 0931-864016. Correspond€mcia enviar para Apartado
2388, 1109 Lisboa Codex.
Qual 0 inteiro postal (normal),
que Ihe falta? Que tem para dar
em troca? Novo/circulado? Enviar selo para resposta, Americo
Moscarenhos Pereira R. Artur
Ferreiro Silva, 2-2," Dt.O. 1885
Moscavide.
MACAU - Vendo pela meIhor oferta colecc;:ao completa
de 1980 - Afinsa, 449 - ate 1997
novo, com todas as series, blocos e carteiras. Sao vendidos
com a colecc;:ao 2 Albuns dos
cn em que a mesma esta montada. Ant6nio Ribeiro Gomes R. Nau Trindade, 15D-l.0 Dto. 4000
PORTO.

Nao aparece qualquer outra taxa nesta
emissao, nao sendo provovel a suo existencia.
Entramos por fim no Emissao 3 - «ISSUE
3».
Publicada em 1893, nao admira que H. e
N. afirmem no suo obra que esta interessante
e importante emissao fosse desconhecida dos
coleccionadores, po is naG aparecia nos listas normais e a culpa serio do Sr. M. Moens,
que era quem primeiro noticiava 0 que era
emitido em GOA. no suo revista «LE TIMBRE
POSTE».
Em Maio de 1872, Moens recebe directamente de Lisboa a lista dos valores emitidos,
ou melhor, a c6pia do documentac;:ao publicoda em GOA que autorizava a manufactura das 3 altos taxas (300, 600 e 900 reis),
Portaria de 30 de Outubro de 1871. publicado em 3 de Novembro seguinte; mas tudo
isto era apenas te6rico, po is nao aparecerom simultaneamente as estampilhas
indicadas; algumas naG chegaram mesmo a
ser impress as, pois 0 Cunho II jo tinha feito a
suo aparic;:ao no Imprensa de Goo.
S6 em 1873 Moens se apercebeu dos
erros e fez posteriormente correcc;:oes apropriadas. H. e N. atribuem a data de emissao aos principios de 1872, mas podemos afirmar que ainda se processou em
1871 (talvez Novembro), pois em Dezembro de 1871 jo 0 cunho II produzira estampilhas que circulavam em Goo; em consequencia 0 Cunho I, pelo Regulamente em
vigor, jo teria side recolhido e armazenado
no Fazenda, para destruic;:ao (que nao foi
cumprido).
Esta emissao e identica, no Tipo, 0 primeira emissao; 0 popel agora utilizodo e 0 popel
espesso (<<Stout white or .toned wove, highly
surfaced»); a goma utilizoda, geralmente
amarelada, esto espessamente aplicada (0
trincha, como dizia Carlos George); finalmente a perfurac;:ao comb ina as varied odes das
emissoes 1 e 2 e tambem a do emissao 4, isto
e, entre os 16 e os 13 furos, em geral
quadrangulares e defeituosos.
As taxas que compoem esta emissao sao
as seguintes:

rid 0, por cima das letras «PORT», sendo 0 mais
acentudo aquele que toca a porte superior
do letra «P». Apresentamos em esquema, a
reproduc;:ao incompleta e ligeiramente ampliada de uma estampilha onde se encontram indicadas as principais particularidades
a observar pelos interessados no classificac;:ao de um exemplar; e claro que nem 0
popel nem a cor aqui podem ser distinguidos.
Tambem se fala por vezes no terceira Iinha do fundo, a contar do direita, a qual
normal mente desaporece juntando-se 0
quarto linha, nao chegando nunca 00 fundo
do oval. como os restantes 32 linhas, mas esta
circunstancia naG garante uma precisa clossificac;:ao do exemplar; a impressao foi muito
precoria e naG podemos tirar conclusoes precisas de certas anomalias.
Passemos agora 0 Emissao 2 - «ISSUE 2».
Constituida apenas por uma taxa, 0 20
reis, que rapidamente se estava esgotando
no emissao anterior, foi com certezo mandado executar com toda a urgencia, naG se
podendo garantir a data do inicio do circulac;:ao. H. e N. referem «Later in 1871, or early
in 1872», mas com 0 decorrer dos tempos
podemos afirmar, sem estarmos longe do
verdade, que esta emissao, olios muito escasso, foi impressa em meados ou finais de
Outubro de 1871. Apenas se po de garantir
que 0 popel. «Stout white wove», foi diferente do do emissao anterior, mas a cor manteve-se inalterovel: «dark carmine-red»; este
popel. conhecido no nossa literatura por
popel espesso, foi 0 usado no terceira emissao, que seguidamente abordaremos.
H. e N. afirmam conhecer apenas 2 exempi ares usados deste selo, ambos no colecc;:ao do Snr. Harrison e nenhum novo; J.El1
afirma por seu turno nunca 0 ter visto em
novo, mas possuir 3 exemplares usados, bastante estragados, um deles jo com a sobretaxa «5» de 1881; isto implica que alguma
folha deste exemplar se manteve nos armorios do Fazenda ate oquela data, 0 que nos
parece muito duvidoso e improvovel. porque
as solicitac;:oes do 20 reis nos seguintes emissoes foram igualmente bastante abundantes;
tonto a 3.°, como a 4.°, 5.°, 6.° e 7.° emissoes
incluem a taxa do 20 reis, a mais abundante
e mais solicitada pela populac;:ao, po is qualquer simples carta exigia aquele porte.
Extremamente raro portanto, difere apenos no popel. do do emissao anterior, sendo
identico tonto no Tipo, como no cor e no
perfurac;:ao.

-
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10 reis, preto;
20 reis, laranja-vermelho (<<orangevermilion»);
200 reis, amarelo-ocre (<<ochre-yellow»);
300 reis, violeta-vermelho carregado;
600 reis, idem (?);
900 reis, idem.

Isto obrigava a que houvesse bone cos ou
rolos destinados exclusivamente a coda cor
ou taxa, naG se tendo constatado nunca um
100 reis preto, ou um 40 reis amarelo, ou
qualquer outra troca, 0 que, devemos salientar, representa uma precau<;:ao e cuidado
no umanufactura» dos selos, que todos sabemos terem sido impressos de forma artesanal
e naG com maquinas apropriadas.
Convem definir a palavro Uramas» acima
utilizada: julgamos tratar-se de antigo palavra usada nos tipografias e que consistia num
caixilho de metal onde se apertavam as
chapas de impressao, libertando-se no final
a face com relevo que devia receber tinta
do cor apropriada e s6 depois se faria a
impressao no popel. Para a impressao dos
unativos» apenas temos lido uengraved in
eporgne», que tentoremos esclarecer:
ugravure en epargne» e aquela onde se retira 0 fundo deixando a descoberto 0 relevo
das partes dos estereos que devem receber
tinta para a impressao final.
A principal caracterfstica desta emissao e
o popel utilizado no impressao; era tao quebradic;o que se portio ou rasgava 00 mais
ligeiro manuseamento, razao porque ja naG
foi utilizado nos emissoes seguintes; alem disso deve ter contribuido notavelmente para a
escassez de qualquer das taxas desta 1.0
emissao.
No realidade todos os selos desta emissao sao de extrema raridade, em especial 0
20 reis que, sendo 0 impresso em maior numer~, teve tal consumo que segundo J.E11
parece naG ter chegado no estado de novo
Europa.
Na realidade naG conhecemos qualquer
exemplar novo, nem mesmo nas melhores e
mais conhecidas colec<;:oes de unativos»;
apenas usa dos, em carta ou sobre fragmento 0 temos visto; dos restantes 4 valores aindo se encontram alguns exemplares. tonto
novos como usados, mas de extrema raridade, como se disse.
Salientam H. e N. que nesta emissao, deve
ser registado que a cor do 20 reis e udark
carmine-red», naG apresentando qualquer
vestfgio do alaranjado; e importante notar-se
isto, pOis tambem se verifica no ulssue 2», que
seguidamente abordaremos; 0 alaranjado s6
aparece no terceira emissao e seguintes, no
vermelho ou vermelhao (vermilion», indicados
com cor basica.
Eo claro que aquele escuro vermelho
carmim nos aparece com tonalidades claras
ou escuros. sucedendo 0 mesmo nos cores

das outros toxas; tambem nos selos usodos
nos oparecem exemplares descoloridos, devido 00 tempo e ao tratamento que 0 selo
sofreu .
Ate oqui, chomamos a aten<;:ao dos interessados para 0 popel e cores dos exemplores desto primeira emissao, mas vamos
ocrescentar mais algumas porticularidodes
que orientorao os coleccionodores no clossifica<;:ao dos exemplares.
Ja anteriormente opresentomos as carccterfsticos gerais deste Tipo I do cunho grovodo pelo Janardono Goindoz6, condicionodo
00 desenho que Ihe foi opresentado pelo
Eng .o Asso Castel-Bronco; mas algumas obseNo<;:oes sao convenientes para a nosso finalidade. Assim, como 0 grovador teria
pouca pratica, e muito possfvel que 0 cunho
naG correspond esse exactamente 00 desenho apresentado; naG acreditomos que 0
desenho opresentosse no palovro uSERVI<;:O»
um US» e um uR» como real mente se obseryom nos estompilhos; devem ter sido
uprecolc;os» do grovodor e outros mais oporecem que gerolmente naG sao notodos, mas
que identificom 0 cunho, sem margem para
duvidas, quando sao obseNodos. Temos neste coso e neste cunho do Tipo 1, uns pequenos deslizes do ferramenta do gravodor
quando ope(ovo nas linhas do fundo do oval;
sao notados em todos os exemplares que naG
estejom sobrecarregados de tinto e gorontem portonto 00 coleccionodor naG s6 a
autenticidade do exemplar, como tambem
a sua clossifico<;:ao, esto contudo, com umos
certos reseNas, po is 0 cunho, contra a legis10<;:00 em vigor, foi posteriormente utilizodo
para outras emissoes.
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8015a Filatelica
PACOTES COM SELOS - Para
revenda ou directamente 00
coleccionador. Muitos poises e
mais de 30 temas diferentes.
Pe<;:a pre<;:arlos gratis. FILATELIA
SERGIO SIMOES - 2500 CALDAS
DA RAINHA.
EUROPA/CEPT - AMERICA/
UAEP - Duos colec<;:oes, dois
temas, para fazer sem hesita<;:ao.
Tudo em ustock». incluindo albuns.
Inscreva-se tambem para receber as novldades que VaG soindo. FILATELIA SERGIO SIMOES 2500 CALDAS DA RAINHA.
Cotalagas Yvert - Sempre
em ustock» as ultimas edi<;:oes.
Pe<;:o listo destes e de outros
catalog os, tam.bem dispqniveis. FILATELIA SERGIO SIMOES
- 2500 CALDAS DA RAINHA.

LlVROS PORTUGAL EM SELOS.
Anos 83/84/85/86/87/89/90/91/
92/93/94 - Livro COLOMBO c/6
Blocos Portugal, Espanha, Italia,
USA. Total 24 BlocQS, alusivos V
Cent . Desc. America. Vendo
melhor oferta. Ant6nlo Ribeiro
Gomes. R. Nau Trindade, 150-1 .°
Dto. 4000 PORTO.
PRE<;:ARIOS DE SERIES COMPLETAS NOVAS DE PORTUGAL 1953-1992 - Inclui igualmente
muita coisa em usado. Com blocos, «cornets» e outras variedades. Gratis a pedido. SERGIO
W. DE SOUSA SIMOES - 2500
CALDAS DA RAINHA.
Postals antlgos do Algarve
(Cartofllla) - Compro, vendo e
troco. Paulo Vieira. Apartado 135.
8002 Faro Codex.

MACAU - Vendo pel a meIhor oferta, colec<;:ao completo de 1954/1996, inclusive nova
sem charneira, com todas as
series e as series em tiras que
acompanhavam as carteiras
tipo II, blocos n.os 1/41 e carteiras anos lunares. Inclui ainda 0
Correio Aereo 16/21 e Imposto
Postal 13/24. Respostas concretas a J. ALMEIDA - Largo St.D
Antonio Capuchos - 4560
PENAFIEL.
SE COLECCIONA TEMAS OU
PAisES, TEMOS SEMPRE EM DISTRIBUI<;:Ao GRATIS, PRE<;:ARIOS COM CERCA DE 35000 SERIES - Novas. diferentes, completas. Indique-nos 0 que
colecciona. SERGIO W. DE SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS DA
RAINHA.

SERGIO W. DE SOUSA SIMOES
FILATELIA
Telefone (062) 83 12 48 • Telefax (062) 84 32 93
Ruo Dr. Artur Figueiroa Rego, 25
2500 CALDAS DA RAINHA - PORTUGAL
E-mail : sergiosimoes@moil.telepac.pt

DISPERSAMOS NESTE MOMENTO UMA BOA COLEC<;Ao
DE SELOS TIPO COM A PARTE CLASSICA
EM SELOS OBUTERADOS, E 0 RESTANTE EM SELOS NOVOS,
REGRA GERAL SERIES COMPLETAS

ENVIE-NOS USTA DO QUE THE FALTA, QUE MERECERA
Os deslizes do ferromenta do grovador
materializom-se em 2 ou 3 pequenos troc;os
broncos que se notam no banda oval colo6

A NOSSA PRONTA ATEN<;Ao
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Permutas Inter-Socios
CONDIC;OES GERAIS
VENDAS

1) Todos os lotes partem de um valor estabelecido palo sOclo vendedor e serao adjudicados palo maior
oferta.
2) As ofertas serao recebidas durante determinado tempa indicado no Bolelim. As ofertas terao que chegar
a secretaria do C.F.P. ate 00 dia anterior do data marcada tendo em atenc;:ao a ordem de chegada. A adjudlcac;:ao ser6 sempre feita 00 moior ofertante. pelo valor Igual a oferta que ficou Imediatamente aboixo acrescida
de 10%. ata a impartoncia de 10.000$00 ou 5% superior aquele valor. com 0 valor minimo de 50$00 ou seus
multiplos. No coso de Igualdade entre ofertas 0 lote ser6 atribuido a oferta chegada em primeiro luger acrescida
do percentagem respectiva.
Se houver um s6 Iicitante e este tenha licitado 0 lote com 0 valor do prec;:o-bose. este ser-lhe-6 atribuido com
um acrescimo de 10%.
3) Todo 0 material estar6 dispanivel no sede do Clube para consulta . Aos s6cios foro de Usboa ser6 facultada toda a informQ(;:oo e fotoc6plas do lote ou lotes em venda. mas a pedldo. Os pedidos de informac;:oo e
fotoc6plas deverao ser acompanhadas de selos de correlo para os partes do respasta .
4) Nao a cobrado qualquer encargo 00 s6cio comprador.
As despesos de envlo do material adqulrido seroo por conta do s6clo adquirente.
5) Os lotes sao expadidos pelo correlo em carta reglstada ou valor declarado (neste coso a padido) e
viajam por conta e risco do comprador.
6) Salvo Indlcac;:ao em contra rio seroo utillzados os cat610gos especializados para selos e "Oliveira Marques»
para Inteiros pastals.
7) Para os s6clos foro de Portugal as remesses para pagamento dos lotes terao que ser enviadas em escudos
em Vole Postal ou Transferenclo Banc6rla em nome do C.F.P.
8) S6 sao aceltes reclamac;:6es dentro do prazo de 5 dlas ap6s a recepc;:ao dos lotes.

HISTORIA POSTAL

Lote

Preyo base
(Escudos)

N."

1
2

3
4

5

BEJA BJA4 bem botido capa SNR
LEIRIA LRA4 bem botldo capa SN
VIANA/DO/MINHO VCT7 preto bem botido em carta
Carta filah~lica de Santarem para 0 Porto franqueada com D. Luis 25 r. CE53 colado no verso
2 Cartas filatelicas franqueadas com selos Ceres colados no verso com carimbos de Leiria
1920 e 1929 bem botldos CE226 4C popel cartolina e CE406 40C

500.00
l.000.00
2.000.00
5.000.00
750.00

SELOS - PORTUGAL
6
7
8
9
10

D.
D.
D.
D.
D.

Maria 25 r. CE2 usado
Maria 100 r. CE4 usa do reparado carimbodo a azul
luis 5 r. CE14 Tipo III novo sem goma
luis 50 r. CE17 usodo margens curtas
luis 100 r. CE18 usodo margens curtas
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1.500.00
15.000.00
8.500.00
4.000.00
5.000.00

cri<;:oes, ornamentos de 4 tra<;:os em cruz, no
TIpo I e 5 pontos tambem encruzilhados no
Tipo II. 0 espa<;:o interior do banda oval esta
ocupado, inferiormente, com a palavra "REIS..
em letras coloridas e 0 restante espa<;:o do
oval esta ocupado por tra<;:os verticais tambem coloridos. 0 valor das taxas, feitos numa
segundo impressoo tambem com numeros
coloridos, ocupa a parte superior do espa<;:o,
com varladas posi<;:oes em rela<;:oo 6 palavra "REIS" do impressoo inicial base. Trata-se
daquilo que observamos num selo "nativo",
de uma forma geral.
Entremos agora no especializa<;:oo e neste 1.0 apontamento somente 0 TIpo I, de 1871.
Dizem-nos H. e N. que neste Tipo e ano, foram feitos 3 emissoes, que vamos tratar de
seguida. isoladamente. pois nod a se constatou que contrariasse aquela opinioo; sao a
"ISSUE 1... a «ISSUE 2" e a «ISSUE 3" do sua obra.
A emlssoo 1 devia ser posta em circula<;:00 no primeiro dia de Setembro, conforme
documenta<;:oo oficial, mas razoes noo totalmente apuradas, que em principio seriam
razoes logisticas, impediram 0 cumprimento
do Decreto Governamental. Os selos deviam
estar prontos nessa data, mas os postos de
venda 00 publico noo estariam devidamente abastecidos e talvez esclarecidos quanta
00 procedimento a adoptar, pelo que a
obrigatoriedade de utiliza<;:oo das estampiIhas passou para 0 dia 1 de Outubro de 1871 .

- perfura<;:oo muito irregular, de 14 a 18,
com inumeras varia<;:oes, simples ou
compostas, normalmente quadradas,
dada a improvisac;:oo conseguida 6
falta de maquina apropriada, que no
realidade nunca existiu .
H. e N. referem por varias vezes imperfeic;:oes no maquina de perfurar, mas e certo
que ela nunca existiu; e possivel que inicialmente fossem usados pentes de marfim,
como referem alguns autores, mas rapidamente substituidos por laminas de 0<;:0 em
forma de pente e dai a irregularidade no
perfura<;:oo.
Diz-nos J.A. Marinho no sua obra «Inicia<;:00 Filatelica nos selos Nativos do India .. ter
conhecido um filatelista que ainda teve ocasioo de contemplar, no sua juventude, em
GOA, esses pentes de ac;:o ja arrecadados e
fora de usc, com varios dimensoes, tanto no
seu cumprimento, como no espac;:o entre
dentes e dai as dlferen<;:as de perfurac;:oo.
Acrescenta ainda 0 mesmo autor que este
assunto do denteado s6 aparece nos escritos, por «mera curiosidade plat6nica .., pois
todos sabem e se noo sabem deviam saber,
que 0 denteado em nod a influi no valor ou
preciosidade dos «nativos .. ; e n6s acrescentamos que se 0 repetimos, e porque em todas as emissoes os catalogos fazem referencia
6 «perfura<;:oo ...
o assunto j6 p~r n6s foi abordado em
apontamento publicado no n.o 375 deste
boletim do Clube Filatelico de Portugal. em
Marc;:o de 1997.
Foram cumpridas as 5 taxas determinadas no documenta<;:oo oficial. '0 saber:

OUTRAS CARACTERisTICAS:

fundo do oval central preenchido com
33 lin has, p~r vezes muito finas e com
solu<;:oes de continuidade, noo tocando a banda do oval;
«REIS" em finas e maiusculas letras romonas;
«S" e «R" do palavra «SERVI<;O .. mais
pequenos e 0 «E .. maior que as restantes letras do palavra, defeito do cunho elaborado pelo gravador Janardana Goindoz6;
ornamentos laterais de 4 tra<;:os em
cruz;
numeros grandes para 0 valor das taxas;
popel fino, ligeiro pontinhado colorido,
duro, aspero ou rugoso, mas muito
quebradi<;:o;
goma fino, bronco ou ligeiramente
amarelada, de natureza gordurosa, imprimindo 00 popel uma certa transparencia;

12345-

10 reis, preto, 10000 exemplares;
20 reis, vermelho carmim escuro,
20000 exemplares;
40 reis, azul do Prussia, 5000 exempi ares;
100 reis. verde-amarelo. 3000 exemplares;
200 reis, amarelo-ocre. 2000 exemplares.

Todas as cores salram imperfeitas e com
variados matizes, pOis a sua composi<;:oo
devia ter sido feita «a olho .. , dai os resultados
obtidos, ainda agravados com a tintagem
das «ramas.. , feita por bonecas de pane com
uma pega; ou por rolos apropriados para
embeberem a tinta a aplicar no superficie a
colorir.
5
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INDIA PORTUGUESA
Nativos - Estudo pormenorizado do Cunho I
Cor. Joaquim Dores

m largo par de anos a trabalhar sobre
((nativos» e tenho lido tanto sobre a
India Portuguesa (filatelia. e claro) trouxe-nos a ideia condensar todos os pormenores que se encontram escritos em varias obras,
algumas de dificil acesso ou ja esgotadas,
sobre os chamados Tipos I e TIpo II dos selos
((nativos» do India Portuguesa, os selos base
de todas as emissoes locais.
Eraro 0 artigo relativo a ((nativos» que naG
lastime a falta de conhecimentos e elementos sobre 0 assunto; e certo que foi muito
precario 0 registo inicial desta actividade, mas
naG e menos certo que ha muita coisa escrito. a maior parte del a desconhecida dos
poucos e raros interessados no materia.
Eclaro que naG pretendemos criar doutrino nova, mas tao somente reunir num apontamento facilmente consultavel. tudo 0 que
interessa conhecer sobre aqueles imprevisfveis selos; naG nos interessara, duma maneira
geral. aquilo que vem escrito nos varios catalogos a consultor sempre pelos coleccionadores, salvo se alguma objecc;:ao se oferecer,
mas sim a condensac;:ao e integrac;:ao das
ideias transmitidas por varios antigos e distintos escritores, por forma a transmitir (ou pelo
menes tentar transmitir) uma certa seguranc;:a a quem pretenda classifrcar qualquer selo
((nativo» .
Independentemente dessa ideia tambem
tentaremos p~r uma certa ordem no assunto,
ja que por vezes os escritos, lidos isoladamente, nos pod em levar a conclusoes err6neas e
os catalogos nacionais ou estrangeiros, ha
muito que se deixoram de preocupar com
esta ((ninharia» que ja teve a sua epoca e
deixou de interessar, passados que sao mais
de 100 anos, a quase totalidade dos coleccionadores. ate porque a ((materia prima» escasseia nos mercados.

Posta esta introduc;:ao, vamos esclorecer
que este primeiro apontamento tratara apenos do Tipo I - 1871, tendo por base a orientac;:ao de um livro, hoje muito raro. publicado
em 1893 por G. Harrison e F.H. Napier, 0 primeiro a fazer parte de uma serie de publicac;:oes da Stanley Gibbons Philatelic
Handbooks, com as alterac;:oes que 00 longo
dos anos foram tornadas conhecidas e que
recusavam as afirmac;:oes iniciais, por vezes
produzidas sem corresponderem a realidade.
Estes cavalheiros publicaram na realidade a melhor e mais completa obra sobre
((nativos» da India Portuguesa ate entao escrita, tendo como base 0 abundante stock
de'que dispunha a casa Stanley Gibbons, mas
o que e certo e que se apoiaram bastante
naquilo que 0 comerciante belga M. Moens
publicava na sua revista ((Le Timbre Poste»,
contemporanea destas emissoes; por sua vel.
este senhor, que se julgava 0 poi do filatelia,
nao poucas vezes teve que corrigir e
reordenar anteriores escritos que nao
correspondiam <5 verdade, ate porque as
origens das informac;:oes eram (com algum
exagero, digamos), incapazes de se preocupar com a diferenc;:a entre uma letra romana
e uma normandaL ..
Dizem entao Harrison e Napier (de futuro,
quando formos obrigados a referir estes autores mencionaremos apenas H. eN.) que os
((nativos» Tipo I e Tipo II, foram impressos em
colorido sobre bronco. formato rectangular
com 21mm x 18mm. A forma, com duplo trac;:ado, inclui uma colorida banda oval de 3
mm de largura. que toca a linha exterior nos
seus 4 lad os, ficando os cantos preenchidos
com arabescos. As inscric;:oes na banda colorida sao em letras maiusculas a branco.
((SERVI<;O POSTALII na parte superior e ((INDIA
PORT» na parte inferior; separando estas ins-

U

4

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
SO
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

D. Luis fita eUNa noo denteado 120 r. CE26 usado
D. Luis fila eUNa denteado lOr. CE28 earimbo 93 Penalva de Alva
D. Luis fita eUNa denteado 25 r. CE30 earimbo 157 Torres Novas
D. Luis fita eUNa denteado 100 r. CE33 usado
D. Luis fita eUNa denteado 120 r. CE34 usado
D. Luis fita direlta 100 r. CE43 papelliso denteado 12 '/2 usado
D. Luis fila direlta 100 r. CE43 papel poreelana denteado 12 '/2 usado
D. Luis fila dlrelta 300 r. CE47 denteado 13 '/2 usado
D. Luis de perfil 25 r. CE53 denteado 13 '/2 usado
D. Luis de perfil 25 r. CE53 denteado 13 '/2 usado
5.° Cent. Nase. Inf. D. Henrique SO r. CE103 novo
5.° Cent. Nase. Inf. D. Henrique 80 r. CEIDS novo
5.° Cent. Nase. Inf. D. Henrlque 100 r. CE106 navo
5.° Cent. Nase. Inf. D. Henrlque ISO r. CE107 novo
Ceres 1 e . CE221 papel eartolina denteado 12 '/2 usado
Ceres 2 e . CE223 papel eartolina denteado 12 '/2 usado
Independenela de Portugal 1.0 emissoo CE374/81 feeho de serie usados
8.° Cent. da Funda900 de Portugal CE591/8 serie nova
Cent. do Selo Postal CE599/606 serie nova exeepto a SO e . CE603 que e usado
Costumes Portugueses 1.0 emissoo 1$75 CE615 novo
3.0 Exposl900 Filateliea Portuguesa CE636/9 serie nova
2.° Cent. Nase. Felix A. Brotero CE640/3 serie nova
Navegadores Portugueses 1$75 CE649 novo
Navegadores Portugueses 3$50 CE651 novo
Presldente Carmona CE652/9 serie nova exeepto a de 3$50 CE659 que e usado
Castelos de Portugal 1$00 CE668 novo
Castelos de Portugal 1$75 CE669 novo
Costumes Portugueses 2.0 emissoo 1$75 CE682 novo
Caravela 1948/9 CE696/704 serle nova com ehameira
Ana Santo CE719/22 serle nova sem eharneira
4.° Cent. Marte S. Jooo Deus 2$00 CE727 novo
Museu Naeional dos Coches 1$40 CE746 novo
4.° Cent. Marte S. Francisco Xavier 3$SO CE761 novo
Cent. Telegrafo Eleetrieo 2$30 CE816 novo
ExpoSi900 de Bruxelas 1$00 CE833 novo com «Ell de internaelonal com aeento agudo
Emissoo alusiva
Madeira - Jooo Gon9aives Zareo 4$30 CE1036 novo com ligelros sinais
de ferrugem na goma
Paisagens e Monumentos CEll 26/41 serie nova
13.° Congresso da iRU CE1l55/7 serie nova
20.0 Olimpiada Munique 1972 CEl158/63 serie nova
Europa - CEPT CE1209/ll serie nova
Inougura90o Comuniea90es Via Satelite CE1212/4 serie nova
Cent. de Marconi CE1215/7 serie nova
Cent. da UPU CE1218/23 serie nova
Musieos Portugueses CE 1224/9 serie nova
36.° Rallye da FICC CE1255/7 serie nova
XXX Aniv. das Na90es Unidas CE1258/60 serie nova
26.° Cong. da iAF CE1261/4 serie nova
Cent. Soeiedade de Geografia CE1265/7 serie nova
Ana Europeu Protee90o Patrim6nio CE 1268/70 serie nova
Ana Int. da Mulher CE1271/4 serie nova
1.0 Cent. Sac. Port. Autores CE1275/6 serie nova
1.0 Cent. Inven900 do Telefone CE1277/8 serie nova
Europa - CEPT - Artesanato CE1281/2 serle nova
2.0 Expo. Portueale 77 CE1296/9 serie nova
Expo. Fllateliea Lubrapex 76 CE13OO/1 serie nova
Carras Populares Portugueses CE1435/40 serie nova
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5.000.00
8.000.00
600.00
8.000.00
5.000.00
1.800.00
1.000.00
7.500.00
2.500.00
2.500.00
2.000.00
4.000.00
2.800.00
7.500.00
1.500.00
1.000.00
14.000.00
4.000.00
4.500.00
1.300.00
900.00
1.750.00
500.00
1.000.00
8.2SO.OO
2.500.00
1.200.00
1.250.00
14.850.00
10.000.00
900.00
600.00
2.250.00
2.000.00
600.00
900.00
3.750.00
500.00
500.00
2.500.00
500.00
500.00
650.00
600.00
550.00
550.00
850.00
500.00
600.00
500.00
500.00
500,00
4,250,00
500,00
500.00
500.00

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

77

125 Anos do Caminho de Ferro CEl541/4 serie nova
Grandes Aeonteeimentos Desportivos 1982 CEl563/6 serie nova
Lubrapex 82 CE1588/91 serle nova
Uniformes militares - Marinha CE1603/6 serie nova
XVII Expo. Arte Cieneia Cultura CEl608113 serle nova
Flores Regionais dos A90res - 3.° Grupo CE1620/3 serie nova
Espeeies Marinhas Amea9adas CE1625/8 serie nova
Cent. Jardim Zool6gieo CEl641/4 serie nova
Uniformes Militares - For9a aerea CEl645/8 serie nova
XXIII Jogos Olimpieos CEl663/6 serie nova
Inseetos dos A90res - 1.° Grupo CE1672/5 serie nova

700.00
1.000.00
600.00
500.00
850.00
500.00
1.000.00
550.00
900.00
850.00
500.00

A<;:ORES
78
79
80
81
82

D. Luis fita eurva denteado 25 r. CE10 earimbo 48 Angra do Heroismo
D. Luis fita direita 25 r. CE19 earimbo 42 Angra do Heroismo
D. Luis fila direita 100 r. CE22 usado
5.° Cent. Nase. Inf. D. Henrique 300 r. CE70 usado
Ceres 30 e. CE161 novo eom pontos de ferrugem

750.00
500.00
6.500.00
2.000.00
4.000.00

ANGRA
D. Carlos 75 r. CE7 e 80 r. CE8 com denteado 12
com denteado 13
usados

83

'I,.

'I"

100 r. CE9 e 150 r. CE10
6.500.00

MACAU
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

Aves de Raplna bloeo CE22 novo
Late eontendo Reforma Administrativa. Funda900 St.o Coso. Jogos Olimpieos. PAGODES.
Marte de Camees. Simposlo de Psiquiatria. CE422. 423. 429. 44011. 450/3. 45419. novas
Carteira Anual 1982 eontendo CE460/70
Carteira Anual 1983 eontendo CE471/86
Cartelra Anual 1984 eontendo CE487/505
Carteira Anual 1985 contend a CE506/23
Cartelra Anual 1986 eontendo CE524/40 e Bloco CE5
Carteira Anual 1987 eontendo CE542/60 e Bloeo CE7
Cartelra Anual 1988 eontendo CE562/73. 57518. 58014 e Bloeos CE8 e 9
Carteira Anua1198? eontendo CE585/605. 607/11 e Bloeos CEll e 12
Carteira Anual 1990 eontendo CE613/30. 632/5. 637/40 e Bloeos CE15 e 16
Carteira Anual 1991 eontendo CE641/63
Carteira Anual 1992 eontendo CE664/85
Carteira Anual 1993 eontendo CE686/98. 700/19. Etiquetas CEl/4 e Bloeo CE21

1.500.00
5.000.00
1.800.00
3.600.00
3.800.00
3.000.00
6.100.00
7.000.00
12.000.00
8.500.00
9.500.00
2.700.00
2.800.00
6.300.00

ANGOLA
98
99
100
101
102
103

Aves de Angola CE326/49 serie usada
Anlmais de Angola 12.50 Ags. CE372 em quodra nova sem eharnelra
Tipos Femininos de angola CE412/27 serie nova sem ehameira
Escudos de Armas de Angola CE436/54 serie nova sem eharneira
Igrejas de Angola CE480/97 serie nov.a
Conchas de Angola CE562/81 serie nova

2.800.00
2.000.00
1.200.00
1.500.00
1.250.00
1.250.00

GUINE
104 Nossa Senhora de F6tima CE261 novo sem eharneira

r

EDITORIAL
Ao findar mois um ano. desejamos expressar 005 nossos prezados associados

votos de um bom 1998. repleto de prosperidades pessoals extensivas as respectivas
fammas.
o balan<;o do que foi a nossa actividade durante 1997 sera feito no relat6rio
anual. pelo que nos escusamos de referir. aqui e agora. 0 que foi felto ou 0 que
ficou por fazer no ana que vai terminar. Uma coisa e certa; fizemos 0 nosso melhor
dentro dos condicionalismos habituais.
No ana que vai inlciar-se. alguns apelos vamos dirigir 005 estimados associados
do C.F.P. e tambem expressar alguns agradecimentos que sao devidos:
1) Apelamos para que. a tempo e horas. efectuem 0 pagamento do respect iva
quotiza<;ao. E sabldo que a principal fonte de receita do Clube reside no
importancla pogo pelos seus assoclados. Se as receltas naG entram. «necessariamente» que as despesas naG podem ser liquldadas e. obviamente. 0
Clube entra em sltua<;ao preocupante;
2) Apelamos para que motivem os seus descendentes (fllhos e/ou netos) no
sentido de os atrair para a fllatelia. A excep<;ao de alguns (poucos) nucleos
escolares. on de se tem feito um trabalho multo positiv~. a nossa juventude
anda arredada deste «hobby» que Ihe podia proporclonar uma ocupa<;ao
agradavel e vantagens no campo cultural. sem duvlda. bastante benefic as;
3) Apelamos ainda no sentldo de coda um «consegulr». junto dos seus amigos
ou familiares. trazer para as nossas «fileiras» mals um associado;
4) Apelamos, tambem para que seja feito um esfor<;o com 0 objectivo de se
conseguir mals anunclos para 0 nosso Boletim, cUJo custo e elevado e aumenta todos os ones;
5) Finalmente, apelamos 005 ccgrandes do filatelia» para que colaborem no nossa
publlca<;ao com artlgos de Interesse de forma a enriquecer as suas paginas
contribuindo, desta forma, para a forma<;:ao de novas filatelistas.

Feitos os apelos, passamos 005 agradecimentos a todos os amlgos, associados
ou nao, que:
a) Colaboraram deslnteressada e anonimamente com a Direc<;ao dando apoio
quando Ihe foi solicitado;
b) Nos enviaram excelentes artigos que, com muito gosto, publicamos nestas
paginas;
c) Nos concederam anuncios que ajudaram a minorar as despesas com 0 Clube;
d) Corresponderam 00 nosso apelo, enviando as suas ofertas para a constitul<;00 de um fundo de maneio destinado a obras de manuten<;ao no sede;
e) Finalmente, a todos os que, cumprindo, alias, 0 seu dever, efectuaram 0
pagamento das suas quotas, no oltura devida.

500.00

Eurico C.E. Loge Cardoso
~
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MO<;:AMBIQUE

" "\ filatelia
BARATA DAS NEUES

®

Rua da Tnndade. 5-1.2 Olo. (ao Largo do Carmo) - Apartado 2690 -1117 LISBOA CODEX
Telef.: (01) 34671 33 - Fax (01) 3429967

105 Peixes de Mo<;:ambique CE356/79 serie usada

2.100.00

S. TOME E PRiNCIPE
106 La Viagem Presidencial 00 Ultramar 1$75 CE317 novo sem charneira
107 Nossa Senharo de Fatima CE347 novo sem chameiro

600.00
800.00

CORREIO AEREO
108 Sobrescrito 1.0 Voo Swissoir DC-8 ,<JET" FUGHT de Zurique para Lisboa

500.00

INTEIROS POSTAIS
109 Inteiro Postal. circulado. isento de franqula .. Expedi<;:ao Militar 005 A<;:ores». Corimbos
rectangular de .. Censura R.I. 14" e redondo ,cCMPT/P/43» OM FM 1 com luro de arquivo
reparado
110 Inteiro Postal ..Isento de Franquia» Expedi<;:ao Militar aos A<;:ores OM FM 7 novo
111 Sobrescritos Inteiros Posta is de Natal. sem cartoes. 13 tipos diferentes no total de 289
sobrescritos. lote interessante para comerciantes. Novos.

6.000.00
10.000.00
10.000.00

CAOERNETAS, BLOCOS, FOC, CARTEIRAS

SEMPRE NA VANGUARDA DAS GRAN DES NOVIDADES
LlTERARIAS-FILATELICO/NUMISMATICAS
Possuimos grande quantidade
de livros, revistas e cat61agos
sabre filatelia e numism6tica

NACIONAL
E ESTRANGEIRO

112
113
114
115
116

Caderneta postal de selos de 20 Rs. (1910). SO a capa. para reconstituir
Centenario do UPU Bloco CE15 novo
Jogos Olimpicos Bloco CE69 novo
FOC Ano Santo/Fatima CE719{22
lote de 12 FDC do Ultramor. Angola. Ma<;:arnbique e S. Tome e Principe. Valor
de catalogo 2.500$
117 Tesouros Reais. 2 carteiros com 5 selos coda. 1 do 1.0 Grupo CE2015 e outra do 2.° Grupo
CE2056. novas
118 Carteira de propaganda dos
a .. lubrapex 92» contendo: Instrumentos Nautlcos dos
Descobrimentos CE2074{7. 0 blaco CE127 desta serie e 1 Inteiro postal .. APl - Administra<;:ao
do Porto de Lisboa» com 38$00 CE2062 impresso

cn

10.000.00
750.00
1.000.00
20.000.00
1.000.00
1.000.00

1.000.00

OIVERSOS

• MARCOFILIA
• SOBRESCRITOS
DE 1.0 DIA
• INTEIROS POSTAIS
• POSTAIS MAxlMOS
• CARTAS FILAT~L'~'''''~I
• AEROGRAMAS

119 Estampilha Fiscal do Camara Municipal de Vila VI<;:oso. lei 999
120 40 selos perfurados diversos alguns repetidos
121 Sobrescrito circulado de Lisboa para Dadra em 1954 quando do anexa<;:ao e devolvida com
varios carimbos. Pe<;:a rara
122 Lote de 40 sobrescritos com carimbos varios de 1.0 dia do periodo de 1946 a 1970
alguns circulados. lote interessante para marcofilia
123 5 sobrescritos registados de Portugal diferentes
124 21 sobrescritos com selos de Angola sendo 13 simples e 8 registados. diferentes. dos anos
1958 a 1960
125 12 sobrescritos com selo do seNi<;:o ,cOficial.. sendo 1 com CE 1 e 11 com CE2
126 lote de 2 cartas do Ultra mar. Uma comemorativa do viagem do Presidente do Conselho
de Mlnistros Prof. Marcelo Caetano com assinatura deste no parte frontal do sobrescrito.
Carimbo comemorativo 15/4/69 sobre selo CE380. Outra registada de louren<;:o Marques
para Lisboo com selos de Borboletas CE391 a 397 no total de 6$50. Carimbos 28/5/53 e do
chegada a Lisboa al/6/53
127 Bilhete postal ilustrado. a preto e bra nco. circulado. com carimbo de Lisboa de 10.0UT.1O
sobre selo 10 r. CE158 para Santarem. Fotografia do Almirante Candido dos Reis e do Dr.
Miguel Bomborda assassin ados aquando do implanta<;:ao da RepUblica. Selo com colagem
invertida e inscri<;:ao feita pena ..Viva a Republica»
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1.000.00
500.00
5.000.00
2.000.00
1.000.00
2.000.00
10.000.00

2.500.00

6.500.00

128 Bilhete postaillustrado. a cores. clrculado de Alplar<;a pora Santaram a 25.10.1910 com 2
selos 5 r. CE157 com figures da Republica e Proclama<;ao da Republica Portuguese
129 Bilhete postal lIustrado. a cores. clrculado. com canmbo da Ambulancia Norte II de
2.11.24. Carlmbo de Santcram de 3.11.24. Vista do Avenida Graclose em Esplnho. mostrando
3 qulosques junto a passegem de nivel. Vista da Ponte metalica sobre a via farrea
130 Bilhete postalliustrado. farpeado. a preto e bronco. clrculodo de Usbaa (24.5.1938)
para Lelna (25.5.1938) mostrando a Pra<;a Marques de Pombal em Usbaa nos anos 30
131 Lote de 4 bllhetes posta is lIustrados. circulados. 2 de Espanha para Leiria 1950.
1 do Bom Jesus do Monte 1937 e 1 com figuras jovens em Idflio amoroso
132 Uvro «Temas de Hlst6rla Postal - Periodo Pra-Adesivo» de Manuel M. Andrade e Sousa.
Edl<;ao dos crr
133 3 livros .Portugal em Selos de 1983. 1984 e 1985•. Edl<;ao dos crr. normal sam selos
134 Revlsta .Filateila para Todos». Edk;:ao da Associa<;ao Portuguese de Jomalistas
Filatelicos. Colec<;ao completa encademada
135 Revista «Estampilha e Vlntem ... Colec<;ao completa encademada
136 120 pagelas de Portugal do n." 160 ao 279
137 100 pagelas dlferentes do .Notlclano do Tema Poupan<;a •. Edl<;ao da Caixa Geral
de DepOsitos. 1978/92
138 10 Aut6grafos diferentes usados sendo 9 de Portugal e 1 de Angola
139 18 documentos dos crr (taloes de registo. de vales. etc .) antigos
140 18 flamulas dlferentes antlgas e modernas

6.000.00

Revista Trimestral
6.000.00
2.100.00
1.600.00
2.000.00
1.200.00
1.600.00
4.600.00
4.250.00
1.000.00
4.000.00
2.750.00
1.200.00

Data limite para a recepc;:oo das ofertas 15 de Fevereiro de 1998
A recepc;:oo do material para a revista n." 379 a sair em Abril. tera que estar
entregue via correia registado ate 28 de Fevereiro de 1998.

PADRE ANTONIO VIEIRA EM LlVRO DOS CIT

O

Padre Antonio Vieira - a mais notavel personagem nacional do seculo XVII - foi considerado por Fernando Pessoa 0 «Imperador do lingua portuguesa... mas a sua geniolidode
ultrapossou 0 dominio do escrita.
Orodor dos moiores de todos os tempos. politico sagoz e destemido. diplomota empenhodo e botolhador. missionario opoixonado nos contins do sertoo brosileiro. Vieiro foi um dos mois
genuinos e intrepidos defensores do Patrio.
Assinolando 0 3. 0 centenario do suo morte. os
CORREIOS DE PORTUGAL lonc;:arom 0
livro (( Antonio Vieira - Uma sintese do Barraco Luso-Brosileiro». de Anibol Pinto de Castro. no
possodo dio 25 de Setembro. no Se de Usboo.
Troto-se de umo obro de quolidode. com 230 paginos. sabre a vida e obro deste grande
comunicodor que acumulou inimigos e foi mesmo alva do Inquisic;:oo. mas nunca hesitou em
fozer do pulpito a tribuna do proprio defesa.
Por exemplo. no Sermoo do Domingo Vigesimo Segundo depois de Pentecostes. pregodo
no Se de Lisboa. Vieira verbero com dureza inoudito a hipocrisio dos fariseus. numo frontal
acusac;:oo contra a fonotismo cego e descaridoso que os sequazes do Inquisic;:oo ostentovam
sob a mascara dos escrupulos.

cn -

Pi/atos. que ha tantos anos estas no inferno! 6 julgadores que cominhais para la com as
olmos envoltas em tantos. e tao graves escrupulos de fazendas. de vidas de honras. e cuidais
cegos. e estOpidos que essas moos. COrA que escreveis as ten<;oes. e com que firmais as
senten<;as. se podem lavar com uma pouca de agua! Nao ha agua. que fenha fal virtude. A
agua benfa lava dos pecados veniais. a agua do bapfismo lava dos veniais. e dos mortais
passados; Mas nem a agua. que corre dos olhos. que e a mais poderosa de fodas. pode lavar
desfes escrupulos; porque sem resfifui<;ao dos danos. que causais. noo pode haver confri<;ao
verdadeira.

6

o livro divide-59 em seis capitulos: do Berc;:o a Componhio de Jesus. 0 missionario. das
grondezas do Corte os carceres do Inquisic;:oo. em Romo tempo de triunfos que noo apogom
saudades.
espera do morte. um rapido olhar sobre a obra de Vieira.

a
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Rua de Santa Catarina, 951 - 3. Q Sala 2· 4000 PORTO
Tel./Fax (351-2) 2000305

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

Sistemas de Alarme
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Extrac~ao

Fot6metros e Kites para Analise de Aguas
Acess6rios de Farmacia
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