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Interessante pe~a alusiva a inaugura~ao
da Ponte Vasco da Gama
emitida pelos Correios de Portugal, SA

PRO

OSSEU

Sistemas de Detec~ao
Pelo contrario, alguns estao a superffcie e a vista de todos. Como a nova Ponte Vasco da.Gama.
Ou a moeda comemorativa que a Imp rensa Nacional·Casa da Maeda emitiu para celebrar a sua inaugurac;~o.
Da autoria de Vftor Santos, estes magnrficos especimes numismaticos (oram cunhados
em duas versOes: Praia Proof e Bimetalica Lamelar em Praia e Ouro.
Moedas de Portugal. Hoje um valor, amanha um lesouro.
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Ano Santo CE719/22 serie nova
Encerramento Ano santo CE733/6 serie nova
Encerramento Ano Santo 2$30 CE736 em quadra nova sem chameira
3.° Aniv. OTAN CE749/50 serie nova
3.° Aniv. OTAN 3$50 CE750 novo
Cent. Ministerio Obras Publicas CE755/B serie nova
4.° Cent. Marte S. Francisco Xavier CE759/62 serie nova sem charneira
D. Dinis $90 CE767 novo sem charneira
D. Dinis 1$40 CE769 novo sem chameira
D. Dinis 20$00 CE776 novo sem charneira
D. Dinis 50 Esc. CE777 em quadra nova sem charneira
Cent. Selo Postal Portugues CE786/93 serie nova sem chameira
Cent. Selo Postal Partugues CE786/93 serie nova sem chamelrlil
4.° Cent. Funda<;:60 Cidade S. Paulo CEB02/5 serie nova sem chameira
4." Cent. Funda<;:60 Cidade S. Paulo CEB02/5 serie nova vestigios de charneira
Cent. Teiegrafo Electrico em Portugal CEB15/7 serie nova
10." Aniv. OTAN 3$50 CEB50 em quadra nova sem charneira
5." Cent. Morte info D. Henrique CEB63/8 serie nova com chameira
1." Cong. Nac. Tronsito CE945/7 serie nova
Mes Mundial do Cora<;:oo CEl149/51 serie nova
Europa - CEPT CEllB1/3 serie nova
2." Cent. Ensino Primorio Oficial CEl194/7 serie nova
Cinq. Uga Combatentes CE1201/3 serie novo
Europa - CEPT Escultura CE1209/11 serie nova
Cent. UPU CE121B/23 serie novo
Europa - CEPT Piniura CE1251/2 serie nova
Europa - CEPT Artesanato CE 12B1/2 serie nova em tiro honzontal de 3 selos do canto
inferior dire ito do folha
Europa. CEPT ArtesanatQ CE12Bl/2 serie novo
Pousada Historica CE2251/4 serie novo com tra<;:o obliquo de Specimen
Congresso Mundial do ASTA CE2255 novo com tra<;:o obliquo de Specimen
Correia Aereo Helice CECA 1110 serie novo
Correia Aereo Helice CECA 1110 serie usada CECAB com furo de aifinete
Correia Aereo Helice CECA 10 novo
Impasto Postal e Telegroflco D. Manuel com sobrecarga REPUBLICA e ASSISTENCIA 20r CE
IPT 2 novo
Encomendas Postais Comercio Industria CE EP 1117 serie usada
Encomenda Postal CE EP 1B/25 serie nova
Porteado 4." Cent. Desc. Cam. Mar. india CE P1/6 sene nova com e sem goma CE P4
com folia de 1 dente
Porteado 4." Cent. Desc. Cam. Mar. india CE Pl/6 serie usada com carimbo de Usboo.
Bonita.
Porte Franco Cruz Vermelha Portuguesa CECVP 17/22, '29/34. 53/8, 59/64, 67/72. series
usodas CECVP60 ligelramente adelga<;:ado
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D. Luis f. direita lOr CE'29 verde amarelo dent. 121/2 com alguns dentes curtos novo
Taxa de Telegramas CE51 dent. 13 1/2 novo
Independencia de Portugal 3." emissoo com sobrecarga A<;:ORES sobre selos do Continente CE266/B1 serie novo sem charneira

MADEIRA
210
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13.000
4.500

D. Luis f. curva noo dent. BOr CE3 novo bonito
D. Luis f. direita l00r CE20 dent. 13 1/2 usodo
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D. Ca~os 75r CE133 novo
D. Ca~os CE140/7 serie nova um canto curto no CE147
D. Carlos CE140/7 serie usada
4.0 Cent. Desc. Cam. Mar. india CE148/55 serie nova com e sem charneira CEl54 sem
goma
4.0 Cent. Desc. Cam . Mar. india CE148/55 serie usada
D. Manuel CEl56/69 Jierie usada CE167 perfurado com CFP (Credit Franco Portugais)
D. Manuel CEl64/9 novas
4.° Cent. Desc. Cam. Mar. india com sobrecarga REPUBLICA sabre selas postais do
Continente CE184/91 serle usada
4.° Cent. Desc. Cam. Mar. india com sobrecarga REPUBLICA so bre selos de porteado do
Continente CE 192/7 .serle usada
Ceres 7
c CE213 novo
Ceres 8c CE214 novo sem goma bonito
Ceres 10e CE215 novo
Ceres 20c CE217 novo descentrado
Ceres 50e CE219 novo
Ceres 1E . CE220 novo
Ceres 96c CE387 novo
Ceres 96c CE287 novo
Ceres 1$20 CE289 novo
Ceres 2$40. 3$00. 20E .. CE293. 294. 298 novas todos com defeito por adelgac;;amento.
valor de cat61ogo 177 000$
Ceres 3$00 CE294 novo
Ceres 3$20 CE295 novo
Ceres 5E . CE296 novo
Ceres 5E . CE296 novo
Ceres 10E. CE297 novo sem charneira vinca horizontal
4.° Cent. Nasc. Luis de Comees CE299/329 sMe nova
4.° Cent. Nasc. Luis de Comees 20E. CE329 quatro selos usados
Ceres Londres 1$60. 2$00. 4$50. 5$00. 10$00. CE414/5 e 417/9 novos sem chornelro
Ceres Londres 5$00 CE418 novo
Independencla Portugal 2.° emissao CE420/34 serle nova
Independencia Portugal 2.° emissao 48c CE430 novo
Independencla Portugal 3.0 emissao CE435/50 serie nova
Independencia Portugal 3.° emlssao CE435/50 serie nova
Ceres 10e s!1c CE455 dent. 15 x 14 novo com pontos de ferrugem
7.° Cent. Marte St.o Antonio CE531/6 serle nova
7.° Cent. Morte St.o Antonio CE531/6 serle nova
5.0 Cent. Marte D. Nuno A. Pereira CE537/42 serle nova sem charneira
7.0 Cent. Marte St.o Antonio com sobretaxa. 9 exemplares do $40 s/4$50 CE559. novos
sem chomeira
Tudo pela Nac;;ao 10$00 CE573 novo sem chorneira
Legiao Portuguesa CE583/90 serle nova
Cent. Selo Postal CE599/606 serie novo sem charneira
Costumes Portugueses 1.0 emissao CE607/16 serie nova sem charneira
Caravela 15$00 CE631 em quadra nova 1 selo com chameira
Caravela 20$00 CE632 em quadra novo 1 selo com chameira
Navegadores Portugueses 1$75 CE649 novo sem charneira
Presidente Carmona CE652/9 serle novo sam charnelra retirada do blaco
Presidente Cannona CE652/9 serle novo sem charneira am 2 tiras horizontais retiradas do
b laco
Costumes Portuguesas 2.0 amissao CE677/84 sMe novo sem charneira
Costumes Portugueses 2." emissao CE677/84 serie novo
Ana Santo CE719/22 serle novo sem charneira
Ana Santo CE719/22 serie nova sem charnalra
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EDITORIAL
Tras acontecimentos de vulto VaG ter lugar no corrente ana no nosso Pais.
Um a nivel mundial, outr~ a nivel internacional e outr~ a nivel estritamente
nacional.
Epossivel que seja coso unico no historia, velha com mais de oito seculos,
do nac;:ao portuguesa.
Como estes tras eventos, pela sua importancia tiveram ja «cobertura filatelica» naG nos parece descabido referi-Ios nestas paginas, antes pelo contrario.
Um deles 0 «evento internacional», pela sua natureza ja teve e tera em proximos Boletins referancias muito especiais.
Como facilmente se depreende 0 primeiro acontecimento sobre que nos
vamos debruc;:ar e a «EXP098» que, de Maio a Setembro, vai atrair a nossa
capital, milhoes de turistas vindos de toda a parte do mundo. A «Exp098» e,
nem mais nem menos, do que a ultima Exposic;:ao Mundial do seculo, subordinada 00 tema Oceanos. Trata-se de uma realizac;:ao do maior importancia
que, como naG podia deixar de ser, foi «contemplada» pelos nossos Correios no
seu plano exposicional para 0 corrente ano. Assim, em 20 de Marc;:o, foram
lanc;:ados em circulac;:ao um conjunto de selos ilustrando as grandes areas tematicos do Exposic;:ao. Alias, deve referir-se qu.e no ambito do «Exp098» ja em
1997 foi lanc;:ada uma serie de selos tendo como tema uma das mais importantes forma de vida dos Oceanos - 0 Ploncton.
Temos conhecimento que os Correios de Portugal vaG estar presentes com
um «stand» no amplo recinto do Exposic;:ao. So isto bastava para este acontecimento sem precedentes ser referido no nosso Boletim.
o acontecimento nacional foi a inaugurac;:ao do nova ponte sobre 0 Tejo
- a Vasco do Gama - que teve lugar em 29 de Marc;:o, tendo os nossos Correios
emitido, nessa data, um Bloco com a panoromica do nova Ponte que e uma
das mais significativas a nivel Europeu.
Finalmente, 0 acontecimento internaclonal todos nos, filatelistas, sabemos
ha muito qual e, tendo sido ja noticia neste Boletim. Com efeito, estamos a
referirmo-nos a «Portugal 98» que no proximo mas de Setembro vai acolher, por
certo, algumas das melhores colecc;:oes mundiais. Os trabalhos deste importante certame continuam a desenrolar-se em excelente ritmo e tudo se conjuga
para que seja 0 maior acontecimento filatelico realizado desde sempre no
nosso pais.
Oportunamente, abordaremos em pormenor, mais uma vez, este evento
que, estamos certos, vai constituir um grande axito. Tudo se conjuga para tal.
Eurlco C.E. Lage Cardoso
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INDIA PORTUGUESA
Nativos - Estudo pormenorizado do Cunho II
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Cor. Joaquim Dores ·

imos no apontamento anterior, em pormenor, 0 Tipo I, de 1871, que incluiu 3
emissoes. Vamos agora tratar com igual
rigor e com todas as referencias conhecidas,
o Tipo II, geralmente atribufdo a 1872 e que H. e
N. descrevem na sua obra igualmente com 3
dislintos emiss6es: "ISSUE 4», "ISSUE 5» e "ISSUE 6».
Para a emissao n.D 4 e atribufda a data
de Maio de 1872, que certamente nao corresponde a realidade, como foi reterldo no
apontamento anterior.

V

AS CARACTERisTICAS OESTE TIPO II SAO:

- Fundo da oval central riscado por 44
linhas, que tocam os limites da oval, e
que nao acontecia no Tipo I;
- "REIS» em letras maiusculas normandas;
- As letras do palavra "SERVIC;:O» todas
de igual tamanho;
- Ornamentos laterais de 5 pontes
encruzilhados;
- Valores das taxas em numeros de formato grande;
popel e igual ao da emissao anterior
("ISSUE 3 do Tipo I»), designado par
papel espesso;
- A cola, de bronco a amarelada normal mente espessa, Isto e, provavelmente aplicada a trincha;
- A perfurac;:ao vai de 12 1/2 a 14 1/2,
simples ou composta, com grande variedade de combinac;:oes, turos quadrados, frequentemente bastante largos,
dado 0 processo de perfurac;:ao ja reterido no apontamento anterior.

-°

o

cunho elaborado igualmente pelo
Jenardana GoindozQ, apresenta ja um aspecto bem melhorado nos varios pormenores,
para 0 que contribuiu nao s6 a qualidade do
popel utilizado, como tambem a experiencia
dos impressores.

Esta 4.° emissao compreende todas as
taxas das emissoes anteriores, isto e:
10, 20, 40, 100, 200, 300, 600 e 900 reis, nos
cores tambem anteriormente indicadas, mas
encontramos numerosas tonalidades nos seus
exemplares, como se indica:
- 10 reis, preto, nao variando muito no cor,
mas encontrando-se em tonalidades
muito carregadas e outras muito suaves;
- 20 reis, wermilion», e normalmente puro
vermelho carregado, Os vezes descaindo
ligeiramente para 0 vermelho-alaranjado;
- 40 reis, azul; ha 4 ou 5 variedades do
cor, desde um muito carregado, indigo,
com os numeros da taxa num azul palido, um escuro azul bac;:o, um muito
claro ultramarino, um palido puro aZUl,
todas estas modalidades com varios
matizes;
- 100 reis, verde; existe em 2 distintas
cores: um palido verde brilhante, com
tonalidades de verde esmeralda e verde amarelo; uma impressao posterior
em verde escuro, que se encontra nas
duos tonalidades de verde-azul e verde-amarelo;
- 200 reis, amarelo, geralmente amarelo
claro, variando ligeiramente para um
claro amarelo esverdeado;
- 300, 600 e 900 reis, violeta; ha varios e
distintos tons, desde 0 escuro violetacastanho, 00 puro violeta claro, e menos frequente um carregado violeta
vermelho, aproximando-se a cor 00 tom
do 300 reis do rara "ISSUE 3», Tipo I.
Nao resta a menor duvida de que a alterac;:ao do popel que encontramos nesta
emissao foi devida a extrema fragilidade do
usado no "ISSUE I», 0 qual deve ter causado
muitos amargos de boca a todos quantos
tinham a obrigac;:ao de com ele operar.
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D. Luis f. dlreita BOr CE42 dent. 12
p . porcelana usado
D. Luis f. direita 100r CE43 dent. 12
p. porcelana novo goma omorelado
D. Luis f. dlrella 100r CE43 dent. 12
p. porcelana usado
p. liso usado
D. Luis f. direito 120r CEM dent. 12
D. Luis f. dlrelta 1SOr CE45 dent. 12
p . lisa usado
D. Luis f. dlreita 240r CE46 dent. 12
com 3 dentes curtos p. liso usado. Raro
D. Luis f. dlreita 300r CE47 dent. 12
p. porcelono usado
D. Luis f. dlrelta lOr CE49 dent. 12
p. liso usado
D. Luis f. direita lOr CE49 dent. 13
usado relevo aberto palo cunho
D. Luis f. direita lOr CE49 dent. 12
verde azul p. lisa usad~
D. Luis f. direita SOr CE50 dent. 12
p. IIso usado relevo ligelromente aberto pelo cunha
D. Luis f. direito 150r CE51 dent. 12
p. porcelano usado
D. Luis de perfil CE52/5 dent. 13 'I, serie usado
D. Luis de frente 5r CE56 novo sem goma dent. 12
D. Luis de frente CE56/8 dent. 12
serie usada
D. Luis de frente 25r CE57 dent. 11
p. porcelana novo
Taxa de Telegramas CE59 dent. 12
novo sem charneira
Taxa de Telegromos CE59 dent. 13
novo com chomelro
Taxa de Telegromas CE59 dais exemplares 1 de coda dent. 12
e 13
usodos
Taxa de Telegromos CE59 dent. 13
usodo
D. Luis de frente CE60/3 dent. 11
p. porcelono u~Cldos L ,)nit0s
D. Luis de frente 5r CE60 dent. 11
p. porcelono novo popel colodo no verso
D. Luis de frente lOr CE61 dent. 12
novo sem gomo
D. Luis de frente 20r CE62 novo gomo com algumas falhos
D. Luis de frente 25r CE63 dent. 11
novo sem gomo
D. Luis de frente 500r CE64 usodo canto Inferior esq. curto
D. Luis f. direlta 1.0oor CE67 dent. 12
usodo relevo ligelromente oberto pelo
cunho
D. Carlos CE68173 dent. 11
p. porcelono usodos bonitos
D. Corlos lOr CE69 p . porcelono dent. 12
novo regomodo
D. Carlos 25r CE70 p . porcelono dent. 11
novo regomodo
D. Carlos 75r CE72 p. porcelono dent. 12
novo
D. Carlos 20r CE75 dent. 12
novo regomodo
D. Carlos 1SOr CEll dent. 12
p. porcelono usodo
D. Carlos 300r CE79 dent. 13
p. porcelona novo regomodo sem chomelro
Provls6rio CE80/97 serie usodo cores frescos. Luxo
Provlsorlo lOr CE81 u:odo
Provisorio 5r CE82 novo com folhos no goma bem centrodo
Provisorlo lOr CE83 novo sem goma
Provisorio 15r CE84 dent. 12
novo com falhos no goma grande sinai de chomelro
Provis6rlo 20r CE85 dent. 12
novo sem gomo
Provis6rio 25r CE86 novo com folhos no goma
Provls6rlo 5r CE89 dent. 11
novo sem goma
Provis6rio lOr CE90 dent. 11
novo sem gomo
Provis6rio 20r CE91 novo regomodo
Provis6rio 25r CE92 novo regomodo
Provis6rio SOr CE93 novo descentrodo e com folio de 1 dente
Provlsorio 80r CE94 novo ligeiro odelgoc;omento
Proviso rio 75r CE97 novo odelgoc;ado
5.° Cent. Nosc. Inf. D. Henrlque CE98/110 serle usodo CE107 odelgoc;odo no canto
5.° Cent. Nasc. Inf. D. Henrique 1.000r CEllO usodo
7.° Cent. Nosc. St.· Antonio CE111/4. 116/7. 119/20. 122, novos com e sem goma pontos
de ferrugem. 9 selos com 0 v '0r de -:016 10go de 81; 3~S
D. Carlos CE126/39 serie usoda CE138 odelgac;ado no canto e CEl36 com folia de 1
dente
D. Carlos 15r CEl29 novo vinca horizontal
D. Carlos 25r CE131 novo pequeno turo de olfinete
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'I,
'I,

'I,

'I,

10
11
12
13
14
15

. 30.000
4.000
. 5.000
-10.000
6.000
6.000

16

3.500

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

25.000
1.200
1.000
18.000
5.000
1.600
5.000
8.000
3.600
3.500
6.000
600
4.000
6.000
6.000
6.000
6SO
15.000
16.000
9.000
14.000
5.500
500
5.000
5.000
8.000
5.000
4.000
15.000
2.200
6.500
6.500
6.500
15.000
6.500
16.000
6.500
4.500
25.000
12.000
3.000
3.000

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

54
55

56
57
58
59

60
61
62
63

2.000
1.500
2.000
1.500
7.000

D. Pedro c. lisos SOr CE8 novo boas margens pequeno adelga<;:amento bonito
D. Pedro c. lisos 50r CE8 usodo boas margens
D. Pedro c. lisos 100r CE9 usado papel fendido pelo cunha carimbo oleoso
D. Pedro c. lisos 1OOr CE9 usados par horizontal danlficado nas margens inferiores. Raro ...
D. Pedro c . aneiados Sr CElO costanho amareia usado boas margens
D. Pedro c. aneiados Sr CE10 costanho vermelho usado boos margens ligeiro corte no
lado inferior esquerdo noo otingindo a quadro
D. Pedro c. anelados 2Sr CE 11 usado 3 boas margens cabe<;:o ligelramente oberta pelo
cunho
D. Pedro c . onelados 2Sr CE12 azul novo bonito
D. Pedro c. anelados 25r CE12 azul usado boos margens
D. Pedro c . onelodos 2Sr CE12 azul usodo
D " ~''1 c. onelados 2Sr CE 13 rG: -:: novo pequeno panto bronco ligeiro odelga<;:amento
r
CE14 novo sem gCIT( a,'3Iga<;:ado boos margens'bonito
, • ....
CE14 usado margens ·.. _eitoveis
D. LUIS 5r CE14 usado par horizontal obliterado 6 peno margens tocando os quadros
D. Luis lOr CE15 novo sem gomo margens curtas bonito
D. Luis lOr CE1S usodo boas margens cor fresca
D. Luis lOr CE15 usado
D. Luis 2Sr CE16 novo sem goma margens aceit6veis bonito
D. Luis 25r CE16 dois selos usados
D. Luis SOr CE17 verde amarelo usado popel sujo boas margens
D. Luis SOr CE17 verde azul usodo IIgelramente adelga<;:ado
D. Luis 100r CE18 usado cabe<;:o oberta pelo cunha
D. Luis f. curva noo dent. 5r CE19 novo bonito
D. Luis f. curva noo dent. Sr CE19 usodo boos margens
D. Luis f. curva noo dent. CE19/26 serle usada com algumas morgens curtos
D. Luis f. curva noo dent. lOr CE20 novo bonito
D. Luis f. curvo noo dent. lOr CE20 usodo boas margens
D. Luis f. curva noo dent. 20r CE21 novo pequeno ponto negro no verso
D. Luis f. curva noo dent. 20r CE21 usa do boos margens reparado
D. Luis f. curva noo dent. 2Sr CE22 usa do boas margens
D. Luis f. curvo noo dent. 50r CE23 usado boas margens
D. Luis f. curva noo dent. 80r CE24 usado boos margens oberto pelo cunho
D. Luis f. curva noo dent. 100r CE25 cunho I usa do 3 boos margens bonito
D. Luis f. curva noo dent. 120r CE26 usodo 2 boas margens
D. Luis f. curvo dent. Sr CE27 novo sem goma
D. Luis f. curvo dent. Sr CE27 novo dupla impressoo um canto curto. Raro
D. Luis f. curva dent. Sr CE27 usodo
D. Luis f. curva dent. lOr CE28 usado 3 dentes curtos
D. Luis f. curva dent. 20r CE29 usado
D. Luis f. curva dent. SOr CE31 usado
D. Luis f. curvo dent. 80r CE32 novo sem gomo
D. Luis f. curva dent. 80r CE32 usodo
D. Luis f. curvo dent. 100r CE33 novo
D. Luis f. curva dent. wOr CE33 usado
D. Luis f. curva dent. 120r CE34 usado
D. Luis f. curva dent. 240r CE3S usado. Raro
D. Luis f. direlta Sr CE36 dent. 14 novo com falta de 2 dentes papel colada no verso
D. Luis f. direlta lOr CE37 novo sem gomo p. 1150 dent. 12 II,
D. Luis f. direito 1Sr CE38 novo sem goma p. lisa dent. 12 II, alguns dentes curtos pequena mancha de tinta no verso
D. Luis f. dlrelta 1Sr CE3B dent. 12 II, p. porcelona usado
D. Luis f. direita 20r CE39 dent. 12 II, p . lisa usado
D. Luis f. dlrelta 2Sr CE40 dent. 12 II, novo pantos de ferrugem
D. Luis f. direito SOr CE41 dent. 12 II, p. liso usado
D. Luis f. direita BOr CE42 dent. 12 II, com falto de 2 dentes p. porcelono novo
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Vimos que este espesso, tonalizado e
calandrado papel foi usado na «ISSUE 3)) e
possivelmente tambem na «ISSUE 2)), mas
dada a grande raridade daqueles selos, s6
podemos apreciar a textura dos mesmos,
quando examinamos abundantes quantidades desse especimen na ulSSUE 4)).
Parece variar ligeiramente na espessura
em relo<;ao ao papel avergoado da emissao
seguinte (uISSUE 5))), a qual por vezes se apresenta demasiado espessa tornando dificil a
visibilidade das linhas do avergoado.
Quanto a perfura<;:ao desta emissao, ela
foi fix ada em todos os antigos catalogos
como sendo 12 1/2, mas sabemos que isso e
um erro tal como fixar a perfura<;:ao da primeira emissao em 16; e possivel encontrar
com toda a probabilidade, especfmens mostrando uma variedade inconcebivel, simples
ou composta entre os 12 1/2 e os 14 1/2; isto
e 0 que se encontra na realidade, resultado
da opera<;:ao feita com pentes de a<;:o sobre
uma ou mais folhas simultaneamente.
Quanto a data da emissao, que atras
consideramos errada (Maio de 1872), ja esclarecemos que conhecemos cartas com 0 selo
de 20 reis deste Tipo II, datadas de Dezembro
de 1871; podemos portanto assegurar que
pelo menos, 0 selo de 20 reis da quarta emissao clrculou em Dezembro de 1871, desconhecendo-se se outros valores desta mesma
emissao tambem circularam nesse ano, por
falta de elementos comprovativos, mas e
quase certo que isso tambem aconteceu,
porque 0 cunho do Tipo II. uma vez entregue
na Imprensa, come<;:ou logo a produzir estampilhas; era aflitiva a falta de material para
satisfazer as requisi<;:oes em especial, primeiro,
o 20 reis e logo a seguir 0 10 reis e as taxas
altas de 300. 600 e 900 reis, cuja anterior chapa de impresseo tinha ja sido recolhida, conforme impunham as instru<;:oes em vigor.
o volume das emissoes era muito pequeno e dai a situa<;:eo vivida.
Eportanto possivel que a impressao desta 4.° emissao tenha come<;:ado em 1871
(ainda no final de Novembro), mas s6 tenha
acabado. por esgotamento do papel, em
Maio de 1872.
Como variedade, H. e N. indlcam na sua
obra 0 40 reis, azul, tete-beche, cuja raridade e bem conhecida.
Mas esgotado 0 papel e continuando a
falta de estampilhas para satisfa<;:ao das requisi<;:oes, a Fazenda deve ter promovido as
dillgencias para aquisi<;:ao do papel e continua<;:ao da impressao.

Aparece com ele a Emissao 5 - ulSSUE 5)),
atribuidq a Junho de 1872, em papeluVERGE)),
ou avergoado ou ainda estriado.
Nesta emissao 0 Tipo e a perfura<;:ao sao
identicos a da emissao anterior.
o papel (ulaid paper))) e branco
avergoado, variando de espesso a muito
espesso, alta mente calandrado, como na
ulSSUE 4)).
A goma e usualmente branca, por vezes
amarelada.
Em especfmens de papel muito espesso.
e por vezes diffcil observar 0 avergoado; a
melhor forma de observar a estampilha sera,
contra a luz, mas ao longo da sua face,
aparecendo as linhas do avergoado como
sombras escuras ao longo da mesma. Nesta
5.° emissao foram apenas impressas as taxas
que faziam falta na Fazenda, nao se imprimindo as taxas altas, de 300, 600 e 900 reis,
por terem sido impressas em quantidade
julgada mais que suficiente na 4.° emissao.
Assim aparece-nos:
- 10 reis, preto; desde tonalidades carregadas a ligeiras;
- 20 reis, vermilion; varia consideravelmente sendo encontrado num puro vermeIho escuro da ultima emissao, como
tambem num vivo ou num ba<;:o vermelho alaranjado;
- 40 reis, azul; tem varios aspectos, desde
um claro azul palido, ao ultra marino de
media tonalidade, ba<;:o azul claro. ate
um muito palido ba<;:o azul, nao exactamente ultramarino, mas aproximandose bastante dele;
- 100 reis, verde; e encontrado em verde-azul carregado e carregado verdeamarelo, com varios matizes em ambos
os tons;
- 200 reis. amarelo; varia de claro brilhante amarelo ate ba<;:o e escuro e tambem a um distinto amarelo ocre.
Como variedade. H. e N. apresentam 0
40 reis. azul, com dupla impressao da taxa.
Carlos George afirma nas suas publica<;:oes
que 0 40 reis. azul. tete-beche. deve existir
tambem no papel avergoado, e vemo-Io
cotado nos catalog os estrangeiros. como 0
Stanley Gibbons e 0 Scott's; nao aparece
cotado no nosso C. Esp.D.
Nao vemos nesta obra de H. e N. qualquer referencia a outro tete-beche que existe na ulSSUE 5)). na taxa de 10 rels. preto. sendo
conhecidos apenas 2 exemplares, um novo
5

e outr~ carimbado. este ultimo do antigo
colec<;:oo FERRARI. quanta a nos. as mais raras
pe<;:as de todos os selos "nativos» e cotados
no nosso cat610go especializado com uma
cota<;:oo a altura do sua raridade.
Chegamos assim a emissao 6 - "ISSUE 6».
constitufda open as pela taxa do 20 reis. identica no Tipo 00 do emissoo 4.
A data do emissao e Janeiro de 1873 e 0
popel utilizado e muito resistente. pontinhado
e com um ligeiro matiz azulado. isto e. 0
chamado popel azulado fino. que foi utilizado em quase todas as emissoes seguintes.
A cor deste 20 reis e de um puro
"vermilion». por vezes a tender para um claro
matiz. mas alguns especfmens brilhantes aproximam-se mais do laranja-vermelho.
A goma usualmente bronco. por vezes
ligeiramente amarelada e a perfura<;:oo. simples ou composta entre 12 1/2 e 14 1/2. com
furos quadrangulares. mas noo tanto pronunciados como nos emissoes precedentes. constituem as caracterfsticas b6sicas do emissoo.
Por aqui se ve quanta 0 selo de 20 reis foi
reclamado : desde Outubro de 1871 a Janeiro de 1873. isto e. num espa<;:o de 16 meses
foi emitido por 6 vezes. para satisfazer 0 consumo do popula<;:oo; e certo que as tiragens
eram pequenas. mas tambem nao era grande 0 territorio.
Tal como fizemos para 0 Tipo I. apresentamos em esquema. ligeiramente ampliado.
a reprodu<;:oo
deste Tipo II.
onde 0 interessado poder6 observar toda as
particularidades
deste cunho.
Tambem aqui se
verifica um deslize do ferramento do gravador
00 fazer a gravac;:ao das linhas
do fundo. em especial e mais viTIPO II
sivelmente. nos
exemplares que
tenham absorvido menos tinta. entre 0 "0,, e
o "I" do palavra "INDIA»; aparece tambem
com alguma frequencia sobre 0 ,,0)) de
"PORT)). mas talvez corresponda mais a deficiencia de impressoo do que defeito original
do cunho.
Resto finalizar. para preven<;:oo. que tanto 0 Tipo I como 0 Tipo II. ou seja os dais

cunhos base do Impressoo dos "nativ~s». foram usados nos emissoes seguintes. com pequenas altera<;:oes nos arabescos. nos letras.
nos numeros ou nos linhas do fundo do oval
central. 0 que implica nova c1assificac;:oo do
selo.
De resto. os catalogos fazem referencia a
essas novas classifica<;:oes. se bem que. por
vezes. apare<;:am omissoes ou discrepancias.
que so servem para confundir os coleccionadores e provo car. naqueles que sao mais
exigentes. uma investiga<;:oo mais profunda.
quantas vezes sem resultados concludentes.
Mantendo-se a duvida manter-se-a tambem a vontade de coleccionar ...

Filatelia Joaquim A,S, Ma~as
Rua do Crucifixo, 76 - 2.° Sala H
1100 LlSBOA
PORTUGAL
TelJFax: (01) 346 76 61

SELOS - HISTORIA POSTAL

COMPRA - VENDE

Permutas Inter-Socios
NOVAS CONDI<;OES GERAIS DE VENDA

I - Os lotes forom valorizodos com um pre<;:o-base estabelecido pelo s6clo vendedor.
2 - S6 se consideram os ofertos recebidas ate data limite indicada no final do descri<;:oo dos lotes constantes deste boletim.
As ofertos sao datadas e numeradas de acordo com a ordem do suo recep<;:oo.
No coso de igualdade de valores entre duos ou mals ofertas 0 lote sera atribuido 6 oferta recebida em
primeiro lugar.
Havendo duos ou mois ofertas a adjudica<;:oo do lote sera feita 00 maior ofertonte pelo valor medio
calculado entre os dols maiores valores oferecldos arredondado por excesso para a centeno de escudos.
Havendo um s6 ofertante a adjudlca<;:oo do lote sera feita pelo valor medio calculado entre 0 valor do
oferta e 0 do pre<;:o-base arredondado par excesso para a centeno de escudos.
3 - Os lotes estoo disponiveis no sede do Clube para verifica<;:oo.
Aos sOclos foro de Usboo e seus concelhos IImitrofes sera facultada informa<;:oo e fotoc6plos dos lotes a
pedido escrito acomponhado de selos de correlo suflClentes pora pogamento do parte de resposto.
4 - Noo e cobrodo quolquer encorgo 00 sOclo comprador.
5 - As despesas de envio dos lotes odqulrldos sao par conta do s6clo comprador.
Os lotes sao expedldos par «correlo registado n par conta e risco do sOcio comprador ou. a pedido escrito.
com «valor declaradon.
6 - 0 pagamento dos lotes atribuidos tera de ser efectuado em escudos (PTE) par cheque. vole postal ou
transferllnclo boncarlo em nome do Clube. ate oito dios apOs a recep<;:oo do nota de adjudlca<;:oo e de despesas
de envlo.
7 - 56 sao aceltes reclama<;:oes dentro do prazo de cinco dios ap6s a recep<;:oo dos lotes pelo socia
comprodor.
8 - Salvo Indlca<;:oo em contrario seroo utilizados os «Catologos Especlalizadosn (CE) para selos e «Oliveira
Marquesn (OM) paro Inteiros pasta is.

a

Aberto de 2.2 Q 6.2das 14.30 cis 19.00
Ide manhc, com marca~co previa)
lOTE

n.'

PRE<;:a-BAsE
(ESCUDOS/PTE)

REMESSAS A ESCOLHA
Selos de Portugal

Aceito ern pagarnento
Selos usados ern quanti dade

M. OSORIO
P. O. Box 10 174
Tel. 812 78 90
1001 Usboa - Portuga l

6

DESCRI<;:AO DO lOTE

SELOS
PORTUGAL
150.000
2
3
4
S
6
7

8
9

10.000

600
1.000
lS.ooo
40.000
40.000
1.S00
1.600

D. Moria Sr CE1 novo sem gomo IIgelro adelga<;:amenta leves pontos de ferrugem margens curtas
D. Moria Sr CE1 usado margens curtas ligeiro adelga<;:amento
D. Moria 2Sr CE2 usado com carimbo verde S2 duos boos margens adelga<;:ado
D. Moria 2Sr CE2 usado bonito
D. Morlo 50r CE3 usado morgens aceitaveis contos cortados noo atlnglndo 0 quadro
D. Moria 1OOr CE4 usodo morgens multo curtos contos cortados noo otlnglndo 0 quadro
D. Pedro c . lisos Sr CES usado sem margem esquerda
D. Pedro c. llsos 2Sr CE6 usado margens aceitavels
D. Pedro c . IIsos 2Sr CE7 usado margens aceitavels
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COLOMBIA

3588 - Portucale Philatelicus. Rua do Carma,
31-4. a B. 1200 Lisboa. Compra e Venda. Selos novas e usados. Cartas e
Inteiros.
3589 - Luis Carlos Antunes Barroso. Avenida
de Brasnia, n.a 35-2.a Esq. 2780 Oeirs.
(M) T.v.C.OO.N.U.1.114.
3590 - Luis Alberto Correia da Silva. Rua Joao
Pinto Ribeiro, late 1-6.a A. 1800 Olivais.
(P) Po.T.C.v.60.1.2A.U.114.

3494 - Jose Luis Ortiz Berrio. Calle 18 n.a 1261 . Planeta Rica . Cordoba. (M)
Es.T.60.N.U .1.12.15.17.24.T1.Arte.T37 de
1.

ESTADOS UNIDOS DA AMERICA
3578 - Roy Coelho Teixeira. 186 Cirrus Wy.
Sunnyvalle. 94087. CA. (A) Po.ln.60.
N.U.1.2.93.114.

A9 0RES
3583 - Carolina Moniz. Edificios Populo, 11
Esq. F. 9500 Ponta Delgada. (M) Po.
Es.ln.T.U.1 .1D.17.19.30.38.1D7 .USPostage.114.

FILATELIA-NUMISMATICA
MADEIRA

ARGENTINA

Casa Especializada em:

3357 - Jorge S. Gomez. Casilla de Correa,
n.a 386 - Suc 12B. 1412 Buenos Aires.
(M) Es.T.C.v.60.N.U.3.
3468 - Circulo Filatelico de Liniers. Casilla de
Correo 36 Suc.8.1408.Buenos Aires.
3475 - Eng. Juan Palopoli. Calle 522 Bis N 1371.
Tolosa (8y9). 1900 La Plata. (M) In.Es.lC.
6O.N.U.1.1D.1DA.10B.51.52.53.90 ou 1x1.
3539 - Horacio R. Tripoli. Blanco Encalada,
917 . Buenos Aires C.P . 1428 . (A)
In.lt.60.Filatelia.Cartoes telefonicos.90.

• MOEDAS • SELOS • NOTAS·
de
Portugal/ Ac;:ores/Madeira/Macau
Ex. Colonias

COMPRA E VENDE
Grandes ColeCl;:oes e
pet;as isoladas

BELGICA
c.P. 4511
9057 FUNCHAL CODEX
MADEIRA - PORTUGAL

3499 - Sch illebeeckx Robert . Consciencelaan, 1. B-3191 Hever. (A) Fr.Es.ln.
T.C.v.5 Ouest. 6 Norte e SuI.55.90.
3543 - Fernando Daniel Horta. F. van Elzaslaan 36. 8500 Kortrijk. (M) PO .Fr.ln.
T.C.V.60.N.U.1 .10.21 .90.94.114.

Luis Fialho dos Anjos. 8989, Rimouski.
Brossard. Que. J4X 2S2 (M) Po.Fr.ln.
Compreende AI.T.N.U.60.1 .2. em 64.

TODO 0 MATERIAL FILATELICO

Bastos & Campos, Lda.

CHILE
3487 -

Tel.:: 1091) 223070
Fax: 1091) 230805

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

CANADA
559 -

Achegas para a Hist6ria do Correio
de Macau

R. Maria Andrade, 55 1170 LIS BOA

Prof. Gabriel Rivera G . Calle Rey
Alberto, 3740. Santiago. (A) In.Fr.Es.
T.60.16.T7.Flora.90
42

Tel.: 8134108
PORTUGAL

Dr. S! Maria da Gloria Pires Firmino
Enquanta nao se tenta a historia do Correio de Macau, e posslvel ampliar um
pouco 0 que se tem publicado referente ao correio marItima. Apenas se pre tende nesta notlcia dar uma lista dos administradores do Correia Marltimo, desde a
seu inlcio ate a nomear;:ao de Ricardo de Sousa, como director.
Administra<;:ao do Estado, por Lei de 16 de
artigo de Joao Azeredo - «Ricardo de
Mar<;:o de 1797. As Instru<;:oes para a cria<;:ao
Sousa: Uma Vida por Macau " -, publie organiza<;:ao do Correio nos Dominios Ultracado na edi<;:ao de Novembro de 1996
(n.a 55) da revista Macau, chama finalmente
marinas sao de 1798.
a aten<;:ao para um sector importante da vida
OS PRIMEIROS ADMINISTRADORES
da regioo.
Entre os muitos e valiosos trabalhos conheEmbora se tenham encontrado seis nocidos, relativos a diversas actividades dos hames de administradores anteriores a Ricardo
bitantes, nao consta nenhum sobre as
de Sousa, incluindo 0 do primeiro de 1798,
comunica<;:oes escritas, epistolares ou de ounao se conhecem ainda todos os documentra ordem. Isto e, da correspondencia que
tos que permitam afian<;:ar que Ricardo de
houve entre os residentes, a partir do seculo
Sousa foi 0 setimo administrador, alem de ter
XVI, e as entidades colectivas ou individuais,
oficiais ou particulares, indispensavel a
organiza<;:ao politic a, (
religiosa ou comercial da Cidade do
Nome de Deus.
Salvo a primeira
tentativa do estabelecimento do correia
regular entre Portugal
e 0 Estado da india
de 1676, para nao
falar das ordens regias de 1622 e 1626
que nao deixaram
nomear um correiomor em Goa, temos
de esperar ate final
do seculo XVIII pela
segunda, quando foi
decretado 0 servi<;:o
de paquetes Correios Maritimos, apos 0 Aviso de remessa assinado pelo lerceiro adminislrador dos crr, Bernardo Gomes
regresso do Correio a
de Lemos

O
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sido 0 primeiro director do Correio. Falta so
documentar a data da retirada do quinto e a
data de nomeayao do sexto administrador.
Assim, a prime ira surpresa e uma carta do
administrador do Correio Maritimo, Felis Joze
Coimbra, de 2 de Maryo de 1817, pedindo
dispensa de continuar com a dita administrayaO com que foi honrado pelo Leal Senado,
desde 0 ana de 1798. (Arquivos de Macau,
vol. XVIII. pogo 275). Ora como se explica que
em Macau haja nesta data - 1798 - um
administrador do Correio Maritimo?

que aplique nas cartas que se dirigem naquela data para a cidade de Macau 0 que
se acha descrito no referido Alvaro, dado nao
ser possivel receber a tempo as ordens da
Junta da Fazenda do Estado da india para a
execuyao do dito Alvaro. (Arquivos de
Macau, vol. XI, n.o 3, pogo 152). Parece naG
haver duvidas, grayas ao empenho em dar
cumprimento ao Alvaro Regio, que Felis Joze
Coimbra foi 0 primeiro administrador do Correio Maritimo de Macau, nomeado em 1798
e dispensado em 1817.

ADMINISTRADORES DO CORREIO DE MACAU

1.0 administrador do C.M.
2.0 administrador do C.M.
3. 0 administrador do C.M.
4. 0 administrador do C.M.
5. 0 administrador do C.M.
6. 0 administrador do C.M.
7. 0 administrador do C.M.
(1.0 director do Correio)

Felis Joze Coimbra
Felis Vicente Coimbra
Bernardo Gomes de Lemos
Domingos Joaquim Barradas
Inocio Pires Pereira
Jose da Silva
Ricardo de Sousa
Ricardo de Sousa

de 1798 a 1817
de 1817 a 1823
de 1824 a 1842
de 1842 a 1853
de 1853 a 1862?
de 1862 a 1869
de 1869 a 1884
(de 1884 a 1896)

Ecurioso que e tambem atraves do pedi-

Outra carta esclarece 0 acontecimento.
o secreta rio de Estado, Rodrigo de Souza
Coutinho, escreve ao Governador de Macau,
em 24 de Abril de 1798, enviando copia do
Alvaro de 20 de Janeiro do mesmo ano, para

do da desistencia do segundo administrador,
Felis Vicente Coimbra, que entramos em contacto com ele. A 22 de Outubro de 1823, 0
administrador do Correio Maritimo dirige ao
Leal Senado um oficlo, participando a sua
desistencia, devido a indiferenya com que e
olhado quando exige os portes das cartas.
Relata ainda que tem servido com muito gosto, desde a sua nomeayao quando 0 pai
desistiu do emprego que exercia desde a sua
criayao.
Mas, para evltar mais alguma inimizade,
espera que seja nomeado outra pessoa. (Arquivos de Macau, vol. XIX, pogo 124) (Fig. 1).
Temos, portanto, 0 segundo administrador,
Felis Vicente Coimbra, filho do primeiro, e que
serviu de 1817 a 1823. Para registar, a certa
lima vontade" com que foLacolhido 0 pagamento do porte das cartas.
Quanto ao terceiro administrador, supomos ter sido Bernardo Gomes de Lemos de
acordo com a informayao publicada na
IIGazeta de Macaun, em 1824: ... par despacho do Leal Senado se acha a seu cargo a
Administrm;;oo do Correio Marrtimo, e as cartas deveroo ser lam;:adas nas caixas da sua
residencia na Praia Grande. (Arquivos de
Macau, vol. XXV, n.o 6, pogo 331).
A 22 de Maio de 1842, 0 cargo estava
preenchido por Domingos Joaquim Barradas
que foi demitido por Portaria n.o 35, de 11 de
Agosto de 1853. Este Do mingos Joaquim

Em 1877, Luiz Filippe Dias Villa-Oz disponibilizavase para 0 lugar de administrador do Correio ...
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LlSTA DE SOCIOS
DO
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
MEMBERS LIST - L1STE DES MEMBRES
ALTERA<;OES - NOVaS SOC lOS

PORTUGAL
141 - Gonyalo Guapo Teles Vieira. Avenida Joao Crisostomo, n.o 65-5. 0 DP.
1050 Lisboa.
770 - Dr. Jose Manuel Carvalho da Fonseca. Avenida Fonte da Telha, 19.
Marisol, 2855 Corroios. (M) T.C.V.60.1.
2.55.93.94.114.
1590 - Helder J.F. Vicente. Rua Joao Villaret,
n.O 8. 2500 Caldas da Rainha. (M)
T.C.v.60.N.l.2A.60.N.U.3.90.94.
3249 - Joaquim Jose de Jesus Pagaimo.
Arneiro - Tecelao. Arazede. 3140 Montemor-o-Velho. (M) T.C.v.60.N.U.l.114.
3530 - Fernando Carlos Gonyalves Rodrigues. Urbanizayao Casal da Serra,
lote 82, 1.0 Dt. o, 2625 Povoa de S. Iria.
(M) Po.Fr.ln.T.C.v.60.N.U.l.
3570 - Prof.° D. Cidolia Maria Aires Nunes
Amieiro. Rua da Igreja n.o 2. 7430 AIdeia da Mata. (P) Po.C.60.N.U.l.114.
3571 - Raimundo de MagalhOes Carvalho.
Casa de Benfica. 4605 Vila Mea. (P)
T.C.v.60.N.l.Macau.Brasil.
3572 - Dr. Jose Filipe Pereira de Peres Claro.
Estrada de Palmela, 93-4. 0 Dt.o. 2900
Setubal. (M) 1 (A) 2A.Po.ln.T.C.v.60.
N.U.l.2.60A.Papel selado. Vinhetas
114.
3573 - Assirio Amora Nuncio. Rua das Flores,
n.O 3. 2150 Golega. (M) T.60.U.l. Colecciona: 60.66 de 1.60.N.U.l.2.
3574 - Prof. Victor Hugo Mendes dos Santos.
Rua D. Pedro de Cristo, 67-8. 0 C. 3030
Coimbra. (M) Po.Es.Eventualmente: Fr.
e Inc.T.C.V.60.N. de preferencia.
1.2A.Palop.114.
3575 - Irmao Eduardo da Rocha. Seminorio
dos M. Missionorios. 4905 Barroselas.

3576 -

3577 -

3579 -

3580 3581 -

3582 -

3584 -

3585 -

3586 -

3587 -
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(M)TC.V.60.1.63.68.Temoticas e Maximafilia.
Prof. Virgnio Manuel Sanches Alves. Pr.
Ivone Silva, n.o 3-4. 0 DP. 2675 Ramada. (P) P.Fr.T.C.V.60.N.U.l.Ayores e
Madeira.114.
Victor Jose Abrantes Nunes. Rua
Orlando Silva Rocha, 9-1.0 Dt.o.
Agualva. 2735 Cacem. (M) T.C.v.60.
N.l .Macau.114.
Jose Manuel Lopes Martins. Rua Julio
Queijeiro, 23A. 2.0 Esq. Jardim de
Cima. 2000 Santarem. (M) T.C.v.60.
N.U.l.TlO.90.114.
Jose da Silva Rodrigues. Av. Marginal.
n.o 6387-C, 1.0. S. Joao do Estoril. 2765
Estoril. (M) T.C.60.N.U.l.3.
Marcelino dos Santos Rodrigues. Rua
Ana de Castro Osorio, 8 A. 2720
Damaia. (P/M) Po.T.C.60.N.U.l.66.67B.
3.T5.N.90.114.
Norberto Antonio dos Santos Pinheiro
Gouveia. Rua Mouzinho de Albuquerque, 10 rIc C. 2725 Mem Martins.
(M) T.C.60.N.l. Temoticas: Motociclismo e Desporto AutomoveI.90.114.
D.o Maria da Conceiyao Brito
Mariano. Rua Machado de Castro, 181.0. 1170 Lisboa. (M) Po.T.C.V.60.
N.U.1.3.114.
Carlos Manuel da Costa Correia.
Impasse Marquesa de Aloma, n.o 4,
2.0 Dt.o. Agualva. 2735 Cacem. (M)
Po.Fr.T.60.1.2A.3.90.114.
Alipio Manuel Cunha Martins. Lugar
do Siao. 4905 Barroselas. (A)
PO.ln.Fr.Es.T.C.v.60.N.Material filateIico.114.
Leil6es P. Dias, Lda. Rua do Carmo,
31-4. 0 B. 1200 Lisboa

crr EDITAM

Breve Historia dos selos
monarquicos e de outras
formulas de franquia
de Macau (1884- 1911)

«PORTUGAL
EM SElOS-97»

,

A

semelhan<;:a do que sucede he ja quinze anos. os cn - Correios de Portugal
colocaram em livro os selos que emitiram durante 0 ana de 1997.
Imagem da nossa historia e do nossa
cultura. memoria do nossa vida colectiva. os
selos portugueses inserem-se tambem no
contexte do convivio dds na<;:oes. evocando
e celebrando datas e eventos de significado
nacional ou de projec<;:oo internacional.
Em 1997. 0 bicentenario de seNi<;:o publico do Correio. os 700 anos do Tratado de
Alcanises. os 500 ones da descoberta do
Caminho Maritimo para a india. os 850 anos
da conquista de Lisboa aos mouros, os selos
dedicados a Luis Frois. Jose Anchieta. e Padre Antonio Vieira. foram efemerides e figuras historicas de referencia obrigatoria.

D

o nosso prezado consocio Sr. Eng.D Jose
Fernandes Guerreiro recebemos um
exemplar do obra em epigrafe profusamente i1ustrada que. pelo seu interesse.
merece uma ampla divulga<;:oo particularmente junto dos coleccionadores que se
dedicam ao coleccionismo do material filatelico do periodo monarquico de Macau.
Eum trabalho que dignifica 0 seu autor e
que gostariamos de ver publicado em livro
dado 0 grande merito que possui. Parabens
ao Sr. Eng.D Fernandes Guerreiro.
Agradecemos a oferta para a Biblioteca
do nosso Clube.

Historia Postal da Cidade do
PORTO NA ERA PRE-ADESIVA
1.0 Parte

Cartoes Telefonicos de Portugal

D

a autoria do nosso prezado consocio
Dr. Jose Duarte Martins e editado pela
APCCT. recebemos um exemplar do livro "Cartoes Telefonicos de Portugai>•. abrangendo Macau. TImor e PALOP.
A publica<;:oo agora recebida e a 4.a edi<;:00 da obra em epigrafe. escrita em cinco
linguas. tendo um excelente aspecto grafico
e muita informa<;:oo util para os que se dedicam a esta modalidade de coleccionismo.
E. sem duvida. uma obra que deve ser
adquirida por todos os coleccionadores de
Cartoes Telefonicos.
Agradecemos a oferta que foi feita. pelo
autor. para a nossa Biblioteca.

Os Selos NATIVOS DA iNDIA
PORTUGUESA

A

gradecemos 00 Clube Nacional de Filatelia a oferta das referidas obras que
apreciamos com imenso agrado.
Aos i1ustres filatelistas. autores das obras
em epigrafe. os nossos prezados consocios
Srs. Doutor Luis Frazoo e Capitoo Joaquim
Leote as nossas mais sinceras felicita<;:oes
pelos excelentes trabalhos que produziram e
pelo valioso contributo que deram para a literatura filatelica do nosso pais.

PORTUGAL - COLONIAS
ESTRANGEIRO

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

QUALQUER

B. Isipchuk

NOVIDADES
MANCOLISTAS

PAfs

ASSINATURAS

CONTACTE-NOS

J TEMA

H. VIEIRA, FILATELIA

P.O. Box 553
Kishinev-43 Moldova

APARTADO, 135 - FARO 8002
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noo oferecer vantagens.
aparece. no entanto em
1877 um pretendente Luiz Filipe Dias Villa-Oz.
que solicita 0 lugar a Sua
Majestade.
o Governador do
Provincia informa 0 requerimento dizendo:
( ...) Tal lugar e hoje
exercido por um indivfduo muito diligente e
zeloso que noo vence
ordenado algum e que
satisfaz plenamente todas as necessidades do
Correio nesta cidade.
o elogio do Governador refere-se a Ricardo
de Sousa. pois era nesta
data. 1877. 0 administrador do Correio de MaNo vapor da Companhia Peninsular e Oriental seguia, regularmente, 0
cau.
correio maritimo para a Europa e para a india (seculo XIX)
Este pedido noo e 0
primeiro. pois em 1854. 0
Governador em oficio
dirigido 00 Ministro da Marinha e Ultramar. enBarradas deve ter sido 0 quarto Administrador
tre varias informa<;:oes sobre a pre coria situade 1842 a 1853. visto que Bernardo Gomes de
<;:00 do servi<;:o do correio em Macau. informa:
Lemos ainda era administrador em 14 de Fe( .. .) Julgo por consequencia que noo e
vereiro de 1842. para assinar avisos de remesposslvel que Manoel dos Santos se queiro
sa desta data. con forme fotocopias anexas.
encarregar do correia nos term os do Portaria
Em 1853. a Portaria n.D 36. de Agosto desse
ja citada. e e provavel que deseje que se Ihe
ano. nomeava administrador do Correio.
marque um ordenado. e uma coso ... e pareInacio Pires Pereira. que sera 0 quinto admice-me que noo sera do intenc;:ao do Governistrador. mas noo se conhece documento
no de Sua Magestade 0 crear este aumento
relativo a sua exonera<;:oo.
de despesa ...
Segundo 0 "Boletim do Governo» de 1862.
A Portaria Provincial n.D 11. de 27 de Feera administrador Jose da Silva que assina 0
vereiro de 1884. introduz importantes modifiAviso da expedi<;:oo do correia maritimo para
ca<;:oes no seNi<;:o do Correio.
a Europa e india. por vapor da Companhia
o Governador Tomas de Sousa Rosa dePeninsular e Oriental.
termina que. a partir de 1 de Mar<;:o de 1844.
Tera sido 0 sexto administrador?
come<;:assem a circular os primeiros selos
Pediu exonera<;:oo em 1869. conforme
adesivos de Macau. Num anexo a esta PorPortaria n.D 67. publicada no "Boletim da Protaria foram publicadas as Instru<;:oes Provisovincia» n.D 30.
rias para 0 Servi<;:o de Correio. seguindo as
orienta<;:oes da Unioo Postal Universal.
ELOGIO A RICARDO DE SOUSA
Pela Portaria Provincial n.D 14. de 29 de
Fevereiro de 1884. foi entoo nomeado encarPor desistencia de Jose da Silva. foi noregado da Direc<;:oo do Correio. Ricardo de
meade Ricardo de Sousa.
Sousa. que vinha exercendo 0 cargo de
Chegamos ao presumivel setimo adminisadministrador do Correio Maritimo desde 1869.
trador do Correia Maritima - Ricardo de Sousa
que. de 1869 a 1884. se manteve nesta cateN. do R.
goria. nomeado para servir interinamente. sem
Agradecemos a Revista Macau a autorivencimento algum pela fazenda publica. e
za<;:oo dada para a publica<;:oo deste intecom as mesmas condic;:oes com que servia 0
ressante artigo.
anterior administrador. Apesar do emprego
9

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

No ambito das comemora~6es
do 2.· aniversario cia eleva~ao de Sintra
a Patrimonio Mundial

No 350.· Aniversario da Engenharia Militar
Portuguesa

CORREIOS LAN9ARAM SELOS
COMEMORATIVOS

crr LAN9ARAM SELO

Dr. Felix G6mez-Guillam6n

DESENHADO POR MALUDA
INTRODUCCION

Como los demo islas del achipielago, S.
Nicolau carece de cursos de agua permanentes; V el clima V 10 «pluviosidade» no difiere
del regimen general con anos de caidas
pluviometricas relativamente abundantes,
seguidas de periodos de «sec 0» casi total.
La isla fue poblada en el siglo XVI. Fue 10
primera en el cultivo del cafe, que desde esta
isla se extendi6 a los demos. Tambien tiene
importancia 10 cana de azucar, V en general. 10 agricultura, ganado V pesca. En cuanto
a la industria existen factoriais de conservas
de «peixe» (atum) V sol.
Las comunicaciones terrestres son escasas
V con las dificultades que entrana el relieve
extraordinariamente montanoso de la isla. Los
estradas mas importantes son: la que une
Pregui<;:a con Vila da Ribeira Brava (8 km), V
la de Ribeira Bravo a Tarrafal por Carvoeiros.
Por via maritima, S. NicolOl.J. esta bien comunicada con las islas de Sol V S. Vicente .
Tambien el puerto de Pregui<;:a es escala del
servicio maritimo regular entre las islas.
La isla de S. Nicolau forma un
Concelho con sede en la Vila da
Ribeira Brava con dos Fregresias: N.o
S.o do Rosario V N.OS.o do Lapa. En
1960 tenia una poblaci6n aproximada de 14 000 personas.

La isla de S. Nicolau esta situada entre 10
isla deshabitada de Santo Luzia V 10 de Sol.
(1.6 0 35' N-24° 15' W. G)
De forma de embudo «(afunilada») tiene
uno superficie de 343 km 2 con uno longitud
E-W de 45 km . Se puede dividir en dos zonas:
10 zona Oeste con uno anchura S-N maximo
de 25 km; V 10 zona Este con uno anchura
minima de 3 km.
En coda uno de los zonas domino um
macizo montanoso. En 10 zona Oeste el conjunto de montanas culmina en Monte Gordo
con 10 altitud maximo de 10 isla (1304 m). La
zona Este esta atravesada longitudlnalmente
por uno especie de «espinha dorsal» que se
inicia en el Cabo Leste para terminar en el
Compo de Pregui<;:a.
La costa, muv recortada, presenta profundos acantilados con pocos plavas, siendo
los puertos mas Importantes: el de Pregui<;:a V
Tarrafal (Fig . 1).

ORGANIZACION POSTAL
Y MOVIMIENTO
DE CORRESPONDENCIA

Las «esta<;:aoes potals» mas
antiguas de la isla de S. Nicolau son
la Vila da Ribeira Bravo V Pregui<;:a.
con «corimbos» conocidos de 1881
V 1905 respectivamente. EI 2 de
Enero de 1918 se abrieron otras d os
10

o

s Correios de Portugallan<;:aram no dia
28 de Janeiro passado, uma serie de
um selo comemorativo dos 350 Anos
da Engenharia Militar Portuguesa, em cerim6nia que decorreu no Museu Militar, em Lisboa.
A cerim6nia de aposi<;:ao do carimbo de
1.° dia foi preSidida pelo presidente dos 'CIT.
Dr. Norberto Pilar. e do vice-chefe do EstadoMaior do Exercito, General Paiva Morao, em
representa<;:ao do Director Honorario da Engenharia Militar. General Rocha Vieira.
Os selos, com grafismo de Vitor Santos,
tem valores faciais de 50 escudos, com uma
tiragem de 1 000 000 de exemplares, de 80 e
100 escudos com tiragem de 500000 cad a e
300000 exemplares de 140 escudos. Na mesma data, entraram em circula<;:ao quatro biIhetes postais alusivos 00 350.° aniversario do
Engenharia Militar no valor de 65 escudos
cada.
A emissao previu ainda dois sobrescritos
de 1.° dia e uma carteira com a serie de
selos no valor de 370 escudos.
Obras como a reconstru<;:ao do Baixo
Pombalina, 0 Aqueduto das Aguas Livres e 0
Terreiro do Pa<;:o estiveram a cargo da Engenharia Militar. 0 General Manuel da Mava,
com 80 anos, apresentou ao Marques de
Pombal seis solu<;:6es para a reconstru<;:ao da
Baixo de Lisboa e chefiou a equipa responsavel pel a constru<;:ao do Aqueduto das
Aguas Livres. 0 seu arco principal e 0 maior
em ogiva de pedra do mundo e encontra-se
no Guiness-Book. 0 Capitao Eugenio dos
Santos foi 0 autar de uma das mais belas
pra<;:os do mundo, 0 Prac;:a do Comercio (em
Lisboa).

Camara Municipal de Sintra e 0 Instituto Portugues do Patrim6nio Arquitect6nico associaram-se aos Correios de Portugal para a emissao oficial do selo «Sintra Patrim6nio Mundial», no dia 5 de Dezembro,
no Palacio da Pena, em Sintra, em cerim6nla
que contou com as presen<;:as da presidente
da Camara, Dr.c Edite Estrela, do presidente
do IPPAR, Dr. Luis Calado, e do presidente
dos CIT, Dr. Norberto Pilar.
Ha dois an os, a 6 de Dezembro de 1995,
a Unesco aprovou a classifica<;:ao de Sintra
como Patrim6nio Mundial. no categoria de
«Paisagem Cultural».
Sob proposta deste organismo, os CIT
emitiram 100 mil exemplares do bloco filatelico desenhado por Maluda, contendo um
selo de 350 escudos, 0 qual reproduz 0 Palacio da Pena. Lan<;:aram, simultaneamente, um
sobrescrito de 1.° dia, com valor facial de 85
escudos.
Com a distin<;:ao da Unesco foi reconhecido internacionalmente 0 valor excepcional
de uma vasta area que se estende desde 0
Centro Hist6rico da Vila ate 00 Alto do Parque do Pena, passando por Santo Mario do
Arrabalde e pelo Castelo dos Mouros, abrangendo toda a Costa Norte ate ao Convento
dos Capuchos e ao parque de Monserrate,
prolongando-se quase ate a Vila de Colores.
A singularidade de Sintra reside na perfeita harmonia entre uma floresta exuberante e
monumentos tao distintos como os Palacios
de Sintra. da Pena, de Monserrate ou de
Seteais. 0 Castelo dos Mouros. os Conventos
do Trindade ou a antiga Igreja Paroquiol de
S. Pedro de Penaferrim, entre outros.
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Boisa Filatelica
PACOTES COM SELOS - Para
revendo ou directomente 00
colecclonodor. Muitos poises e
mais de 30 temas diferentes.
Pec;:o prec;:orios gratis. FILATELIA
SERGIO SIMOES - 2500 CALDAS
DA RAINHA.
EUROPA/CEPT - AMERICA!
UAEP - Duos colecc;:6es, dois
temos, para fazer sem hesltac;:eo.
Tudo em <<Stock», Incluindo albuns.
Inscreva-se tambem para receber as novidodes que veo saindo. FILATELIA SERGIO SIMOES 2500 CALDAS DA RAINHA.

Desejo trocar selos e FDC dos
Republlcas Sociolistos. Jopeo.
Hungria. Canada. Indonesia e Nepal par selas e FOC de Portugal.
Contoctar primelro em ingles au esponhol. Vladimir Krishenko.
Frunzenskaya nabereznaya 36-297.
119146 Moscow - Russia.
'PRE<;:ARIOS DE SERIES COMPLETAS NOVAS DE PORTUGAL - 19531992 - Inc lui Igualmente muita
coiso em usodo. Com blocas. «carnels» e outras va-riedades. GrOtis a
pedido. SERGIO W. DE SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS DA RAINHA.

SE COLECCIONA TEMAS OU
PAISES, TEMOS SEMPRE EM DISTRIBUI<;:AO GRATIS, PRE<;:ARIOS COM CERCA DE 35000
SERIES - Novas. diferentes, completas. Indlque-nos 0 que colecciona. SERGIO W. DE SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS DA
RAINt-lA.
Cotologos Yvert - Sempre
em «stock. as ultimas edic;:6es.
Pec;:o listo destes e de outros catologos. tomb em disponiveis. FILATEllA SERGIO SIMOES - 2500
CALDAS DA RAINHA.

Movimiento de objetos postoles
Est~6es

Aiios

Expedidos

Recibidos

Translto

Total

Ribeiro
Bravo

1913
1914

57300
41 123
47221
41 149
23488
19419
15805

879
789

1933
1935

19004
20966
22596
20740
29033
19025
11 635

1031
1 45 1
4590
2990
2106

77 183
62 878
70848
63 340
57 111
41 434

TP 1.0

29546

TP 1.°

1944

8724

13352

522

23 598

TP 1.°

1913
1914
1915
1917
1919
1933
1935

1 758

33
40
40
1 444
1 015

922
794

771
919
909
2612
716
596
635

-

2562
3108
3087
6391
3441
1 518
1 429

TP 2.°
TP 2.°

1944

227

352

-

579

TP 2.°

1933

668

933

7

1 608

P 2.°

1933

1

876

-

877

P 2.°

De que Se trata?
Preguic;:a
o revista FAEF. n.o 83. de Dezembro de
1997, 6rgoo do Federac;:oo Argentina de
Entidades Filatelicas encontramos 0 artigo com titulo ocima referido que, com a
devida venia. transcrevemos no integra. no
lingua original:

D
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Categoric
postal

postois

1915
1917
1919

Hace yo un buen tiempo que lIeg6 a mis
monos 10 pieza postal que reproduzco en frente y dorso en 10 pagina precedente. Pese a
10 intensa investigoci6n todavia no he podido develar 10 gran inc6gnita de 10 marco
postal aplicada en 10 parte central superior
del lado de 10 dlrecci6n (ver flecha). Por eso
apelo oeste medio para dar
con quien conozca algo sobre
esa marco y pueda hacermelo
lIegar. Le estare muy agradecido.
Se trata de una estampaci6n con 10 siguiente
leyenda: BUREAUX DE LA
PRESSE EUROPEENE. aplicada
en 10 estaci6n de ferrocarril
Rocio. en 10 ciudad portugue? d
~:e
so de Lisboa. el 2 de enero de
1899. Algunos sostienen que se
d£~,.".,..j
trata de un peri6dico consagrado a 10 unidad de Europa.
que un grupo de activistas de
esa causa editaban entonces
en Portugal y 10 enviaban a
Parfs para su distribuci6n continental. "Cual sera 10 verdadera historia?

para 10 vento de sell os y «bilhetes postais». La
«povoac;:oo» de Barril aparece en el
«Diccionario coreografico do Arquipelago de
Cabo Verde» de Alvaro Lereno de 1952 como
«Posto fiscal aduaneiro» y «Estac;:oo posta!» de
3.° close.
De Queimadas y Praia Branca, no
dispongo de atros datos postales que los referidos para el ano 1933, en el cuadro
siguiente (Fig. 2).

«estac;:ooes» en Praia Branca y Queimadas,
ambos con categoria, en visperas de 10
Independencia, de «estac;:ooes postais» de 2.°
close. Ni de una ni de otra, conazca marcos
postales 0 «carimbos» anteriores a 1940.
Tampoco de Barril que por Decreto de 11 de
Noviembre de 1917, como «Posto fiscal de
vigilancia», fue autorizado para 10 recepci6n,
entrega y expedici6n de «mal as» de correa
en trans ito de 0 para 10 isla de S. Nicolau, y

Proia

2149
2138
2335
1 710

-

Habltantes
1 80S
1 892
346
2076
1 824
1 937

191
195
201
192

Bronco
Queimadas

Fig. 2

MARCAS POSTALES

aguas en regimen torrencial. se denomin6
«Bravo». Povoac;:oo elevada a 10 categoria
de Vila en 1732. Sede del Concelho de S.
Nicolau. Freg. de N.o S.o do Rosario. Antiguo
sede de 10 Di6cesis de Cabo Verde con Iglesia
Matriz y Seminario-Liceo. este ultimo cerrado
hace anos (Fig. 3).
Estac;:oo telegrafico-postal de 1.° close y
radiotelegrafia. Habitantes 2157 (Ano 1970).

Intentare continuar con el mismo sistema
de catalogaci6n que empleara anteriormente para las marcos postales de Santo Antoo
y S. Vicente.
Vila de Ribeiro Brevo - Situada 01 fondo
de un valle rodeado de altos montanas. junto a una «ribeira». que por 10 fuerza de sus
11

N.O 1 - Oval 42x26 mm. Fecha completa en el centro

Boisa Filatelica

con mes abreviado y dos ultimas cifras ano.
ERD 2.11.81
LRD -.09.03

Espa~o

a disposi~ao

de todos os leitores que podem
aqui inserir 0 seu anuncio
ao pre~o economico de 90$00 po,:" linha.

(S)

1.

N.O 2 - Oval 43x27 mm. Fecha completa en el centro
con mes abreviado y dos ultimas cifras ano.
ERD 3.12.88
LRD 17.06.09

17 JUN

(C)

2.

N.O 3 - Doble circulo 42/16 mm fecha en rectongulo
22x8 mm. Mes en abreviatura y cifras de ano
completas.
ERD 19.02.1910
LRD 13.01.1913

(C)

3.
N.O 4 - Circulo simple 28 mm. Fecha en rectongulo 17x8
mm. Mes en abreviatura y dos ultimos cifras ano.
Ignoro resto de inscripcion.
ERD -.07.21
LRD
(RR)

4.

N.O 5 - Doble circulo 32/21 mm fecha dentro rectongulo
23x9 1/2 mm. Mes en abreviatura y ano en cifras completas.
ERD 12.03.28
LRD
(R)

5.

12

09

S. NICOL-AU
-~

ALGARVE. Marcofilia classlca.
Procuro cartos. selos isolados.
postais. telegramas. etc.. desta
provincia ate 1912. Compro ou
troco por outro material similar
do resto do pais. pOis possuo
TODO 0 MUNDO - PArSES E stock razoovel destas pec;:as. PosTEMAS - Mais de 35.CXXl series em so tambem trocar por selos que
«stock». Envie-nos a sua lista de fal- faltam no sua colecc;:oo.
Paulo Vieira. Apartado 135.
tas. Tambem prec;:orios gratis e
pedido. FILATELIA SERGIO SIMOES 8002 Faro Codex
- 25CO CALDAS DA RAINHA.
Selos Coroa. Procuro para esSelos CERES (Portugal/Ac;:o- pecializac;:oo tudo 50bre este tema
res e Madeira). Procuro para em novo. usado. falsos. reimespecializac;:ao tudo sobre es- press6es, folhas. erras. etc. Compra.
te tema: novos. usados. fal- traca e vende. Paulo Vieira 50S. relmpressaes. grandes blocos. Apartado 135 - BaJ2 Faro Codex.
erros. provas. cartas. Compro. troExchange of mint stamps
co e vendo. Paulo Vieira - Apartafrom Russia and Hungary for mint
do 135 - BaJ2 Faro Codex.
stamps from Spain and Portugal.
Completo listas de faltas de Write in English or Spanish. KrishenPortugal e Ultra mar com descon- ko V.1. Frunzenskaya nabereznaya
tos aprecloveis sobre 0 catologo. 36-297. 119146 Moscow. Russia.
Se e colecclonador medio ou
principiante estamos as suas orSelos vendo e compro. novos
dens. I. Coelho - Apartado 135 e usados. Continente e ex-colo- 8002 Faro Codex.
nlas. Bons prec;:os. M. Leitoo. Rua
JOlio Dantas. 3-1.° F. Casal de S.
NOVAS EMISSOES - TODO 0 Bros. 2700 Amadora.
MUNDO POR PArSES ETEMAS - Somos importadores ho dezenas de
LINDNER - SAFE - LEUCHT TURM
anos. Diga que pretende come- (FAROL) - Vendemos todo 0
c;:ar a receber ou p~a Circular_de material filatelico destas e de
inscric;:oo. FILATELIA SERGIO SIMOES outras marcos. Albuns. classifica- 25CO CALDAS DA RAINHA.
dores. folhas sistema bronco. etc.
Catalog os gratis a pedido. FILAOFFRE STAMPS. FDC's etc. TELIA SERGIO SI-MOES - 2500
FROM DDR AND EAST EUROPE/ CALDAS DA RAINHA.
tome 4 Yvert.!. SEEK PORTUGAL.
Ac;:ores. MADEIRA. etc. Mr. Leonid
POST AIS: Antlgos. modernos.
Tichoniuk. ul. Ogrodowa 14. 17- temoticos e inteiros postais. J.
200 Hajn6wka. POLAND.
Sousa - Escrit6rio de Cartofilia.
Rua do Ferraglal. n.O 38. 3.° Esq.
Postais antigos do Algarve Sola C. Lisboa. Telf. (01) 3475356/
(Cartofilia) - Compro. vendo e Telem. 0931-86 40 16. Correspontroco. Paulo Vieira. Apartado 135. demcla enviar para Apartado
23BB. 1109 Lisboa Codex.
8002 Faro Codex.
Exchange mint new issues.
banknotes. telecards. coins and
used-stamps 'KfJ/'KfJ. For all letters
sen reply. Peter Maciag. P.O. Box
251. PL-90-001 Lodz 1 - Poland.
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Qual 0 Inteiro postal (normal).
que Ihe falta? Que tem para dar
em troca? Novo/clrculado? Enviar selo para resposta. Americo
Mascarenhas Pereira R. Artur
Ferreira Silva. 2-2.° Dt.o. 1BB5
Moscavide.
Desejo trocar selos do Chije por
selos portugueses. Victor A. Garcia
de Altagracia. Baquedano n.o 567.
Son Bemardo. Chile.
Troco material filatelico do
Lituania. Estados B6lticos. URSS e
Ex-RepOblicas do URSS por selos
novos de Portugal. Tambem notas e cartees telefonlcos. Gediminas Adlys. A/D 2792. Vilnius
2000. Lituania.
Compro-Vendo-Troco. Tematica de Pintura. Telegramas e
Cartees BF. Continente. CTTU.
Marconi. PM. Car.. Flam .• IP. NAC
e Estr.. enviar a fotocopia c/Pre90. J.P. Alves. Rua Padre
Americo. 29. c/v Esq.o - Forte do
Coso. 2625 Povoa de St.o Iria.
Compro folhas para completar albuns de selos de mercado
filatelico (Porto). a partir de: Portugal Continental: a partir do
folha n.o 120 inclusive. Blocos de
Portugal: a partir do folha n.o 15
inclusive. Correia aereo: a partir
do folha n° 2 inclusive. Porteado:
a partir do folha n.o 7 inclusive.
Privativos. Folhas n.os 13 e 14.
Jose Coelho - Av. Jooo XXI. B09.
4.° Esq .. 4710 Braga.
Exchange Switzerland (classic
and modern) for Portugal
(modern stamps). all fine used.
Base Yvert. Slegert-Deotto.
Wattenwylweg 19. CH-3006
Bern.

N.· R.l - Doble circulo 30/19 mm. Reclongulo 22x9 mm
lados verticales cUNados. Fecha mes abreviado y dos ultimas cilras en el
Lelra R con
pie derecho cUNado (Registro).
ERD -.11.30
LRD (1948)
(R)

l

MOSCOW 97
Clossifico~oes

do

- Eduardo Oliveira e Sousa
L'Automobi/e - Vermeil grande
- David Rodrigues Cruz
Les Militaires dans Ia paix
et dans la guerre - Vermeil grande
- Mario Almeida Coulinho
Ceres Postal Stationery - Vermeil
- Jose Julio Jordao
France - PraIa

ona.

Represento~ao
85 pIs.

85 pIs.
81 pIs.

Portugueso

- Anl6nio Gonyalves Borralho
Na Oescoberta da Fi/atefia - Bronze
prateado

65 pIs.

- Anl6nio Jose Bonino
Ships Carryng Mail - Angola
1858-1916 - Bronze

64 pIs.

- Clube Nocionol de Filotelia
Jamal de Fi/atefia - Diploma

55 pIs.

71 pIs.

- Luis Gonyolves Vicenle
Inteiros postais - Series base - Bronze
praleado
- Clube Nacionol de Filolelio
A Fi/atefia Portuguesa - Bronze praleado

ANTIGUIDADES FILATELIA
«ANTONIO))

65 pIs.

Venda de

68 pIs.

- Eurico Esleves Loge Cardoso
o Fascrnio do Moximofifia - Bronze
praleado

67 pIs.

- Clube Filalel'co de Portugal
Boletim do C/ube - Bronze praleado

66 pIs.

lol~ as

chinesas

Compra e venda de selos de Macau, China e
Hong-Kong
Credifones

FERNANDO ANTONIO
Rua de Silo Louren~o, n.· 6E, Rlc-B, Macau
Telef. 00 853 97 03 21 • Fax: 00 B53 97 0418

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

CONVOCACAO
Nos termos Estatutarios, convoco a Assembleia Geral do Clube Filatelico de Portugal a reunir em sessao
ordinaria no dia 22 de Maio de 1998, pel as 20.30 horas, na Sede Social na Avenida Almirante Reis, 70, 5. 2
01. 9 , em Lisboa, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Aprecia~ao,

discussao e vota~ao do Relat6rio e Contas da

Direc~ao

e Parecer do Conselho Fiscal do

ana de 1997.

Pregu1crc - Povoac;:ao del Concelho de S.
Nicolau, Freg . de N.a s.a do Rosario. Esta<;:ao
postal de 2.a clase .

N.· 6 - Doble circulo 28x 16 1!2 mm. Rectongulo inlerior
20x9 mm. Mes en obrevialura y dos ullimos ciIros en olio.
ERD 17.09.05
LRD 28.08.12
(S)

6.

BIBLIOGRAFIA FILATElICA
Los ucarimbos de data
completall numeros I, 2, 3 y 6
son copia de los dibujados par
John Dahl insertos en el articulo de Eric S. Hops publicado en
el Boletin n.· 73 de 1980 de la
Portuguese Philatelic Society
(PPS). Tambien he tenido a la
vista: el mencionado articulo;
las uAdicionesll publicadas en
el Boletin numero 75 de Mayo
1981 de la PPS; las fotocopias
facilitadas por mi buen amigo
Antonio M. Torres, y mi propia
colecci6n.

Fig. 3

CASA A. MOLDER
RUA 1.' DE DEZEMBRO, 101 , 3.' PT - 1200 LlSBOA - PORTUGAL - TELEF.: 342 15 14

Nao estando presente a maioria dos s6cios electivos, a assembleia reunira em 2.!
21.30 horas, nos termos dos Estatutos.
Lisboa, 30 de

R.l

Mar~o

convoca~ao,

pel as

o Presidente

de 1998

da Assembleia Geral,
(a) Dr. Jose Joaquim Jorge Oliveira
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TUDO PARA FILATELIA
SELOS DE PORTUGAL E NOVOS PAisES
DE EXPRESSAO PORTUGUESA

•

SERVi<;:O DE NOVIDADES POR ASSINATURA
PARA QUALQUER TEMA OU PAis

COMPRA - VENDA
ExecUI;ao rapida de pedidos por correspondencia

13

SELOS PREMATUROS
R. Rodrigues da Silva

T

Macau, territorio que, como todos sabemos,
ainda e administrado por Portugal.
Os selos em questao retratam dois templos (0 da Barra ou de A-Ma e 0 de Kun lam),
a fortaleza de Nossa Senhora da Guia e 0
farol ali instalado e, ainda, 0 ex-Iibris da cidade de Macau, a conhecidissima e sempre
reproduzida frontaria monumental da Igreja
de Sao Paulo, destruida por um incendio a
26 de Janeiro de 1835. Para que tao despropositado "ramalhete)) ficasse completo so faltou um selo dedicado ao Leal Senado ...

alvez por ser oriundo de uma famnia
onde estao representadas tres nacionaIidades, ter nascido em Angola, ser casado com uma alema e ter exercido durante
largos anos func;:oes em territorios que entao
se designavam por Ultramar, 0 problema de
compreensao e respeito por outros pad roes
culturais nunca se me apresentou e, se num
outro caso raro, ele despontou, 0 simples facto de sobre ele me debruc;:ar foi 0 suficiente
para 0 compreender e respeitar, ultrapassando-o assim sem quaisquer dificuldades, duvidas ou objecc;:oes.
Acresce a este favoravel
conjunto de circunstancias a
particularidade de ter tirado um
curso de Ciencias Socia is cuja
vertente principal incidia nos
espac;:os geograficos e humanos
por onde os portugueses, ao longo de seculos, se dispersaram
com espirito de missao e ou de
aventura. A formac;:ao recebida
aperfelc;:oou e reforc;:ou mais ainda os alicerces em que assentava a minha maneira de estar
na vida. Nestes termos, e pois
com naturalidade que tenho
pela diversidade de culturas e
respectivos valores um entendimento correcto.
legitimo, agora, que os leitores se interroguem acerca da oportunidade destas considerac;:oes, tao privadas, numa revista
filatelica. Eu explico em poucas palavras.

Do nosso prezado cons6cio Fernando Teixeira Xavier Martins recebemos a segulnte noticia que,
gostosamente, publlcamos, dado 0 seu interesse:

ao

~~O

IOC

106.... SESSION
UlU5ANNE S SEPTEMBR£ 1997
PRCJCl..'lMAllON VIllE OR!lANI5ATIUCE

JEUX OLYMPIQUES ZOO4
"Durante a realiza<;:oo do 106.° Sessoo do Comite Olfmpico Internacional, ocorrido no cidade de
Lausanne, de 2 a 6 de Setembro de 1997, fol celebrado um protocolo entre 0 COl eo UPU/Unioo
Postal Universal, a partir do qual s6 poderoo emitir selos olfmpicos, os pafses que partlclpem nos Jogos
Olfmplcos de Inverno ou Veroo, e que sejam membros do UPU, sujeitos 00 seu c6digo de etlca.
Estes mesmos selos devem ser apreclados pel os Comites Olfmpicos Nacionais, uma vez que os
sfmbolos olfmplcos 500 proprledade registada do COl. noo devendo as series serem constitufdos por
mals de 4 selos, e a taxa mais elevada noo exceder 0 valor correspondente a dois d61ores, desaparecendo definitivamente os selos noo denteados, minifolhas e outros merchandsings filatellcos.
Est6 de parabens a filatelia olfmplca, pois esta declsoo velo clarificor definitivamente duvidas
sobre certo tipo de filatelia.))

Acaba de aparecer
PREf;ARIO N. D 24

PORTUGAL

(desde 1853)

PERIODOS CLAsSICO, MEDIO E CONTEMPORANEO

r:

*

DIGNIFICAR A FILATELIA OLIMPICA

Para quem, como eu, revela manifesto
gosto pelo universal e tem uma quase IIimitada admirac;:ao pela civilizac;:ao e cultura chinesas, a confrontac;:ao, por prematura,
deselegante e de gosto mais que duvidoso,
foi de magoa profunda. Penso que os portugueses - a escassos dois anos de entregarem
aquele territorio de uma forma pacifica e
digna - nao mereciam defrontar-se com uma
serie de selos que representam muito mais
do que a primeira vista podera porecer.
Apesar de nao ter duvidas quanta as
motivac;:oes profundas que presidiram a emissao em aprec;:o, nao quero retirar daquele
acto, que desejaria isolado, i1acc;:oes precipitad as, mas deva confessar e repito, com
magoa, a minha perplexidade e indignac;:ao
pel a emissao daqueles quatro selos, pOis,
afigura-se-me que a mesma nao pode passar sem reparo pela inabilidade que revela
quanta a politica externa.

**

Em data relativamente recente, desloqueime a Macau para conhecer 0 mais novo
membro da famnia: uma nora (macaense, por
certo, para enriquecer 0 "puzzle)) familiar ... ).
Naquela cidade, onde hoje em dia proliferam
casas filatelicas - nem sempre patenteando a
qualidade desejavel - e evidente que um filatelista teria de ir em busca de selos. Nas
andanc;:as que a procura exigiu fui, porem,
desagradavelmente surpreendido pela exposic;:ao e venda de uma serie de quatro selos
emitida pela Republica Popular da China,
consagrada a templos e monumentos de
14

contendo: -

Classicos, isolados, series, novos e usados
Series com banda e com trayo (specimen)
Carimbos do 1.2 dia e carimbos de favor
Quadras, postais maximos cn, sobrescritos especiais
Pagelas de luxo, livros dos correios
Sobrescritos da regiao de Caldas da Rainha

UM PRE~ARIO INDISPENSAvEL A TOooS QUE COLECCIONAM PORTUGAL
Dlstrlbul~ao

gratulta. a simples pedldo

SERGIO W. DE SOUSA SIMOES
ESCRIT6RIO FILATELICO
Telefone (062) 83 12 48 • Telefax (062) 84 32 93
Rua Dr. Artur Figueiroa Rego, 25
2500 CALDAS DA RAINHA - PORTUGAL
E-mail: sergiosimoes@mail.telepac.pt
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CARTAS DE AMOR, DE SAUDADE, DE SEDU~AO
UM L1VRO QUE DESCREVE CARTAS E REDESCOBRE OS CARTEIROS

VAMOS ESCLARECER (?)

E atraves das cartas que melhor exprimimos os nossos sentimentos e as nossas vontades. Ao
escrever uma carta escondemo-nos por detras de um discurso que, de certo modo, nos substitui
enos representa. Uma vez enviada, a carta autonomiza-se e passa a valer por si. 0 destinatario
podera imaginar 0 remetente no momenta em que a escreveu, sentir a sua presens;a atraves de
sinais bem seus conhecidos, mas,. no momenta em que a recebe, aqGela carta e inevitavelmente
um tempo passado. Este desfasamento nao e, por certo, ignorado pelo seu autor que tera ponderado os efeitos do tempo sobre a sua mensagem. Jogo interessante de previsao e dedus;ao. De um
lade 0 conteudo e estudado ao pormenor tendo em conta que nao ira ser possivel intervir pessoalmente na sua explicas;ao: preveem-se os impactos, as reacs;oes, as emos;oes que se pretende.
desencadear. Do outro lade tenta-se compreender 0 verdadeiro significado das palavras recebidas,
imaginam-se atitudes, estados de espirito, intens:oes, designios. 0 conteudo de uma carta pode ser
espontaneo, arrebatado, emotivo; mas, diferido no tempo, ele sera esbatido pelo caminho. Aqui
. reside, precisamente, a sua principal virtude. E ai daqueles que, depois de deitarem uma carta no
correio, tentem seguir-Ihe 0 rasto, interceptar 0 seu percurso! ...
Forma excelente de comunicar, a carta catalisou 0 pr6prio significado da comunicas;ao a
distancia. E, se tern sido inegavel 0 seu valor como antidoto para a ausencia, remedio para a
saudade au forma privilegiada de desinibir a dar au a paixao, hoje a carta - que, por extensao,
abrange 0 correia electr6nico e 0 fax assume igualmente urn valor inestimavel
em qualquer estrategia de persuasao, quer
se trate de ideias ou de produtos.
o correio representa, para milhoes de
pessoas, uma porta aberta sobre 0 mundo
e 0 unico aliado no combate ao isolamento. Nos bas tid ores deste grande teatro da
comunicas:ao, 0 carteiro joga urn papel
essencial: nos meios rurais como nos centros urban os a figura do carteiro e 0 rosto
visivel dos Correios, 0 seu lade mais humano, permitindo uma relas;ao personalizada com os destinatarios.
Sobre cartas e carteiros, as crr Correios de Portugal, SA acabam de editar a livro «Cartas de Amor, de Saudade, de Sedus:ao», da
autoria do escritor Fernando Dacosta, que inclui a oferta de uma cassette audio, com 16
composis;oes alusivas ao tema e produzida em exclusivo para este livro, com interpretas;oes de
Alberto Ribeiro, Amalia Rodrigues, Ant6nio Menano, Carlos do Carma, Fernando Tordo, Joao
Monso, Jose Mario Branco, Max, Pedro Barroso, Rio Grande, Sergio Godinho, Tony de Matos
e Trovante.
Edi9iio especial dos CIT: 5000 exemplares numerados, com 32 pp., que incluem os 5 selos da serie 175
Domiciliaria de Correio. Pre90: 4950$00

AliOS

da

Distribui~ao

Pode ser adquirido nas Esta90es de Correio/na Direc9ao de Filatelia, Av. Casal Ribeiro, 28·4.· , 1049 LlSBOA
CODEX / por telefone 0800201001 (linha gratis) / por fax 353 67 30 / por e·mail: informacao@ Clt.pt / por carta
(nno necessita de selo) endere9ada a Remessa Livre 11004 - 1032 LlSBOA CODEX.
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(21) Vl. a Nv. a de Portimco
Por: Americo Mascarenhas Pereira

ecebldo 0 ultimo numero da nossa
Depois de «cirandarn, um pouco mais,
Revista (378.Dezembro. 1997) «entrei»
10 por dentro, quedo-me na secc;:ao dos
anuncios e, af, ocarreu-me 0 jo ter escrito
na mesma e, calmamente, c omo e
meu apanoglo pOis, como
d izem 10 na mlnha ccparvania .. : «As cadelas apressadas costumam ... etc .. e
tal», desejava «salr» algo
mals elucldado, do que
quando «entrara» e, vai
daL..
ccEDITORIAL.... . nada
a acrescentar; G.OSTEI
IMENSO DOS APE LOS ... fui
. ~. z
logo, a segulr. pagar a
.. " .'. '.~.\.
mlnha quota .. . e Voce?
Ah l E verdadel AdoreL
- -,/ ;..r"
\.
adorel (plag iando a N)
aquela anedota (se naG e,
desculpe-me) de ccmotivar..
os ccseus descendentes (fiIhos e/ou netos) no sentido de os atrair para a
Filatelia ... Atrair como? ExpJique 10 isso, muito bem,
meu Caro Dr. LAGE CARDOSO, uma vez que, sin.J1-:-- ff ~ ~ ..K.... .,
ceramente, naG vislumbro,
'?./~6?
a mais fnfima razao, para
que tal acontec;:a .. . Aguardo, quanto aos ccgrandes
da filatelia». Todos podero o beneficiar, assim 0
q ueiram fazer. Vamos a
isso?

R

I

15

meia duzia de «baboseirasll, a proposito
dos mesmos, 0 que me leva a questlonolos: - .. Quantas respostas receberam, as
cartas que escreveram? .. - Sejam francos,
para vos proprios, e exceptuem os comerciantes.
Pois, preclsamente devido a um dos
anunciantes, 0 nosso Consocio PAULO VIEIRA, ocarreu-me procurar esclarecer (com a sua ajuda, evidentemente) uma
certa discrepancia, de datas, quanto 6
durac;:ao da marca cl6ssica (?), em evidencia no pobre sobrescrita, que se apresenta.
E obvlo que a marca postal, de ha
muito conhecida, foi delimitada entre 18471853 (vide .. HISTORIA POSTAL DO ALGARVE
NA ERA PRE-ADESIVA.. de 1977 e .. MARCAS
POSTAIS DE PORTUGAL METROPOLITANO UTILIZADAS NO PERIODO PRE-ADESIVO .. de
1978) pelos estudiosos M. ANDRADE E
SOUSA (em ambos) e A. GUEDES DE MAGALHAES (no segundo). Todavla, DAVID

GORDON, no seu .. PROVISIONAL TOWN
POSTMARKS OF PORTUGAL - 1879-1912.. ,
situa-o fara daquele periodo, IImitando-se
a apanta-Io como existente na colecc;:ao
do .. falecido Dr. Carlos TrincCio .. , sem precisar qualquer data.
Ora a carta, que alnda se encontra no
Interlar, do meu exemplar,
datada de 8
de Maio de 1869, ido de PORTIMAo PARA
LAGOA com 0 seu numero .. 218 .. , da 1.0
Refarma (1853/1869) Ja que, na 2.°, passou
para .. 219 .. , par cedencia a TAVIRA (1870/

e

1878).
Assim sendo, meu Caro Consoclo e Snr.
PAULO VIEIRA, que podera dizer-nos a tal
respeito para que, logicamente, seja reposta a verdade? Porque 0 Consocio? Porque,
sem duvida e entretanto, tera conseguido
.. amealhar.. , os dados imprescindiveis a essa
efectivac;:ao, 0 que me agradaria sobremaneira.
Va la, de-nos uma ajudinha. Os meus/
nossos agradeclmentos.

~

~

{~

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
~'~A:

FILIADO NA FEDERA9AO PORTUGUESA DE FILATELIA

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES

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

1150 L1SBOA - Telef.: 8123936

Expediente - Quintas-feiras e sabados, das 15 as 19 horas.
Qualidades e quotiza~oes 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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Demonstrayco do Resultado Llquido
PROVEITOS

Donativos
Quotas
Boletim
Servic;os eventuais
Diversos
Rendas
Portes de correia
Expediente
Propaganda
Livros e Publicac;oes
Telefone
Electricidade
Agua
Juros banc6rios
Impostos
M6veis e Usos

483.897$70
1.751 .222$00
1.099.500$00
26.904$00

3.407.259$10
Resultado Ifquido do Exercfcio

289.283$70
1.838.293$00
113.000.00
129.547$00
358.322$00
125.908$00
104.486$00
34.320$00
122.458$30
97.395$00
34.504$00
20.092$00
7.031 $00
15.700$00
3.290.340$00
67.760$00
3.358.100$00
49.159$10
3.407.259$10

omo habitual mente, a Federac;:oo
Portuguesa de Filatelia comemorou. no
passado dia 1 de Dezembro mais um
"Dia do Selo".
Este anD 0 evento teve lugar no Restaurante do FIL em Lisboa, que reuniu elevado
numero de filotelistas.
Durante 0 almoc;:o foram entregues os
Premios de Literatura de 1996 as seguintes
personalidades:

"Portimoo-96"
Publicac;:oes do AFAL - Ass . Filatelica
Alentejo/Algarve

C

o ponto alto das comemorac;:oes do "Dia
do Selo" de 1997 foi, sem duvida. a homenagem prestada 00 director dos Servic;:os de
Filatelia cess ante, 0 nosso muito prezado
amigo, Senhor Dr. Raul Moreira. a quem a
FPF entregou, durante 0 repasto, a Medalha
de Servic;:os Inestimaveis, que a Direcc;:oo do
Federac;:oo resolveu atribuir a referida personalidade.
Do circular que nos foi enviada pelo 6rgao Maximo do Filotelia Nacional extrafmos
os seguintes dodos referentes 00 homenageado:
"Durante os ultimos 9 anos, 0 Dr. Raul
Moreira dirigiu superiormente e com grande
competencia a Direcc;:oo de Filatelia dos
Correios de Portugal, no qual cessou func;:oes
no passado mes de Junho.
Nesses 9 anos 0 Dr. Raul Moreira prestou
relevantes servic;:os a Filotelia de Portugal.
Com a suo acc;:oo de constante apoio
a Federac;:oo Portuguesa de Filatelia e
consequentemente aos clubes Filatelicos,
criou a todos nos condic;:oes de promoc;:oo e
dlvulgac;:oo do Filatella ate entoo impensaveis.
o apoio a Literatura Filatelica a ele se
deve, 0 Protocolo Luso-Espanhol contou desde a primeira hora com a suo colaborac;:oo
assim como todas as Inlciotivas de relevancia e noD so que se realizaram no filatelia
portuguesa nos ultimos 9 anos.
Noo precisamos de detalhcir a suo acc;:oo, porque todos nos a sentimos de uma
forma ou Dutro.
Sempre disponfvel e amigo, deixa em
todos nos um amigo.
Sabia dizer noo com a mesma elegancia
com que dizia sim, sem prepotencia e com
muita amizode.

- Premio "Godofredo Ferreiro" - Melhor livro
"OS Correios do Algarve no Epoca Pre-Adesiva"
Lufs Frazao
- Premio ,,0 Philotelista" - Melhor Periodico
"A Fiiatelia Portuguesa"
Clube Nacional de Fiiatelia
- Premio "A. Guedes de Magalhoes» - MeIhor Autor
Armando Bordalo Sanches
- Premio "Carlos Trincoo" - (Obras noo inclufdas nos restantes itens)

Relatorio e Parecer do Conselho Fiscal
No exercicio das suas tunc;:oes e relotivamente 00 Ano de 1997, 0 Conselho Fiscal do
Clube Filotelico de Portugal acompanhou a
actividade do Direcc;:oo 0 que, de certo modo,
se poder<~ avaliar pelo seu Relotorio, e examinomos, periodicamente, os registos contabilfsticos que encontrou sempre em ordem.
Procedeu-se tambem a conferencia do
Balanc;:o e Contos e dos Saldos das Contos
"Caixall e "Depositos Bancarios" e verificouse que os criterios valorimetricos do Imobilizodo foram iguais aos dos anos anteriores.
A conta de Resultados apresenta um
Soldo positivo de Esc. 49.159$10, reglstando
uma pequeno subida 0 Resultado Llquido do
Exercfclo devido a uma certa compressoo nos
Custos.

Assim, 0 Conselho Fiscal do 0 seu Parecer
no sentido de que:
1 - Sejam aprovados, 0 Relatorio, 0 Balanc;:o e as Contos referentes 00 Ano
de 1997;
2 - Seja tamoom aprovado um Voto de
louvor e agradecimento a Direcc;:oo
pelo seu trabalho e dedicac;:oo, 00
longo do Ano de 1997.
Lisboa, 26.Fevereiro.1998.

o CONSELHO FISCAL
Domingos Martins Coelho
Bento Manuel Grossinho Dias
Jodo LUIs de Medeiros
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CUSTOS

45.735$40

Amortizac;oes do Exercfcio

Dia do Selo

17

DOMINGOS DO SACRAMENTO, HERDEIROS

Balanyo Geral

MARlA CECiLIA DO SACRAMENTO

RUB do CruofiIo, 26 • Telefone 3424891 • Fax 3472341 • noo LISBOA • PORTUGAL

ALBUNS

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

Permanentes

PORTI/GAL - 1.' Parte (Selos do Correio Normal)
- Volume I (Selos de 1853 a 1969) .........._.._ ...__ .. ____ .__. _..____._._.._ ........_.. _........___ ._._ ..____ ..
- Volume II (Selos de 1970 em diaote) ......._ ....._._....._.....__ .._......_._ .._.._. __ ..._. _ _ _ .......................__ ...............
PORTI/GAL - 2.' Parte (Selos de Aviiio, Blocos, Imposb>, Enmmend.., Por1eado, OflCiaI, Privativas•• 1<.) _ _ •• _._._............................
ILHAS AIlJACENTES ...................................................... _. _ _ _ _ _ ... _ .......... _ ....................._ ....._ _ _ ._._... __ ....... _ ..........
ANGOLA ........................................................................... _ .._. __ .____ .___ ......_. ___ ........__.....__.____ .___..
ANGOLA RepUblica ..............._ ... _......................................................... ___......___ ....._ _ _ _ _ •. _ .•_. _ _ ..___..
CABO VERDE ........_ ...._ _ .._....................................... _ ........_ ......_. __ ..... __ .. _. __ ._._._. _ _ _ _ .. _ ......_ ........... __ ._..
CABO VERDE RepUblica ...............................................__________ ._._......._._ .• _ ....... _._.................._._•.•_._ .. ____ ..__ .. _...
GUINE PORTUGUESA ..._...._ ......................................._ ... _ ..____ .. _ . __ .. _._.. ___......_ ................. _......... _._._ ..:..._......
GUINE PORTUGUESA RepUblica ...............•...•........... __ ... _ ........................_._ ......_ •. _ .•_._._._•. _._... _ ......_._..... _ .........._ ...... .
INDIA ..............................................................................•_ ... _ ...... __ ......_ ................._ ...... _ ................. _ .._._........... _._ .............................
~IACAU .........................................................................................._ ... _ ... _ ..._ ..... _ ._ .............. _ .__ .. _ ........................................................... .
MOCAMBIQUE ..............................................................................................................................._ ......_ .._ ......_ .. _ ...................................._......
MOCAMBIQUE Republica ........................................................__ ......_ ..._ .. _ .... _ ................................................................__.._ . _ .....
S. TOME E pRINCIPE ......................................................................................__.........__ .._. __ ............_ .... _ .............................................
S. TOME E PRINCIpE RepUblica I - No' 1 a 59. Av. 1, BIOCQS 1 a 53 _ ......................................._............._ ...........____...... _ .............,.
S. TOME E PRINCIpE Republica II .. No' 60 • 92, Av. 2. Blocos 54 a 93 ......... __ ....._._..................................._ ........... __ ._.._ ..,...
TIMOR ................................................................................................................................................................................................................................
COMPANHIAS DE M<X;AMBIQUE E NIASSA ........ _ _ _...... _._..................................................................................................... __ .
AFRICA, CONGO. INHAMBANE. LOURENCO MARQUES. TETE, QUEUMANE, KlONGA, ZAMBtzIA E ULTRAMAR ......................._ ..
Folhas lsoladas ............................................................... _ .... _ ..... _ ......................................................................................._ ............."""'_""'''''
Folhas lsoladas (RepUblicas) ......_ ........................................... _ ......................................._ .......................................................................___ ._
Papel ......................................._ ....................... _ .
F...mro rk 1998
IVA InclulrlD 1'ffi

4.800$00
8.000$00
10.000$00
6.250$00
3.800$00
4.750$00
2.400$00
4.750$00
2.500$00
9.000$00
3.300$00
7.400$00
4.300$00
7.500$00
2.650$00
7.500$00
5.200$00
2.400$00
2.300$00
2.500$00
75$00
80$00
70$00

Somos
ESPECIALISTAS
em selos classicos, series antigas e modern as
de todos os paises.
Historia postal Mundia!.
Solicite

0

envio GRATUITO de:

* Catalogos de vendas mensais.
* Catalogos de leiloes.

Em 31 de Dezembro de 1997

ACTIVO
IMOBILIZADO
Imobilizac;:oes Corp6reas
Amortizac;:oes

908.903$85
44.520$00
864.383$85

Imobilizac;:oo Financeira
Colec~oo do Clube

1$00

CIRCULANTE
Existencias
Material Filatelico

464.813$80
23.240$00

Amortiza~oes

DivlDAS DE TERCEIROS
A Curto Prazo
Outros Oevedores

441.573$80
696.254$45

DEP6SITOS BANCARIOS E CAIXA
Dep6sito a Prazo
Dep6sito a Ordem
Calxa

1.292.927$40
424.805$40
598$30

1.718.331$10

TOTAL DO ACTIVO ................................................................. 3.720.544$20

CAPITAL PROPRIO E PASSIVO
CAPITAL PR6PRIO
Fundo Associativo
Resultado liquido do Exercicio

3.504.223$70
49.159$10
3.553.382$80

o conteUdo dos nossos catalog os esta dedicado 00 coleccionista de medio e alto nivel filatelico
FILATELIA LLACH, 5.1.
Fundada em 1915
Diagonal, 489 08029 BARCELONA (Espana)
Tel. 34.3.410.50.00 Fax 34.3.419.47.28 - E-mail: fllJachOarrakls.es

PASSIVO

Moroda: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

DivlDAS A TERCEIROS
A Curto Prazo
167.161$40
Outros Credores
TOTAL DO CAPITAL PROPRIO E PASSIVO ..... ... ... ......... ...... . 3.720.544$20
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Colecclono: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Nome: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Continua a ser preocupante 0 numero de
associados que nao respondem aos apelos
do Direcc;:ao para que efectuem 0 pagamento das quotizac;:oes em divida. As cartas que
Ihes sao enviadas (cujos custos atingem varias centenas de escudos) ficam sem resposto. Mas nao desanimamos e temos esperanc;:a
que os nossos apelos, mais dla menos dia,
sejam ouvidos se esses socios ainda senti rem
alguma coisa pelo Clube que sempre os
acarinhou.

tambem com todos os funcionarios, particularmente com aqueles integrados nos Servic;:os de Filatelia.
Grande compreensao, boa vontade e a
maior receptividade . por parte dos Servic;:os
dos CIT. tem side uma constante nos relac;:oes com aquela empresa publica.
Nao podemos deixar de agradecer toda a
preslimosa colaborac;:ao dada 00 Clube pelo'
antigo Director dos Servic;:os de Rlatelia, 0 nosso
prezado amigo Senhor Dr. Raul Moreira.
Ao actual Director daqueles Servic;:os Senhor Eng.D Luis Andrade desejamos as maiores felicidades no cargo para que foi'
nomeado, esperando 0 CFP continuar a
merecer toda a atenc;:ao por parte do novo
e distinto dirigente dos referidos Servic;:os.

1.a Tentativa de estabelecimento do correio
terrestre regular entre Portugal e a India,
nos fins do seculo XVII

HOMENAGEM A FERNANDO CARRAO

Conforme noticiamos no Boletim n.D 378,
referente 00 mes de Dezembro realizou-se
uma justa homenagem postuma a Fernando
Gomes Carrao, grande amigo do Clube e
um dos dirigentes que mais trabalhou e
prestigiou 0 seu e nosso CFP.
Foi uma homenagem singela, mas muito
significativa a um dos mais dedicados associ 0dos do Clube.

FEDERA9AO PORTUGUESA DE FlLATELIA

Tamb'e m com a Federac;:ao Portuguesa
de Filatelia 0 relacionamento do nosso pube
e 0 melhor possivel 0 que, sem duvida, e de
realc;:ar. Com efeito, relac;:oes amistosas entre
o Clube e 0 6rgao maximo do Filatella Nacional so pode trazer vantagens a mOdalidade, cujo futuro muito depende das boas
vontades e do bom senso de todos os verdadeiros filatelistas, cuja correcc;:ao, seriedade,
ponderac;:ao e tolerancia, alem de outros
atributos, sao essenciais para que 0 nosso
echobby.. atraia mais adeptos.

PROPOSTAS PARA VOTOS

Temos a honra de prop~r
Geral os votos seguintes:

a

Assembleia

A) De ogrodecimento
1) Aos Correios de Portugal. SA
2) A Federac;:ao Portuguesa de Filatelia
3) A nossa prezada associada e amigo
sr.DD. Helena Carrao, pel a muita dedicac;:ao demonstrada pelo nosso Clube
4) Aos colaboradores e anunciantes do
Boletim do CFP

VIDA FINANCEIRA

A situac;:ao finance ira do Clube continua
a ser estavel, decorrendo sem preocupac;:oos
de maior em virtude das verbas de que dispoe serem administradas com a maior parcimonia.
A maior ecfatia .. das receitas arrecadadas
destina-se 00 pagamento dos quatro numeros do Boletim que anualmente se publicam,
em virtude dos elevados custo que temos de
suportar para oferecer aos nossos associ ados
uma publicac;:ao dig no do nome prestigiado
do nosso Clube aquem e alem-fronteiras.
Dedicamos uma especial atenc;:ao 00 Boletim dado que e praticamente 0 unico elo de
ligac;:ao entre 0 Clube e os nossos prezados e
dedicados consocios do Provincia e do Estrangeiro.
A publicidade que tem sido conseguida
e insuficiente para minorar significativamente
o prec;:o de coda numero do Boletim que editamos.

B) De pesor por todos os s6clos talecldos no
decurso do ono.
Lisboa, 31 de Dezembro de 1997
DIREC9AO
Dr. Eurico Carlos Esteves Loge Cardoso
Jose Rodrigo Dias Ferreira
Fernando Augusto Araujo Mendonc;:a
JOClQ Pedro Pinheiro do Silva
Fernando do Silva Ideias
Dr. Rui Manuel Gravata Resende
Luis Miguel Pinto Santos Monteiro
Edmundo Miranda dos Santos
Nuno M. Cadima Henriques de Oliveira
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Par: Dr.1I Maria da Gloria Pires Firmino

eve-se a Ismael Gracias a noticia e publicac;:ao de documentos relativos a
proposta de correia regular, por terra,
entre Portugal e a India portuguesa, no final
do sec. XVii) (1).
Curiosamente, ainda informa que:

latina, alem de outras (caldaica, persa, turco, mourisca, grega, italiano, espanhola e
indiana), eccom as quais pode circular livremente por toda a parte».
o itinerario percorrldo foi 0 seguinte:

D

de Goa veio para Ormuz. daqui tomou 0 caminho do Persia e passou
por Ispahan. Caminhou depois ate 0
mar Caspio e embarcou no porto de
Abescum e desembarcou em Sobram.
Por terra chegou 00 mar Negro e, pel a
Anatolia, alcanc;:ou Constantinopla.
Tomou entao um navio frances para
Malta. Donde passou a Sicflia e seguiu
para Napoles, Roma e Genova. Prosseguiu a sua viagem, mas prometeu
voltar por Genova, no regresso.

ecEm mais de um livro escreve 0
falecido escritor indlano, Filipe Nery
Xavier, que em 1623 se estabeleceu
em Goa 0 correia maritimo, em consequencia do carta regia de 22 de
Fevereiro de 1622. Foram infrutiferas
todas as nossas investigac;:oes no arquivo do secretaria e no 'cartorlo do
fazenda para encontrarmos memoria
ou menc;:ao deste facto.»
Grac;:as a Godofredo Ferreira, que publlcou em 1953 a ecRelac;:ao do Viagem de um
Correio do Vice-Rei das Indios Orientais ... de
1608», 0 assunto esta desvendado.
As suas notas sobre esta Relac;:ao, incluido em codice manuscrito do Biblioteca do
Ajuda, esciarecem a aparecimento de um
individuo que se intitula eccorreio-mor».
A Relac;:ao citada esta esc rita em italiano, por ordem de um senador do Republica
de Genova, onde chegou 0 correia vindo
das Indios Orientais, a 20 de Agosto de 1608,
tendo partido de Goa no primeiro de Janeiro
do mesmo ano. Este disse chamar-se Antonio
Jorge do Cruz e trazer correspondencia do
Vice-Rei do India para 0 Rei de Espanha.
Contou ainda que foi educado por Padres
Jesuitas, em Ormuz. e que domina a lingua

Godofredo Ferreira procurou identificar 0
nomeado Antonio Jorge do Cruz e encontrou nos chancel arias de Filipe I e Filipe iI duos
cartas passadas em nome de Antonio Jorge
(que deve ser 0 citado Correia), concedendo ecmercesll como pogo das viagens que
fizera do India por terra. 0 mesmo autor tambem esclareceu a afirmac;:ao de Antonio
Jorge 00 intitular-se eccorreio-mor», apresentando as duos cartas regias relativas 00 servic;:o de correios do India em 1622 e 1626 que
provam nao ter existido tal cargo, naquela '
data. t evidente, como sublinha, que:
ecAntonio Jorge foi enviado como
correio do India a corte portuguesa
por terra, tres vezes. pelo menos; e.
19

o padre Fr. Joao da Trindade veio
a falecer ao sair de Lisboa no desempenho da sua missao.
Outro franciscano, 0 padre Fr. Francisco da Encarnac;:ao que partira a Lisboa por terra, apresentou igual
proposta.
Foi ouvido 0 padre Fr. Salvador de
Madre de Deus e na sua resposta so
manifestou dificuldades para se realizar 0 pensamento dos padres Fr. Joao
da Trindade e Fr . Francisco da
Encarnac;:ao.
Ouviu Sua Majestade sobre a assunto a Antonio Paes de Sande, homem de muita lic;:ao das cousas da
india, que opinou em 21 de Marc;:o de
1684 que devia ser ouvido 0 vice-rei
da india.
Em consequencia dos dois mencionados pareceres, mandou el-rei D.
Pedro II ao vice-rei todos as papeis
para dar 0 seu (carta regia de 23 de
Marc;:o de 1684). E 0 vice-rei acentuou
as dificuldades apontadas (resposta
de 18 de Janeiro de 1685).»

em vista da boa conta que de si deu
em tais missees, e bem natural. que
Ihe aproveitassem a habilidade como
orientador do servic;:o dos 'patamares·, mas sem 0 titulo com que se
enfeitou perante 0 redactor da curiosa narrativa.»
Pela leitura das cartas fica-se a saber que
a correspondencia entre Goa, Damao e
Cochim se fazia por meio de "patamares»
(termo antigo que significa andarilho, correio
a pe ou postilhao).
A proposta do Rei, na carta de 1622, de
organizar 0 correio, por meio de "postas» entre Goa, Damao e Diu, foi interpretada pelo
Vice-Rei, criando 0 lugar de Correlo-Mor, 0
que nao foi autorizado pelo Rei que escreve
em 1626:
" ... este oncio de Correio-Mor 0
qual se tem por escusado em Goa
porque as cartas de Verao, vao por
mar e ninguem escreve por terra, e
quando no Inverno se oferece algum
negocio basta despachar 0 Vizo-Rei
ou os particulares, Patamares, e tenho
informac;:ao que no discurso de cada
Inverno nao despacha 0 Vizo Rei, mais
de 3 e 4 vezes por haver de ordinario,
Bramanes particulores, que VQO e
vem ... »

Analisando as referidas propostas dos
Padres Joao da Trindade e Francisco da
Encarnac;:ao verifica-se que acham possivel
estabelecer uma "via postal» de Goa pelo
Porto do Congo (perto do mar da Persia), e
daqui por Bassora e Alepo alcanc;:ar os portos do Mediterr6neo, onde teriam barcos para
Liorne, Marselha au Cadiz, (2).
Como ja tinham feito este percurso, indicam os meios necessarios para 0 servic;:o se
efectuar:

Em relac;:ao 6 tentativa de estabelecimento de correia regular, Ismael Gracias relata
abreviadamente 0 seguinte :
,,0 vice-rei mandara muitas vezes
por terra com cartas a Sua Majestade
o padre Fr. Joao da Trindade .
Este religioso representou 6 corte
em 1676 as conveniencias que teria 0
real servic;:o em haver noticias sem ser
pela dilatada viagem das naus.
o principe regente D. Pedro
encarregou 0 proponente de entabulor 0 negocio, dando-Ihe instruc;:ees, e assim 0 comunicou ao vicerei em carta de 9 de Outubro de 1676
acompanhada de copia das instruc;:ees.

1) Encarregar 0 feitor da Fazenda Real
na alfOndega do Congo;
2) Nomear um Agente em Bassora e outro em Alepo .
Sabe-se que se escreveu ao superintendente da alfOndega do Congo, ao provedor-geral da Terra Santa, em Aiepo e para 0
Prior do Convento das Carmelitas, em Bassora.
Naturalmente, haveria a despesa desses
Agentes e a do transporte da india (Goa) 6
Persia, por barco.
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no estrangeiro, com 0 Boletim que, trimestralmente, publicamos.
Estivemos presentes:
IX Exposic;:ao Filatelica Luso-Alema
Pacific 97
Philaiberia
Exfilna 97
Moscovo 97
Lubrapex 97
Sines 97
Indipex
Mostra do 54.0 Aniversario do CFP

SERVI«;OS

Continuamos a satisfazer, sempre que nos
e possivel. os inumeros pedidos feitos pelos
socios sobre diversas materias ligadas, obvia,
mente, 6 Filatelia.
Nunca e demais recordar que 0 nosso
Clube possui numerosos e modernos meios
de pesquisa que se encontram ao servic;:o de
todos os prezados associados.
A secc;:ao "Permuta Inter-SOcios» continua
a dlnamizar 0 Clube e e com verdadeira satisfac;:ao que verlficamos que os associ ados tem
vlndo a aderlr cad a vez mais a esta inlclatlva
em boa hora lanc;:ada pela anterior Dlrecc;:ao.
Embora a "Permuta Inter-Soclos» se destine,
naturalmente, a todos os associ ados sem excepc;:ao, pensamos que os consocios da Provincia sao os que mais padem beneficiar com
mais este Servic;:o prestado pelo Clube.

BOLETIM

Temos cumprido na integra 0 que a anterior Direcc;:ao prometeu no inicio do seu mandato. Com efeito, trimestralmente, 0 nosso
Boletim esta em casa dos nossos prezados
consocios, nao obstante 0 esforc;:o financeiro
que a publicac;:ao de quatro numeros par ana
acarreta. 0 atraso que se verifica, quase
sempre, de alguns dias ou mesmo de algumas semanas na distribuic;:ao do Boletim devese a problemas relacionados com a Grafica
onde imprimimos a nossa publicac;:ao e nunca, podemos garantir, a atrasos da responsabilidade do seu Director au do seu
Coordenador e Administrador.
Continuamos a solicitar, aos nossos amigos filatelistas, que nos enviem artigos de interesse sobre as diversas especialidades
filatelicas para enriquecer as paginas da
nossa publicac;:ao e ajudar aqueles que necessitam dos seus ensinamentos.

SEDE

Durante a ana de 1997 foram chegando
ainda algumas dadivas oferecidas por assoclados correspondendo, assim, ao apelo feito pela anterior Direcc;:ao, para se poder levar
a cabo algumas obras na Sede, em especial
de conservac;:ao.
A todos os associ ados que contribUiram
para a nossa "campanha» e devida uma
palavra de agradeclmento. t com grande
satisfac;:ao que reglstamos uma grande afluencia de socios nas habituais reuniees semanais realizadas na nossa Sede.

BIBLIOTECA

INFORMATIZA«;AO DOS SERVI«;OS
DA SECRETARIA

A Biblioteca do Clube, como ja e do
conhecimento dos prezados associados, e,
sem duvida, uma das que se encontram
melhor apetrechadas no seu genero, em todo
o mundo filatelico, sendo elogiada por todos
os que visitam a nossa sede, incluindo filatelistas estrangeiros.
Porem, no ana de 1997 nao se verificaram aquisic;:ees de vulto nem recebemos ofertas dignas de registo.
De realc;:ar que grande numero de associados mostraram interesse em consultar varias obras existentes nas nossas estantes.
Uma das grandes preocupac;:ees dos
dirigentes do Clube e a falta de espac;:o
para arrumar muitas publicac;:ees que possuimos.

Razees de varia ordem tem tornado impossivel informatizar os nossos Servic;:os Administrativos. As promessas que tivemos nao
passaram disso mesmo .. . Independentemente dos elevados custos que a informatilOc;:ao
acarreta, 0 problema de uma programac;:ao
adaptada as necessidades do Clube nco tem
sido facil de ultrapassar.
CORREIOS DE PORTUGAL

o relaclonamento do nosso Clube com
os Correios de Portugal, SA, continua a ser a
melhor possivel a todos os niveis, isto e, nao
so com as entidades a quem estao cometidas responsabilidades ao mais alto nivel, mas
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Relatorio e Contos dQ Direc900
e Parecer do Conselho Fiscal do ana
de 1997
CONSIDERAc;OES

ANIVERSARIO DO CLUBE

Antes do mais convem real<;:ar que em
1997 foram escolhidos os novos corpos sociais para 0 trienio de 1997-1999, nos elei<;:6es
efectuadas na sede do nosso Clube em 30
de Malo. Mais uma vez os nossos prezados
cons6cios primaram pela ausencia. Se, por
um lado. tal facto e pouco estimulante para
quem, exclusivamente por dedica<;:ao, aceito IItomar conta)) dos destin~s do Clube, por
outro. representa uma total confian<;:a nos
s6cios indigitados para dirigentes.
A DirecC;ao eleita transitou. quase na totalidade. da Direc<;:ao cessante (apenas foi
substituido 0 Secretario). Por essa razao,
estamos em condi<;:6es de dar conhecimento aos nossos associados do que foi a actividade desenvolvida no Clube no decurso dos
12 meses do ano.
A situa<;:ao finance ira do Clube continua
estavel gra<;:as a uma administra<;:ao cuidadosa e sensata, mau grado as quotiza<;:6es
em divida ascenderem a algumas centenas
de contos 0 que nao deixa de ser preocupante ate porque as insistencias feitas junto
dos s6cios devedores naG dao. praticamente, qualquer resultado.
Embora nao possamos empreender
grandes cometimentos para nao comprometer. de forma irremediavel. a situa<;:ao financeira do Clube (no capital os apoios das
autoridades sao nulos 0 que naG se verifica
na Provincia) vamos divulgando e
prestigiando a Filatelia Nacional 0 melhor que
podemos e sabemos com os recursos disponiveis.
Em 1997, 0 nosso optimismo melhorou no
que respeita as possibilidades humanas, ja
que varios dirigentes tem maior disponibilidade de tempo para 0 desempenho das suas
fun<;:6es no Clube.

A actual DirecC;ao manteve 0 compromisso assumido pela anterior no que respeita
as comemora<;:6es ligadas ao aniversario do
Clube. Assim. para se festejar 0 quinquagesimo quarto aniversario foi levada a efeito umo
IIMostro Filotelica)) no nosso sede de 27 a 29
de Outubro. estondo potentes seis colec<;:6es
de outros tontos ossociodos. Funcionou no
local do Mostro. no dio da inouguro<;:ao. um
posta de correia tendo sido utilizado um belo
carimbo comemorotivo com a efigie da Rainho D. Maria I. Tambem no dio 27 reolizouse, mais uma vez no Messe de Oficiais da
For<;:a Aerea, em Monsanto. 0 jantar comemorativo que a todos ogradou. 0 numero de
presenc;as foi sensivelmente iguol 00 do ana
anterior. 0 nosso Clube sentiu-se muito honrado com a presen<;:a, no referido jantar. do
Senhor Burton Sellers, vice-presidente da Federo<;:ao Internacional de Filatelia e coordenador do FIP da IIPortugal 98)). No referido
repasto. contamos. mais uma vez. com a
agradavel e amiga presen<;:a do Senhor Presidente da FederaC;ao Portuguesa de Filatelia. Senhor Pedro Vaz Pereira e do nossa
prezada amiga, s6cia honoraria do Clube.
Senhora Dr.° Graciete Gon<;:alves. distinta
subdirectora da Direc<;:ao de Filatelia dos
Correios de Portugal.
No final do Jantar foram entregues as
Medalhas Comemorativas aos associados
que completaram 25 anos de filio<;:ao. Forom
entregues, tambem. Medalhas do Clube a
todos os s6cios participantes do evento que
teve lugar na Sede do C.F.P.
PARTICIPAc;AO EM EXPOSIc;OES

Como habitualmente, 0 nosso Clube participou em Exposi<;:6es. tanto no pais como
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Ismael Gracias remata este assunto com
a seguinte reflexao:

Mas. ao tim e ao cabo, levando em conta todas as dificuldades de varia ordem que
tal trajecto implicava (sobretudo para os
possiveis correios), desprezando a economia
de tempo. 0 Vice-Rei. perante as propostos e
pareceres (e ate 0 bom ocolhimento do Principe) respondeu que:

IISeja como for, a tentativa faz
homa a religiao franciscana. Mau foi
que houvesse quem se entibiasse ante
as dificuldades que se suscitam, e
deixasse a parte projecto tao util e
vantajoso. que. reolizado. talvez concorresse para se nao precipitar com
celeridade a decadencia do imperio
portugues na Asia.))

II ... ho hua diticuldade invencivel
que he ados mon<;:6es sem as quaes
se nao pode navegar nem d'aqui para
os estreitos nem dos estreitos para
aqui. .. ))

Para sublinhar a valor e importancia concedidos por Ismael Gracias ao servi<;:o postal
na vida dos povos e das na<;:6es.

A tal desinteresse nao era alheio 0 exemplo dos holandeses com as facilidades de que
gozavam dispondo de lIassistentes)) gratis. por
terem feitores por todas essas terras ... e quanta a brevidade, mandando quando que rem
um navio da India para a Persia sem despesa porque 0 carregam de qualquer droga a
entregar aos seus feitores, ainda que para 0
tempo seja desnecessario)).

(1) J.A. Ismael Gracias - "Memoria Historico-Econ6mica so
bre as Correios do indio Portuguesa. - Novo Goo. Imp.
Nac. 1889.
(2) Durante as seculos XVI e XVII as viagens por terra. ligando a indio a Portugal sucederam-se a ponto de Filipe II
determinor que so em casas excepcionois se tomoria tal
decisiia. Como se pode observor no mapa a itlner6rio
de Manuel Godinho. em 1665. contem as etapas perc orridos pelos franciscanos cllados.
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"INDEPEX 97"

D

ecorreu em New Delhi, no india, de 15
a 22 de Dezembro, a Exposi<;:oo Mundial «INDEPEX 97", nos amplas instala<;:oes do Pragati Maidan. A organiza<;:oo pertenceu 00 Departamento de Correios do
india e a Federa<;:oo Indiana de Filatelia, e
contou com 0 patrocinio do Federa<;:oo Internacional de Filatelia e auspfcios do Federa<;:oo Inter Asiatica de Filatelia.
Participaram 596 expositores no Classe de
Competi<;:oo que ocuparam cerca de 3000
quadros. 0 Juri, constitufdo por 32 Jurados
de diversos pafses e 9 Aprendizes, atribuiu 43
• medalhas de Ouro Grande, 62 de Ouro, 100
de Prato Dourada Grande e 111 de Prato
Dourada.
A participa<;:oo portuguesa contou com
11 concorrentes que obtiveram as seguintes
classifica<;:oes:

Medalha de Bronze:
CLUBE FIL. DE PORTUGAL com "Bole tim
do C/ube Fil. de Portugal"

Medalha de Prato Dourada:
JOSE JOUO PEREIRA JORDAO
com "France»
Medalha de Prato Grande:
CARLOS JARDIM com "France - First Years"
PEDRO VAl. PEREIRA com "Portuguese
Telegrams until 1925.

SELOS E MATERIAL
FILATELICO
PACOTES DE SELOS
TEMATICOS

(86)
(86)

(85)

Grande sortido
de Series completas
e Selos tem6ticas

(82)
(77)

Pe~a listas de pre~os gratis

(76)

EI6dio de Santos

Medalha de Prato:
JOAQUIM LEOTE com "First Stamps
of Portuguese India'
ANT6NIO GONC;:ALVES BORRALHO
com "No Descoberta da Filatelia»

(70)

Medalha de Bronze Prateado:
EURICO CARLOS E. LAGE CARDOSO
com ,,0 Fascinio da Maximafilia.

(67)

CASA FUNDADA EM 1922

(74)

R. BERNARDO LIMA, 27
Telef. 54 9725
1150 LlSBOA
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Por: Sergio

(61)

Joaquim Leote foi um dos tres expositores
seleccionados, conjuntamente com Sita
Bhateja do india e Daniel Tong How Teo de
Singapura, para a atribui<;:oo, por voto secreto do Juri, do Grande Premio de Honra. Este
Premio foi ganho pelo concorrente de
Singapura, com a sua participa<;:oo de
"Sarawak,•.
Os Correios de Portugal estiveram presentes com um Stand a cargo do funcionaria
dos Servi<;:os de Filatelia, D. Manuela Ferreira,
tendo havido uma Marco Postal Comemorativa.
Foi Comissario para 0 nosso pars Antonio
Borralho.

Medalha de Quro Grande no Classe
dos Campe<3es:
JOAQUIM LEOTE com "Portuguese India'
Medalha de Prato Dourada Grande:
EDUARDO JOSE OUVEIRA E SOUSA
com "L'Automobile'
JOLIO PEDROSO MAlA
com "That
,
Glorious Deeds ...
MARIO ALMEIDA COUTINHO com "Ceres:
Postal Stationery of Portugal»

BOAS-VINDAS ...

ALDAS DA RAINHA e uma linda cidade, distante de Lisboa cerca de 80 km
(agora por uma via rodoviaria directa),
e do Porto, cerca de 250 km.
Possui um dos parques mais bel os de PortugaL um hospital termal fundado pela Rainha D. Leonor, uma industria de barro
conhecida em todo 0 mundo e um grupo de
muse us de que destacamos 0 de pintura Jose
Malhoa. Outras coisas haveria que citar, mas
noo 0 fazemos para deixar de alongar-nos.
Encontra-se a nossa cidade rodeada de
lind as prciias, com destaque especial para a
paradisfaca Foz do Arelho, agora modernizado com uma bela avenida junto 00 mar.
A juntar a tudo isto, e evidente, a coso
filatelica SERGIO W. DE SOUSA SIMOES, a
comercializar selos e material filatelico desde

C

w.

de Sousa Simoes

esta efemeride, pois, alem do mais, e a primeira vez que se realiza fora de Lisboa, local
do sede do ACOFIL.
Noo queremos deixar de assinalar 0 briIhante trabalho desenvolvido durante os tres
anos do ACOFIL. pelo seu presidente Eng.
Albertino de Figueiredo, incansavel no seu
posto.
A Barata das Neves - uma referencia
filatelica de Portugal - que tem dedicado
afanosamente a ACOFIL grande parte dos
seus dias.
Para ambos e para todos aqueles que,
de algum modo trabalharam ou contribufram
no defesa do bom nome dos verdadeiros
comerciantes de selos portugueses, voo os
nossos agradecimentos.
Parabens ACOFIL!

1952.

A ACOFIL escoIheu precisamente
Caldas do Rainha
para assinalar a passagem do seu 3.°
aniversario, decorrendo um almo<;:o de
confraterniza<;:oo,
entre os seus associados, famnias e alguns colaboradores,
no adega do Caldas
Internacional Hotel.
Filatelia SERGIO
W. DE SOUSA SIMOES
sente-se lisonjeada
pelo facto de Ihe
pertencer a organiza<;:oo a comemorar
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dos Selos Comemorafivos
dos 500 Anos das Misericordias

Lan~amenfO

o

s Correlos de Portugal lanc;:aram. em 20
efemeride. No final fol ofe'recido a todos os prede Feverelro passado. na Sal a dos Essentes um beberete.
Transcrevemos. na parte que interessa. as
pelhos dos crr. na Rua de S. Jose. em Lisboa. dois selos comemorativos dos 500 Anos das
informac;:6es que nos foram cedidas pelo GabiMisericordias.
nete de Comunicac;:ao Social:
A cerim6nia do lanc;:amento destes selos presi"OS selos tem os valores facials de 80 e 100
diram 0 Ministro do Trabalho e da SoIidariedade Dr.
escudos. com tiragens de 500 mil exemplares
Ferro Rodrigues e a Ministra da SaUde. Dr.° Maria de
cada. Na mesma data sera emitido um sobresSelem. Presentes. ainda. alem do Presidente do
crito de 1.° dia. no valor de 90 escudos.
Conselha de Administrac;:ao dos crr. Dr. Norberto
Em resposta 6s carenclas sociais crescentes
Pilar e de outros altos funcionarios dos Correlos. os
da epoca e segulndo uma politica real de reorelementos constitutivos da Comissao Nacional para
ganizac;:ao da assistencia. a rainha D. Leonor.
os 5CXJ Anos das Miseric6rdias. presidida pelo Prof.
vi Ova de D. Joao II - e na altura regente do
Mario Pinto. Dr. Vitor Melicias. Presidente da Uniao
reino - e 0 seu confessor Frei Miguel Contreiras.
das Mlseric6rdias Portuguesos e a Proved ora da
fundaram em 15 de Agosto de 1498 a primelra
Santa Caso da Misericordia de Usboa. Dr.o Maria do
Irmandade e confraria de Miseric6rdias. nos
Carmo Romao.
claustros da Se de lisboa (na Capela da Terra
o Sr. Dr. Norberto Pilar falou em primeiro luSolta ou da Senhora da Pledade).
gar para saudar todos os presentes. afirmando
Estas instltuic;:6es de solidariedade e econoque fol com 0 malor Interesse e gosto que a
mla social. que 0 pavo prontamente baptizou
empresa pOblica a que preside se assoclou 6s
de Santas Casas. introduziu um novo modelo.
cerlmonias comemorativas dos 500 Anos das
com fortes antecedentes medievais e ampla liMiserlcordias. emitindo
gac;:ao a pro tic as de
dois excelentes selos.
anti gas confrarias e iro Padre Sr. Dr. Vitor
mandades. que rapiMelicias. num breve.
damente se difundiu
mas brilhante Improviem Portugal.
so. aludiu 6 ImportanAs misericordias
cia das Mlsericordlas no
sao porventura as mais
nosso Pais. agradecenimportantes Instituic;:6es
do aos Correios de Pornao governamentais
tugal a excelente
de assistencia no muninlciativa de 'Inserir. no
do lusofono. actuando
seu Plano de emlssoes
em areas tao dlverde selos para este ano.
sificadas como hospios dois exemplares alutais. creches. lares.
sivos ao evento que se
apoio domiclliorio. baircomemora e que lam
ros socials. emprego.
ser lanc;:ados em circucaixas economicas. e
lac;:ao. Em cerimonla
tantas outras formas de
simbolica os membros
bem fazer.
do Governo presentes.
De facto. alem das
o P." Vitor Melicias e a
que se criaram nos OltiProvedora da Santa
mos anos em Portugal
Casa da Misericordia
e no Brasil. foram funde Llsboa foram convidadas as Santas Casas
dados pelo Dr. Norde Paris. Luxemburgo.
berto Pilar a obliterar
Moc;:ambique e reacticom 0 carimbo de 1.°
vada a de Sao Tome e
A Provedora da Santa Casa da Misericordia. Sr.' Dr.' Mario do
Dla de Cir£ulac;:ao os Carma Romoo obllterando um sobrescrito de 1.' Dla da serie Principe. estando varias
Sobrescritos emitidos
outras em constituic;:ao
"500 Anos das Mlsericordlos". Ladelam a Provedora, 0
pelos crr propositadaem Paises de Lingua
Presldente do Conselho de AdmlnlstrarrCio dos err, Sr. Dr.
Norberta Pilar e 0 Director deste Boletim
mente para a referida
Oficlal Portuguesa.1>
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JOSE M. VAZ PEREIRA, LOA.
70 Anos ao Servi~o da Ciencia
e da Saude
CORRESPONDENCIA: Apartado 2335' 1108 LlSBOA CODEX
Rua das Mayarocas, 18' ABRUNHEIRA • 271 0 SINTRA
Tels. (351-1) 9250450/1/2 - 92501 44 - 92503 19 - 9250369 - 9150079 - 9150492
Fax (351-1) 9250194 - 9151682

***

Rua de Santa Catarina, 951 - 3. 2 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 Extrac~ao
Fot6metros e Kites para Analise de Aguas
Acess6rios de Farmacia

500 AN OS DAS MISERICORDIAS
Data de emissao: 20 de Fevereiro de 1998
Desenho: Atelier B2
Impressao: Lito Maio. Offset
Popel: Esmalte
Denteada: 12 x 12 1/2
Formatos: 30.6x40 mm e 40x30.6 mm
Folhas: De SO selas
Taxas e tiragens:
80$00 SOO.OOO
100$00 SOO.OOO
FDC: Usboa. Porto. Coimbra. Evora. Faro. Funchal
e Ponto Delgado

Novas Emissoes
Portuguesas

MACAU
ANO LUNAR DO TIGRE

350 ANOS DA ENGENHARIA MllITAR

Data de emissao: 18 de Janeiro de 1998
Desenho: L10 Man Cheong
Impressao: INCM. Off-set
Popel: Esmalte
Denteada: 12 x 12
Formato: 40 mm x 30 mm
Folhas: De 50 selos
Plano de emlssao:
1 selo de $5.50
Bloco: Contem um selo de $10.00
Bilhete Potal: 52.00
FDC: Macau.

Data de emissao: 28 de Janeiro de 1998
Desenhos: Vitor Santos
Impressao: Lito Maio. Offset
Popel: Esmalte
Denteado: 12x12 1/2
Formato: 40x30.6 mm
Folhas: De 50 selos
Taxas e tiragens :
SO$OO
1.000.000
80$00 500.00
100$00
SOO.OOO
140$00 300.000
Carteira: Com uma serie
370$00 SO.OOO ex.
Bilhetes Posta is: 4x65$00
FDC: Lisboo. Porto. Coimbra. Evora. Faro. Funchal
e Ponto Delgado.

MODOS DE VIDA-VENDILHOES
Data de emissao: 13 de Fevereiro de 1998
Desenhos: Lio Man Cheong
Impressao: INCM. Off-set
Popel: Esmalte
Denteado: 12 x 12
Formato: 40 mm x 30 mm
Folhas: De 12 selos
Plano de emissao:
$1.00
$1.SO
$2.00
$2.SO
$3.00
$3.SO
Bloco: Contem um selo de $6.00
FDC: Macau.

CENTENARIO DA MORTE DE ROBERTO IVENS
Data de emissao: 28 de Janeiro de 1998
Desenho: Jose Luis Tinoco
Impressao: INCM. Off-set
Popel: Esmalte
Denteado: 12x12 1/2
Formato: 40x30.6 mm
Folhas: De SO selos
Taxa e tlragem :
140$00 300.000
FDC: Usboa. Porto. Coimbra. Evora. Faro. Funchal
e Ponto Delgado.

Exchange
I

250 ANOS DO AQUEDUTO DAS AGUAS LlVRES
Data de emissao: 20 de Fevereiro de 1998
Desenho: Carlos Leitao
Impressao: INCM. Offset
Popel: Esmalte
Esta emissao e formada apenas por um Bloco Filatelico contendo
um selo de 3SO$00 com a tiragem de 100.000 ex.
FDC: Lisboa. Porto. Coimbra. Evora. Faro. Funchal
e Ponto Delgado.
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..Mar.w~~.w....

SUBASTAS FlLATELlCAS 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 cataloqo GRATIS

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

I
!

I ~~~~

Perarne Bryntessen
Vegagatan 16 C
76132 Norrtalje

I

l ~ ...... .'t\""''''~''' ~

.

Juan Simona - CC40 - 7311 Chillar
ARGENTINA

SWEDEN

_ ~ ~ -'- . i
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dos Selos Comemorafivos
dos 500 Anos das Misericordias

Lan~amenfO

o

s Correlos de Portugal lanc;:aram. em 20
efemeride. No final fol ofe'recido a todos os prede Feverelro passado. na Sal a dos Essentes um beberete.
Transcrevemos. na parte que interessa. as
pelhos dos crr. na Rua de S. Jose. em Lisboa. dois selos comemorativos dos 500 Anos das
informac;:6es que nos foram cedidas pelo GabiMisericordias.
nete de Comunicac;:ao Social:
A cerim6nia do lanc;:amento destes selos presi"OS selos tem os valores facials de 80 e 100
diram 0 Ministro do Trabalho e da SoIidariedade Dr.
escudos. com tiragens de 500 mil exemplares
Ferro Rodrigues e a Ministra da SaUde. Dr.° Maria de
cada. Na mesma data sera emitido um sobresSelem. Presentes. ainda. alem do Presidente do
crito de 1.° dia. no valor de 90 escudos.
Conselha de Administrac;:ao dos crr. Dr. Norberto
Em resposta 6s carenclas sociais crescentes
Pilar e de outros altos funcionarios dos Correlos. os
da epoca e segulndo uma politica real de reorelementos constitutivos da Comissao Nacional para
ganizac;:ao da assistencia. a rainha D. Leonor.
os 5CXJ Anos das Miseric6rdias. presidida pelo Prof.
vi Ova de D. Joao II - e na altura regente do
Mario Pinto. Dr. Vitor Melicias. Presidente da Uniao
reino - e 0 seu confessor Frei Miguel Contreiras.
das Mlseric6rdias Portuguesos e a Proved ora da
fundaram em 15 de Agosto de 1498 a primelra
Santa Caso da Misericordia de Usboa. Dr.o Maria do
Irmandade e confraria de Miseric6rdias. nos
Carmo Romao.
claustros da Se de lisboa (na Capela da Terra
o Sr. Dr. Norberto Pilar falou em primeiro luSolta ou da Senhora da Pledade).
gar para saudar todos os presentes. afirmando
Estas instltuic;:6es de solidariedade e econoque fol com 0 malor Interesse e gosto que a
mla social. que 0 pavo prontamente baptizou
empresa pOblica a que preside se assoclou 6s
de Santas Casas. introduziu um novo modelo.
cerlmonias comemorativas dos 500 Anos das
com fortes antecedentes medievais e ampla liMiserlcordias. emitindo
gac;:ao a pro tic as de
dois excelentes selos.
anti gas confrarias e iro Padre Sr. Dr. Vitor
mandades. que rapiMelicias. num breve.
damente se difundiu
mas brilhante Improviem Portugal.
so. aludiu 6 ImportanAs misericordias
cia das Mlsericordlas no
sao porventura as mais
nosso Pais. agradecenimportantes Instituic;:6es
do aos Correios de Pornao governamentais
tugal a excelente
de assistencia no muninlciativa de 'Inserir. no
do lusofono. actuando
seu Plano de emlssoes
em areas tao dlverde selos para este ano.
sificadas como hospios dois exemplares alutais. creches. lares.
sivos ao evento que se
apoio domiclliorio. baircomemora e que lam
ros socials. emprego.
ser lanc;:ados em circucaixas economicas. e
lac;:ao. Em cerimonla
tantas outras formas de
simbolica os membros
bem fazer.
do Governo presentes.
De facto. alem das
o P." Vitor Melicias e a
que se criaram nos OltiProvedora da Santa
mos anos em Portugal
Casa da Misericordia
e no Brasil. foram funde Llsboa foram convidadas as Santas Casas
dados pelo Dr. Norde Paris. Luxemburgo.
berto Pilar a obliterar
Moc;:ambique e reacticom 0 carimbo de 1.°
vada a de Sao Tome e
A Provedora da Santa Casa da Misericordia. Sr.' Dr.' Mario do
Dla de Cir£ulac;:ao os Carma Romoo obllterando um sobrescrito de 1.' Dla da serie Principe. estando varias
Sobrescritos emitidos
outras em constituic;:ao
"500 Anos das Mlsericordlos". Ladelam a Provedora, 0
pelos crr propositadaem Paises de Lingua
Presldente do Conselho de AdmlnlstrarrCio dos err, Sr. Dr.
Norberta Pilar e 0 Director deste Boletim
mente para a referida
Oficlal Portuguesa.1>
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JOSE M. VAZ PEREIRA, LOA.
70 Anos ao Servi~o da Ciencia
e da Saude
CORRESPONDENCIA: Apartado 2335' 1108 LlSBOA CODEX
Rua das Mayarocas, 18' ABRUNHEIRA • 271 0 SINTRA
Tels. (351-1) 9250450/1/2 - 92501 44 - 92503 19 - 9250369 - 9150079 - 9150492
Fax (351-1) 9250194 - 9151682

***

Rua de Santa Catarina, 951 - 3. 2 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 Extrac~ao
Fot6metros e Kites para Analise de Aguas
Acess6rios de Farmacia

"INDEPEX 97"

D

ecorreu em New Delhi, no india, de 15
a 22 de Dezembro, a Exposi<;:oo Mundial «INDEPEX 97", nos amplas instala<;:oes do Pragati Maidan. A organiza<;:oo pertenceu 00 Departamento de Correios do
india e a Federa<;:oo Indiana de Filatelia, e
contou com 0 patrocinio do Federa<;:oo Internacional de Filatelia e auspfcios do Federa<;:oo Inter Asiatica de Filatelia.
Participaram 596 expositores no Classe de
Competi<;:oo que ocuparam cerca de 3000
quadros. 0 Juri, constitufdo por 32 Jurados
de diversos pafses e 9 Aprendizes, atribuiu 43
• medalhas de Ouro Grande, 62 de Ouro, 100
de Prato Dourada Grande e 111 de Prato
Dourada.
A participa<;:oo portuguesa contou com
11 concorrentes que obtiveram as seguintes
classifica<;:oes:

Medalha de Bronze:
CLUBE FIL. DE PORTUGAL com "Bole tim
do C/ube Fil. de Portugal"

Medalha de Prato Dourada:
JOSE JOUO PEREIRA JORDAO
com "France»
Medalha de Prato Grande:
CARLOS JARDIM com "France - First Years"
PEDRO VAl. PEREIRA com "Portuguese
Telegrams until 1925.

SELOS E MATERIAL
FILATELICO
PACOTES DE SELOS
TEMATICOS

(86)
(86)

(85)

Grande sortido
de Series completas
e Selos tem6ticas

(82)
(77)

Pe~a listas de pre~os gratis

(76)

EI6dio de Santos

Medalha de Prato:
JOAQUIM LEOTE com "First Stamps
of Portuguese India'
ANT6NIO GONC;:ALVES BORRALHO
com "No Descoberta da Filatelia»

(70)

Medalha de Bronze Prateado:
EURICO CARLOS E. LAGE CARDOSO
com ,,0 Fascinio da Maximafilia.

(67)

CASA FUNDADA EM 1922

(74)

R. BERNARDO LIMA, 27
Telef. 54 9725
1150 LlSBOA
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Por: Sergio

(61)

Joaquim Leote foi um dos tres expositores
seleccionados, conjuntamente com Sita
Bhateja do india e Daniel Tong How Teo de
Singapura, para a atribui<;:oo, por voto secreto do Juri, do Grande Premio de Honra. Este
Premio foi ganho pelo concorrente de
Singapura, com a sua participa<;:oo de
"Sarawak,•.
Os Correios de Portugal estiveram presentes com um Stand a cargo do funcionaria
dos Servi<;:os de Filatelia, D. Manuela Ferreira,
tendo havido uma Marco Postal Comemorativa.
Foi Comissario para 0 nosso pars Antonio
Borralho.

Medalha de Quro Grande no Classe
dos Campe<3es:
JOAQUIM LEOTE com "Portuguese India'
Medalha de Prato Dourada Grande:
EDUARDO JOSE OUVEIRA E SOUSA
com "L'Automobile'
JOLIO PEDROSO MAlA
com "That
,
Glorious Deeds ...
MARIO ALMEIDA COUTINHO com "Ceres:
Postal Stationery of Portugal»

BOAS-VINDAS ...

ALDAS DA RAINHA e uma linda cidade, distante de Lisboa cerca de 80 km
(agora por uma via rodoviaria directa),
e do Porto, cerca de 250 km.
Possui um dos parques mais bel os de PortugaL um hospital termal fundado pela Rainha D. Leonor, uma industria de barro
conhecida em todo 0 mundo e um grupo de
muse us de que destacamos 0 de pintura Jose
Malhoa. Outras coisas haveria que citar, mas
noo 0 fazemos para deixar de alongar-nos.
Encontra-se a nossa cidade rodeada de
lind as prciias, com destaque especial para a
paradisfaca Foz do Arelho, agora modernizado com uma bela avenida junto 00 mar.
A juntar a tudo isto, e evidente, a coso
filatelica SERGIO W. DE SOUSA SIMOES, a
comercializar selos e material filatelico desde

C

w.

de Sousa Simoes

esta efemeride, pois, alem do mais, e a primeira vez que se realiza fora de Lisboa, local
do sede do ACOFIL.
Noo queremos deixar de assinalar 0 briIhante trabalho desenvolvido durante os tres
anos do ACOFIL. pelo seu presidente Eng.
Albertino de Figueiredo, incansavel no seu
posto.
A Barata das Neves - uma referencia
filatelica de Portugal - que tem dedicado
afanosamente a ACOFIL grande parte dos
seus dias.
Para ambos e para todos aqueles que,
de algum modo trabalharam ou contribufram
no defesa do bom nome dos verdadeiros
comerciantes de selos portugueses, voo os
nossos agradecimentos.
Parabens ACOFIL!

1952.

A ACOFIL escoIheu precisamente
Caldas do Rainha
para assinalar a passagem do seu 3.°
aniversario, decorrendo um almo<;:o de
confraterniza<;:oo,
entre os seus associados, famnias e alguns colaboradores,
no adega do Caldas
Internacional Hotel.
Filatelia SERGIO
W. DE SOUSA SIMOES
sente-se lisonjeada
pelo facto de Ihe
pertencer a organiza<;:oo a comemorar
27

Relatorio e Contos dQ Direc900
e Parecer do Conselho Fiscal do ana
de 1997
CONSIDERAc;OES

ANIVERSARIO DO CLUBE

Antes do mais convem real<;:ar que em
1997 foram escolhidos os novos corpos sociais para 0 trienio de 1997-1999, nos elei<;:6es
efectuadas na sede do nosso Clube em 30
de Malo. Mais uma vez os nossos prezados
cons6cios primaram pela ausencia. Se, por
um lado. tal facto e pouco estimulante para
quem, exclusivamente por dedica<;:ao, aceito IItomar conta)) dos destin~s do Clube, por
outro. representa uma total confian<;:a nos
s6cios indigitados para dirigentes.
A DirecC;ao eleita transitou. quase na totalidade. da Direc<;:ao cessante (apenas foi
substituido 0 Secretario). Por essa razao,
estamos em condi<;:6es de dar conhecimento aos nossos associados do que foi a actividade desenvolvida no Clube no decurso dos
12 meses do ano.
A situa<;:ao finance ira do Clube continua
estavel gra<;:as a uma administra<;:ao cuidadosa e sensata, mau grado as quotiza<;:6es
em divida ascenderem a algumas centenas
de contos 0 que nao deixa de ser preocupante ate porque as insistencias feitas junto
dos s6cios devedores naG dao. praticamente, qualquer resultado.
Embora nao possamos empreender
grandes cometimentos para nao comprometer. de forma irremediavel. a situa<;:ao financeira do Clube (no capital os apoios das
autoridades sao nulos 0 que naG se verifica
na Provincia) vamos divulgando e
prestigiando a Filatelia Nacional 0 melhor que
podemos e sabemos com os recursos disponiveis.
Em 1997, 0 nosso optimismo melhorou no
que respeita as possibilidades humanas, ja
que varios dirigentes tem maior disponibilidade de tempo para 0 desempenho das suas
fun<;:6es no Clube.

A actual DirecC;ao manteve 0 compromisso assumido pela anterior no que respeita
as comemora<;:6es ligadas ao aniversario do
Clube. Assim. para se festejar 0 quinquagesimo quarto aniversario foi levada a efeito umo
IIMostro Filotelica)) no nosso sede de 27 a 29
de Outubro. estondo potentes seis colec<;:6es
de outros tontos ossociodos. Funcionou no
local do Mostro. no dio da inouguro<;:ao. um
posta de correia tendo sido utilizado um belo
carimbo comemorotivo com a efigie da Rainho D. Maria I. Tambem no dio 27 reolizouse, mais uma vez no Messe de Oficiais da
For<;:a Aerea, em Monsanto. 0 jantar comemorativo que a todos ogradou. 0 numero de
presenc;as foi sensivelmente iguol 00 do ana
anterior. 0 nosso Clube sentiu-se muito honrado com a presen<;:a, no referido jantar. do
Senhor Burton Sellers, vice-presidente da Federo<;:ao Internacional de Filatelia e coordenador do FIP da IIPortugal 98)). No referido
repasto. contamos. mais uma vez. com a
agradavel e amiga presen<;:a do Senhor Presidente da FederaC;ao Portuguesa de Filatelia. Senhor Pedro Vaz Pereira e do nossa
prezada amiga, s6cia honoraria do Clube.
Senhora Dr.° Graciete Gon<;:alves. distinta
subdirectora da Direc<;:ao de Filatelia dos
Correios de Portugal.
No final do Jantar foram entregues as
Medalhas Comemorativas aos associados
que completaram 25 anos de filio<;:ao. Forom
entregues, tambem. Medalhas do Clube a
todos os s6cios participantes do evento que
teve lugar na Sede do C.F.P.
PARTICIPAc;AO EM EXPOSIc;OES

Como habitualmente, 0 nosso Clube participou em Exposi<;:6es. tanto no pais como
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Ismael Gracias remata este assunto com
a seguinte reflexao:

Mas. ao tim e ao cabo, levando em conta todas as dificuldades de varia ordem que
tal trajecto implicava (sobretudo para os
possiveis correios), desprezando a economia
de tempo. 0 Vice-Rei. perante as propostos e
pareceres (e ate 0 bom ocolhimento do Principe) respondeu que:

IISeja como for, a tentativa faz
homa a religiao franciscana. Mau foi
que houvesse quem se entibiasse ante
as dificuldades que se suscitam, e
deixasse a parte projecto tao util e
vantajoso. que. reolizado. talvez concorresse para se nao precipitar com
celeridade a decadencia do imperio
portugues na Asia.))

II ... ho hua diticuldade invencivel
que he ados mon<;:6es sem as quaes
se nao pode navegar nem d'aqui para
os estreitos nem dos estreitos para
aqui. .. ))

Para sublinhar a valor e importancia concedidos por Ismael Gracias ao servi<;:o postal
na vida dos povos e das na<;:6es.

A tal desinteresse nao era alheio 0 exemplo dos holandeses com as facilidades de que
gozavam dispondo de lIassistentes)) gratis. por
terem feitores por todas essas terras ... e quanta a brevidade, mandando quando que rem
um navio da India para a Persia sem despesa porque 0 carregam de qualquer droga a
entregar aos seus feitores, ainda que para 0
tempo seja desnecessario)).

(1) J.A. Ismael Gracias - "Memoria Historico-Econ6mica so
bre as Correios do indio Portuguesa. - Novo Goo. Imp.
Nac. 1889.
(2) Durante as seculos XVI e XVII as viagens por terra. ligando a indio a Portugal sucederam-se a ponto de Filipe II
determinor que so em casas excepcionois se tomoria tal
decisiia. Como se pode observor no mapa a itlner6rio
de Manuel Godinho. em 1665. contem as etapas perc orridos pelos franciscanos cllados.
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o padre Fr. Joao da Trindade veio
a falecer ao sair de Lisboa no desempenho da sua missao.
Outro franciscano, 0 padre Fr. Francisco da Encarnac;:ao que partira a Lisboa por terra, apresentou igual
proposta.
Foi ouvido 0 padre Fr. Salvador de
Madre de Deus e na sua resposta so
manifestou dificuldades para se realizar 0 pensamento dos padres Fr. Joao
da Trindade e Fr . Francisco da
Encarnac;:ao.
Ouviu Sua Majestade sobre a assunto a Antonio Paes de Sande, homem de muita lic;:ao das cousas da
india, que opinou em 21 de Marc;:o de
1684 que devia ser ouvido 0 vice-rei
da india.
Em consequencia dos dois mencionados pareceres, mandou el-rei D.
Pedro II ao vice-rei todos as papeis
para dar 0 seu (carta regia de 23 de
Marc;:o de 1684). E 0 vice-rei acentuou
as dificuldades apontadas (resposta
de 18 de Janeiro de 1685).»

em vista da boa conta que de si deu
em tais missees, e bem natural. que
Ihe aproveitassem a habilidade como
orientador do servic;:o dos 'patamares·, mas sem 0 titulo com que se
enfeitou perante 0 redactor da curiosa narrativa.»
Pela leitura das cartas fica-se a saber que
a correspondencia entre Goa, Damao e
Cochim se fazia por meio de "patamares»
(termo antigo que significa andarilho, correio
a pe ou postilhao).
A proposta do Rei, na carta de 1622, de
organizar 0 correio, por meio de "postas» entre Goa, Damao e Diu, foi interpretada pelo
Vice-Rei, criando 0 lugar de Correlo-Mor, 0
que nao foi autorizado pelo Rei que escreve
em 1626:
" ... este oncio de Correio-Mor 0
qual se tem por escusado em Goa
porque as cartas de Verao, vao por
mar e ninguem escreve por terra, e
quando no Inverno se oferece algum
negocio basta despachar 0 Vizo-Rei
ou os particulares, Patamares, e tenho
informac;:ao que no discurso de cada
Inverno nao despacha 0 Vizo Rei, mais
de 3 e 4 vezes por haver de ordinario,
Bramanes particulores, que VQO e
vem ... »

Analisando as referidas propostas dos
Padres Joao da Trindade e Francisco da
Encarnac;:ao verifica-se que acham possivel
estabelecer uma "via postal» de Goa pelo
Porto do Congo (perto do mar da Persia), e
daqui por Bassora e Alepo alcanc;:ar os portos do Mediterr6neo, onde teriam barcos para
Liorne, Marselha au Cadiz, (2).
Como ja tinham feito este percurso, indicam os meios necessarios para 0 servic;:o se
efectuar:

Em relac;:ao 6 tentativa de estabelecimento de correia regular, Ismael Gracias relata
abreviadamente 0 seguinte :
,,0 vice-rei mandara muitas vezes
por terra com cartas a Sua Majestade
o padre Fr. Joao da Trindade .
Este religioso representou 6 corte
em 1676 as conveniencias que teria 0
real servic;:o em haver noticias sem ser
pela dilatada viagem das naus.
o principe regente D. Pedro
encarregou 0 proponente de entabulor 0 negocio, dando-Ihe instruc;:ees, e assim 0 comunicou ao vicerei em carta de 9 de Outubro de 1676
acompanhada de copia das instruc;:ees.

1) Encarregar 0 feitor da Fazenda Real
na alfOndega do Congo;
2) Nomear um Agente em Bassora e outro em Alepo .
Sabe-se que se escreveu ao superintendente da alfOndega do Congo, ao provedor-geral da Terra Santa, em Aiepo e para 0
Prior do Convento das Carmelitas, em Bassora.
Naturalmente, haveria a despesa desses
Agentes e a do transporte da india (Goa) 6
Persia, por barco.
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no estrangeiro, com 0 Boletim que, trimestralmente, publicamos.
Estivemos presentes:
IX Exposic;:ao Filatelica Luso-Alema
Pacific 97
Philaiberia
Exfilna 97
Moscovo 97
Lubrapex 97
Sines 97
Indipex
Mostra do 54.0 Aniversario do CFP

SERVI«;OS

Continuamos a satisfazer, sempre que nos
e possivel. os inumeros pedidos feitos pelos
socios sobre diversas materias ligadas, obvia,
mente, 6 Filatelia.
Nunca e demais recordar que 0 nosso
Clube possui numerosos e modernos meios
de pesquisa que se encontram ao servic;:o de
todos os prezados associados.
A secc;:ao "Permuta Inter-SOcios» continua
a dlnamizar 0 Clube e e com verdadeira satisfac;:ao que verlficamos que os associ ados tem
vlndo a aderlr cad a vez mais a esta inlclatlva
em boa hora lanc;:ada pela anterior Dlrecc;:ao.
Embora a "Permuta Inter-Soclos» se destine,
naturalmente, a todos os associ ados sem excepc;:ao, pensamos que os consocios da Provincia sao os que mais padem beneficiar com
mais este Servic;:o prestado pelo Clube.

BOLETIM

Temos cumprido na integra 0 que a anterior Direcc;:ao prometeu no inicio do seu mandato. Com efeito, trimestralmente, 0 nosso
Boletim esta em casa dos nossos prezados
consocios, nao obstante 0 esforc;:o financeiro
que a publicac;:ao de quatro numeros par ana
acarreta. 0 atraso que se verifica, quase
sempre, de alguns dias ou mesmo de algumas semanas na distribuic;:ao do Boletim devese a problemas relacionados com a Grafica
onde imprimimos a nossa publicac;:ao e nunca, podemos garantir, a atrasos da responsabilidade do seu Director au do seu
Coordenador e Administrador.
Continuamos a solicitar, aos nossos amigos filatelistas, que nos enviem artigos de interesse sobre as diversas especialidades
filatelicas para enriquecer as paginas da
nossa publicac;:ao e ajudar aqueles que necessitam dos seus ensinamentos.

SEDE

Durante a ana de 1997 foram chegando
ainda algumas dadivas oferecidas por assoclados correspondendo, assim, ao apelo feito pela anterior Direcc;:ao, para se poder levar
a cabo algumas obras na Sede, em especial
de conservac;:ao.
A todos os associ ados que contribUiram
para a nossa "campanha» e devida uma
palavra de agradeclmento. t com grande
satisfac;:ao que reglstamos uma grande afluencia de socios nas habituais reuniees semanais realizadas na nossa Sede.

BIBLIOTECA

INFORMATIZA«;AO DOS SERVI«;OS
DA SECRETARIA

A Biblioteca do Clube, como ja e do
conhecimento dos prezados associados, e,
sem duvida, uma das que se encontram
melhor apetrechadas no seu genero, em todo
o mundo filatelico, sendo elogiada por todos
os que visitam a nossa sede, incluindo filatelistas estrangeiros.
Porem, no ana de 1997 nao se verificaram aquisic;:ees de vulto nem recebemos ofertas dignas de registo.
De realc;:ar que grande numero de associados mostraram interesse em consultar varias obras existentes nas nossas estantes.
Uma das grandes preocupac;:ees dos
dirigentes do Clube e a falta de espac;:o
para arrumar muitas publicac;:ees que possuimos.

Razees de varia ordem tem tornado impossivel informatizar os nossos Servic;:os Administrativos. As promessas que tivemos nao
passaram disso mesmo .. . Independentemente dos elevados custos que a informatilOc;:ao
acarreta, 0 problema de uma programac;:ao
adaptada as necessidades do Clube nco tem
sido facil de ultrapassar.
CORREIOS DE PORTUGAL

o relaclonamento do nosso Clube com
os Correios de Portugal, SA, continua a ser a
melhor possivel a todos os niveis, isto e, nao
so com as entidades a quem estao cometidas responsabilidades ao mais alto nivel, mas
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Continua a ser preocupante 0 numero de
associados que nao respondem aos apelos
do Direcc;:ao para que efectuem 0 pagamento das quotizac;:oes em divida. As cartas que
Ihes sao enviadas (cujos custos atingem varias centenas de escudos) ficam sem resposto. Mas nao desanimamos e temos esperanc;:a
que os nossos apelos, mais dla menos dia,
sejam ouvidos se esses socios ainda senti rem
alguma coisa pelo Clube que sempre os
acarinhou.

tambem com todos os funcionarios, particularmente com aqueles integrados nos Servic;:os de Filatelia.
Grande compreensao, boa vontade e a
maior receptividade . por parte dos Servic;:os
dos CIT. tem side uma constante nos relac;:oes com aquela empresa publica.
Nao podemos deixar de agradecer toda a
preslimosa colaborac;:ao dada 00 Clube pelo'
antigo Director dos Servic;:os de Rlatelia, 0 nosso
prezado amigo Senhor Dr. Raul Moreira.
Ao actual Director daqueles Servic;:os Senhor Eng.D Luis Andrade desejamos as maiores felicidades no cargo para que foi'
nomeado, esperando 0 CFP continuar a
merecer toda a atenc;:ao por parte do novo
e distinto dirigente dos referidos Servic;:os.

1.a Tentativa de estabelecimento do correio
terrestre regular entre Portugal e a India,
nos fins do seculo XVII

HOMENAGEM A FERNANDO CARRAO

Conforme noticiamos no Boletim n.D 378,
referente 00 mes de Dezembro realizou-se
uma justa homenagem postuma a Fernando
Gomes Carrao, grande amigo do Clube e
um dos dirigentes que mais trabalhou e
prestigiou 0 seu e nosso CFP.
Foi uma homenagem singela, mas muito
significativa a um dos mais dedicados associ 0dos do Clube.

FEDERA9AO PORTUGUESA DE FlLATELIA

Tamb'e m com a Federac;:ao Portuguesa
de Filatelia 0 relacionamento do nosso pube
e 0 melhor possivel 0 que, sem duvida, e de
realc;:ar. Com efeito, relac;:oes amistosas entre
o Clube e 0 6rgao maximo do Filatella Nacional so pode trazer vantagens a mOdalidade, cujo futuro muito depende das boas
vontades e do bom senso de todos os verdadeiros filatelistas, cuja correcc;:ao, seriedade,
ponderac;:ao e tolerancia, alem de outros
atributos, sao essenciais para que 0 nosso
echobby.. atraia mais adeptos.

PROPOSTAS PARA VOTOS

Temos a honra de prop~r
Geral os votos seguintes:

a

Assembleia

A) De ogrodecimento
1) Aos Correios de Portugal. SA
2) A Federac;:ao Portuguesa de Filatelia
3) A nossa prezada associada e amigo
sr.DD. Helena Carrao, pel a muita dedicac;:ao demonstrada pelo nosso Clube
4) Aos colaboradores e anunciantes do
Boletim do CFP

VIDA FINANCEIRA

A situac;:ao finance ira do Clube continua
a ser estavel, decorrendo sem preocupac;:oos
de maior em virtude das verbas de que dispoe serem administradas com a maior parcimonia.
A maior ecfatia .. das receitas arrecadadas
destina-se 00 pagamento dos quatro numeros do Boletim que anualmente se publicam,
em virtude dos elevados custo que temos de
suportar para oferecer aos nossos associ ados
uma publicac;:ao dig no do nome prestigiado
do nosso Clube aquem e alem-fronteiras.
Dedicamos uma especial atenc;:ao 00 Boletim dado que e praticamente 0 unico elo de
ligac;:ao entre 0 Clube e os nossos prezados e
dedicados consocios do Provincia e do Estrangeiro.
A publicidade que tem sido conseguida
e insuficiente para minorar significativamente
o prec;:o de coda numero do Boletim que editamos.

B) De pesor por todos os s6clos talecldos no
decurso do ono.
Lisboa, 31 de Dezembro de 1997
DIREC9AO
Dr. Eurico Carlos Esteves Loge Cardoso
Jose Rodrigo Dias Ferreira
Fernando Augusto Araujo Mendonc;:a
JOClQ Pedro Pinheiro do Silva
Fernando do Silva Ideias
Dr. Rui Manuel Gravata Resende
Luis Miguel Pinto Santos Monteiro
Edmundo Miranda dos Santos
Nuno M. Cadima Henriques de Oliveira
30

Par: Dr.1I Maria da Gloria Pires Firmino

eve-se a Ismael Gracias a noticia e publicac;:ao de documentos relativos a
proposta de correia regular, por terra,
entre Portugal e a India portuguesa, no final
do sec. XVii) (1).
Curiosamente, ainda informa que:

latina, alem de outras (caldaica, persa, turco, mourisca, grega, italiano, espanhola e
indiana), eccom as quais pode circular livremente por toda a parte».
o itinerario percorrldo foi 0 seguinte:

D

de Goa veio para Ormuz. daqui tomou 0 caminho do Persia e passou
por Ispahan. Caminhou depois ate 0
mar Caspio e embarcou no porto de
Abescum e desembarcou em Sobram.
Por terra chegou 00 mar Negro e, pel a
Anatolia, alcanc;:ou Constantinopla.
Tomou entao um navio frances para
Malta. Donde passou a Sicflia e seguiu
para Napoles, Roma e Genova. Prosseguiu a sua viagem, mas prometeu
voltar por Genova, no regresso.

ecEm mais de um livro escreve 0
falecido escritor indlano, Filipe Nery
Xavier, que em 1623 se estabeleceu
em Goa 0 correia maritimo, em consequencia do carta regia de 22 de
Fevereiro de 1622. Foram infrutiferas
todas as nossas investigac;:oes no arquivo do secretaria e no 'cartorlo do
fazenda para encontrarmos memoria
ou menc;:ao deste facto.»
Grac;:as a Godofredo Ferreira, que publlcou em 1953 a ecRelac;:ao do Viagem de um
Correio do Vice-Rei das Indios Orientais ... de
1608», 0 assunto esta desvendado.
As suas notas sobre esta Relac;:ao, incluido em codice manuscrito do Biblioteca do
Ajuda, esciarecem a aparecimento de um
individuo que se intitula eccorreio-mor».
A Relac;:ao citada esta esc rita em italiano, por ordem de um senador do Republica
de Genova, onde chegou 0 correia vindo
das Indios Orientais, a 20 de Agosto de 1608,
tendo partido de Goa no primeiro de Janeiro
do mesmo ano. Este disse chamar-se Antonio
Jorge do Cruz e trazer correspondencia do
Vice-Rei do India para 0 Rei de Espanha.
Contou ainda que foi educado por Padres
Jesuitas, em Ormuz. e que domina a lingua

Godofredo Ferreira procurou identificar 0
nomeado Antonio Jorge do Cruz e encontrou nos chancel arias de Filipe I e Filipe iI duos
cartas passadas em nome de Antonio Jorge
(que deve ser 0 citado Correia), concedendo ecmercesll como pogo das viagens que
fizera do India por terra. 0 mesmo autor tambem esclareceu a afirmac;:ao de Antonio
Jorge 00 intitular-se eccorreio-mor», apresentando as duos cartas regias relativas 00 servic;:o de correios do India em 1622 e 1626 que
provam nao ter existido tal cargo, naquela '
data. t evidente, como sublinha, que:
ecAntonio Jorge foi enviado como
correio do India a corte portuguesa
por terra, tres vezes. pelo menos; e.
19

DOMINGOS DO SACRAMENTO, HERDEIROS

Balanyo Geral

MARlA CECiLIA DO SACRAMENTO

RUB do CruofiIo, 26 • Telefone 3424891 • Fax 3472341 • noo LISBOA • PORTUGAL

ALBUNS

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

Permanentes

PORTI/GAL - 1.' Parte (Selos do Correio Normal)
- Volume I (Selos de 1853 a 1969) .........._.._ ...__ .. ____ .__. _..____._._.._ ........_.. _........___ ._._ ..____ ..
- Volume II (Selos de 1970 em diaote) ......._ ....._._....._.....__ .._......_._ .._.._. __ ..._. _ _ _ .......................__ ...............
PORTI/GAL - 2.' Parte (Selos de Aviiio, Blocos, Imposb>, Enmmend.., Por1eado, OflCiaI, Privativas•• 1<.) _ _ •• _._._............................
ILHAS AIlJACENTES ...................................................... _. _ _ _ _ _ ... _ .......... _ ....................._ ....._ _ _ ._._... __ ....... _ ..........
ANGOLA ........................................................................... _ .._. __ .____ .___ ......_. ___ ........__.....__.____ .___..
ANGOLA RepUblica ..............._ ... _......................................................... ___......___ ....._ _ _ _ _ •. _ .•_. _ _ ..___..
CABO VERDE ........_ ...._ _ .._....................................... _ ........_ ......_. __ ..... __ .. _. __ ._._._. _ _ _ _ .. _ ......_ ........... __ ._..
CABO VERDE RepUblica ...............................................__________ ._._......._._ .• _ ....... _._.................._._•.•_._ .. ____ ..__ .. _...
GUINE PORTUGUESA ..._...._ ......................................._ ... _ ..____ .. _ . __ .. _._.. ___......_ ................. _......... _._._ ..:..._......
GUINE PORTUGUESA RepUblica ...............•...•........... __ ... _ ........................_._ ......_ •. _ .•_._._._•. _._... _ ......_._..... _ .........._ ...... .
INDIA ..............................................................................•_ ... _ ...... __ ......_ ................._ ...... _ ................. _ .._._........... _._ .............................
~IACAU .........................................................................................._ ... _ ... _ ..._ ..... _ ._ .............. _ .__ .. _ ........................................................... .
MOCAMBIQUE ..............................................................................................................................._ ......_ .._ ......_ .. _ ...................................._......
MOCAMBIQUE Republica ........................................................__ ......_ ..._ .. _ .... _ ................................................................__.._ . _ .....
S. TOME E pRINCIPE ......................................................................................__.........__ .._. __ ............_ .... _ .............................................
S. TOME E PRINCIpE RepUblica I - No' 1 a 59. Av. 1, BIOCQS 1 a 53 _ ......................................._............._ ...........____...... _ .............,.
S. TOME E PRINCIpE Republica II .. No' 60 • 92, Av. 2. Blocos 54 a 93 ......... __ ....._._..................................._ ........... __ ._.._ ..,...
TIMOR ................................................................................................................................................................................................................................
COMPANHIAS DE M<X;AMBIQUE E NIASSA ........ _ _ _...... _._..................................................................................................... __ .
AFRICA, CONGO. INHAMBANE. LOURENCO MARQUES. TETE, QUEUMANE, KlONGA, ZAMBtzIA E ULTRAMAR ......................._ ..
Folhas lsoladas ............................................................... _ .... _ ..... _ ......................................................................................._ ............."""'_""'''''
Folhas lsoladas (RepUblicas) ......_ ........................................... _ ......................................._ .......................................................................___ ._
Papel ......................................._ ....................... _ .
F...mro rk 1998
IVA InclulrlD 1'ffi

4.800$00
8.000$00
10.000$00
6.250$00
3.800$00
4.750$00
2.400$00
4.750$00
2.500$00
9.000$00
3.300$00
7.400$00
4.300$00
7.500$00
2.650$00
7.500$00
5.200$00
2.400$00
2.300$00
2.500$00
75$00
80$00
70$00

Somos
ESPECIALISTAS
em selos classicos, series antigas e modern as
de todos os paises.
Historia postal Mundia!.
Solicite

0

envio GRATUITO de:

* Catalogos de vendas mensais.
* Catalogos de leiloes.

Em 31 de Dezembro de 1997

ACTIVO
IMOBILIZADO
Imobilizac;:oes Corp6reas
Amortizac;:oes

908.903$85
44.520$00
864.383$85

Imobilizac;:oo Financeira
Colec~oo do Clube

1$00

CIRCULANTE
Existencias
Material Filatelico

464.813$80
23.240$00

Amortiza~oes

DivlDAS DE TERCEIROS
A Curto Prazo
Outros Oevedores

441.573$80
696.254$45

DEP6SITOS BANCARIOS E CAIXA
Dep6sito a Prazo
Dep6sito a Ordem
Calxa

1.292.927$40
424.805$40
598$30

1.718.331$10

TOTAL DO ACTIVO ................................................................. 3.720.544$20

CAPITAL PROPRIO E PASSIVO
CAPITAL PR6PRIO
Fundo Associativo
Resultado liquido do Exercicio

3.504.223$70
49.159$10
3.553.382$80

o conteUdo dos nossos catalog os esta dedicado 00 coleccionista de medio e alto nivel filatelico
FILATELIA LLACH, 5.1.
Fundada em 1915
Diagonal, 489 08029 BARCELONA (Espana)
Tel. 34.3.410.50.00 Fax 34.3.419.47.28 - E-mail: fllJachOarrakls.es

PASSIVO

Moroda: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

DivlDAS A TERCEIROS
A Curto Prazo
167.161$40
Outros Credores
TOTAL DO CAPITAL PROPRIO E PASSIVO ..... ... ... ......... ...... . 3.720.544$20
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Colecclono: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Nome: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Demonstrayco do Resultado Llquido
PROVEITOS

Donativos
Quotas
Boletim
Servic;os eventuais
Diversos
Rendas
Portes de correia
Expediente
Propaganda
Livros e Publicac;oes
Telefone
Electricidade
Agua
Juros banc6rios
Impostos
M6veis e Usos

483.897$70
1.751 .222$00
1.099.500$00
26.904$00

3.407.259$10
Resultado Ifquido do Exercfcio

289.283$70
1.838.293$00
113.000.00
129.547$00
358.322$00
125.908$00
104.486$00
34.320$00
122.458$30
97.395$00
34.504$00
20.092$00
7.031 $00
15.700$00
3.290.340$00
67.760$00
3.358.100$00
49.159$10
3.407.259$10

omo habitual mente, a Federac;:oo
Portuguesa de Filatelia comemorou. no
passado dia 1 de Dezembro mais um
"Dia do Selo".
Este anD 0 evento teve lugar no Restaurante do FIL em Lisboa, que reuniu elevado
numero de filotelistas.
Durante 0 almoc;:o foram entregues os
Premios de Literatura de 1996 as seguintes
personalidades:

"Portimoo-96"
Publicac;:oes do AFAL - Ass . Filatelica
Alentejo/Algarve

C

o ponto alto das comemorac;:oes do "Dia
do Selo" de 1997 foi, sem duvida. a homenagem prestada 00 director dos Servic;:os de
Filatelia cess ante, 0 nosso muito prezado
amigo, Senhor Dr. Raul Moreira. a quem a
FPF entregou, durante 0 repasto, a Medalha
de Servic;:os Inestimaveis, que a Direcc;:oo do
Federac;:oo resolveu atribuir a referida personalidade.
Do circular que nos foi enviada pelo 6rgao Maximo do Filotelia Nacional extrafmos
os seguintes dodos referentes 00 homenageado:
"Durante os ultimos 9 anos, 0 Dr. Raul
Moreira dirigiu superiormente e com grande
competencia a Direcc;:oo de Filatelia dos
Correios de Portugal, no qual cessou func;:oes
no passado mes de Junho.
Nesses 9 anos 0 Dr. Raul Moreira prestou
relevantes servic;:os a Filotelia de Portugal.
Com a suo acc;:oo de constante apoio
a Federac;:oo Portuguesa de Filatelia e
consequentemente aos clubes Filatelicos,
criou a todos nos condic;:oes de promoc;:oo e
dlvulgac;:oo do Filatella ate entoo impensaveis.
o apoio a Literatura Filatelica a ele se
deve, 0 Protocolo Luso-Espanhol contou desde a primeira hora com a suo colaborac;:oo
assim como todas as Inlciotivas de relevancia e noD so que se realizaram no filatelia
portuguesa nos ultimos 9 anos.
Noo precisamos de detalhcir a suo acc;:oo, porque todos nos a sentimos de uma
forma ou Dutro.
Sempre disponfvel e amigo, deixa em
todos nos um amigo.
Sabia dizer noo com a mesma elegancia
com que dizia sim, sem prepotencia e com
muita amizode.

- Premio "Godofredo Ferreiro" - Melhor livro
"OS Correios do Algarve no Epoca Pre-Adesiva"
Lufs Frazao
- Premio ,,0 Philotelista" - Melhor Periodico
"A Fiiatelia Portuguesa"
Clube Nacional de Fiiatelia
- Premio "A. Guedes de Magalhoes» - MeIhor Autor
Armando Bordalo Sanches
- Premio "Carlos Trincoo" - (Obras noo inclufdas nos restantes itens)

Relatorio e Parecer do Conselho Fiscal
No exercicio das suas tunc;:oes e relotivamente 00 Ano de 1997, 0 Conselho Fiscal do
Clube Filotelico de Portugal acompanhou a
actividade do Direcc;:oo 0 que, de certo modo,
se poder<~ avaliar pelo seu Relotorio, e examinomos, periodicamente, os registos contabilfsticos que encontrou sempre em ordem.
Procedeu-se tambem a conferencia do
Balanc;:o e Contos e dos Saldos das Contos
"Caixall e "Depositos Bancarios" e verificouse que os criterios valorimetricos do Imobilizodo foram iguais aos dos anos anteriores.
A conta de Resultados apresenta um
Soldo positivo de Esc. 49.159$10, reglstando
uma pequeno subida 0 Resultado Llquido do
Exercfclo devido a uma certa compressoo nos
Custos.

Assim, 0 Conselho Fiscal do 0 seu Parecer
no sentido de que:
1 - Sejam aprovados, 0 Relatorio, 0 Balanc;:o e as Contos referentes 00 Ano
de 1997;
2 - Seja tamoom aprovado um Voto de
louvor e agradecimento a Direcc;:oo
pelo seu trabalho e dedicac;:oo, 00
longo do Ano de 1997.
Lisboa, 26.Fevereiro.1998.

o CONSELHO FISCAL
Domingos Martins Coelho
Bento Manuel Grossinho Dias
Jodo LUIs de Medeiros
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CUSTOS

45.735$40

Amortizac;oes do Exercfcio

Dia do Selo

17

meia duzia de «baboseirasll, a proposito
dos mesmos, 0 que me leva a questlonolos: - .. Quantas respostas receberam, as
cartas que escreveram? .. - Sejam francos,
para vos proprios, e exceptuem os comerciantes.
Pois, preclsamente devido a um dos
anunciantes, 0 nosso Consocio PAULO VIEIRA, ocarreu-me procurar esclarecer (com a sua ajuda, evidentemente) uma
certa discrepancia, de datas, quanto 6
durac;:ao da marca cl6ssica (?), em evidencia no pobre sobrescrita, que se apresenta.
E obvlo que a marca postal, de ha
muito conhecida, foi delimitada entre 18471853 (vide .. HISTORIA POSTAL DO ALGARVE
NA ERA PRE-ADESIVA.. de 1977 e .. MARCAS
POSTAIS DE PORTUGAL METROPOLITANO UTILIZADAS NO PERIODO PRE-ADESIVO .. de
1978) pelos estudiosos M. ANDRADE E
SOUSA (em ambos) e A. GUEDES DE MAGALHAES (no segundo). Todavla, DAVID

GORDON, no seu .. PROVISIONAL TOWN
POSTMARKS OF PORTUGAL - 1879-1912.. ,
situa-o fara daquele periodo, IImitando-se
a apanta-Io como existente na colecc;:ao
do .. falecido Dr. Carlos TrincCio .. , sem precisar qualquer data.
Ora a carta, que alnda se encontra no
Interlar, do meu exemplar,
datada de 8
de Maio de 1869, ido de PORTIMAo PARA
LAGOA com 0 seu numero .. 218 .. , da 1.0
Refarma (1853/1869) Ja que, na 2.°, passou
para .. 219 .. , par cedencia a TAVIRA (1870/

e

1878).
Assim sendo, meu Caro Consoclo e Snr.
PAULO VIEIRA, que podera dizer-nos a tal
respeito para que, logicamente, seja reposta a verdade? Porque 0 Consocio? Porque,
sem duvida e entretanto, tera conseguido
.. amealhar.. , os dados imprescindiveis a essa
efectivac;:ao, 0 que me agradaria sobremaneira.
Va la, de-nos uma ajudinha. Os meus/
nossos agradeclmentos.

~

~

{~

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
~'~A:

FILIADO NA FEDERA9AO PORTUGUESA DE FILATELIA

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES

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

1150 L1SBOA - Telef.: 8123936

Expediente - Quintas-feiras e sabados, das 15 as 19 horas.
Qualidades e quotiza~oes 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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CARTAS DE AMOR, DE SAUDADE, DE SEDU~AO
UM L1VRO QUE DESCREVE CARTAS E REDESCOBRE OS CARTEIROS

VAMOS ESCLARECER (?)

E atraves das cartas que melhor exprimimos os nossos sentimentos e as nossas vontades. Ao
escrever uma carta escondemo-nos por detras de um discurso que, de certo modo, nos substitui
enos representa. Uma vez enviada, a carta autonomiza-se e passa a valer por si. 0 destinatario
podera imaginar 0 remetente no momenta em que a escreveu, sentir a sua presens;a atraves de
sinais bem seus conhecidos, mas,. no momenta em que a recebe, aqGela carta e inevitavelmente
um tempo passado. Este desfasamento nao e, por certo, ignorado pelo seu autor que tera ponderado os efeitos do tempo sobre a sua mensagem. Jogo interessante de previsao e dedus;ao. De um
lade 0 conteudo e estudado ao pormenor tendo em conta que nao ira ser possivel intervir pessoalmente na sua explicas;ao: preveem-se os impactos, as reacs;oes, as emos;oes que se pretende.
desencadear. Do outro lade tenta-se compreender 0 verdadeiro significado das palavras recebidas,
imaginam-se atitudes, estados de espirito, intens:oes, designios. 0 conteudo de uma carta pode ser
espontaneo, arrebatado, emotivo; mas, diferido no tempo, ele sera esbatido pelo caminho. Aqui
. reside, precisamente, a sua principal virtude. E ai daqueles que, depois de deitarem uma carta no
correio, tentem seguir-Ihe 0 rasto, interceptar 0 seu percurso! ...
Forma excelente de comunicar, a carta catalisou 0 pr6prio significado da comunicas;ao a
distancia. E, se tern sido inegavel 0 seu valor como antidoto para a ausencia, remedio para a
saudade au forma privilegiada de desinibir a dar au a paixao, hoje a carta - que, por extensao,
abrange 0 correia electr6nico e 0 fax assume igualmente urn valor inestimavel
em qualquer estrategia de persuasao, quer
se trate de ideias ou de produtos.
o correio representa, para milhoes de
pessoas, uma porta aberta sobre 0 mundo
e 0 unico aliado no combate ao isolamento. Nos bas tid ores deste grande teatro da
comunicas:ao, 0 carteiro joga urn papel
essencial: nos meios rurais como nos centros urban os a figura do carteiro e 0 rosto
visivel dos Correios, 0 seu lade mais humano, permitindo uma relas;ao personalizada com os destinatarios.
Sobre cartas e carteiros, as crr Correios de Portugal, SA acabam de editar a livro «Cartas de Amor, de Saudade, de Sedus:ao», da
autoria do escritor Fernando Dacosta, que inclui a oferta de uma cassette audio, com 16
composis;oes alusivas ao tema e produzida em exclusivo para este livro, com interpretas;oes de
Alberto Ribeiro, Amalia Rodrigues, Ant6nio Menano, Carlos do Carma, Fernando Tordo, Joao
Monso, Jose Mario Branco, Max, Pedro Barroso, Rio Grande, Sergio Godinho, Tony de Matos
e Trovante.
Edi9iio especial dos CIT: 5000 exemplares numerados, com 32 pp., que incluem os 5 selos da serie 175
Domiciliaria de Correio. Pre90: 4950$00

AliOS

da

Distribui~ao

Pode ser adquirido nas Esta90es de Correio/na Direc9ao de Filatelia, Av. Casal Ribeiro, 28·4.· , 1049 LlSBOA
CODEX / por telefone 0800201001 (linha gratis) / por fax 353 67 30 / por e·mail: informacao@ Clt.pt / por carta
(nno necessita de selo) endere9ada a Remessa Livre 11004 - 1032 LlSBOA CODEX.
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(21) Vl. a Nv. a de Portimco
Por: Americo Mascarenhas Pereira

ecebldo 0 ultimo numero da nossa
Depois de «cirandarn, um pouco mais,
Revista (378.Dezembro. 1997) «entrei»
10 por dentro, quedo-me na secc;:ao dos
anuncios e, af, ocarreu-me 0 jo ter escrito
na mesma e, calmamente, c omo e
meu apanoglo pOis, como
d izem 10 na mlnha ccparvania .. : «As cadelas apressadas costumam ... etc .. e
tal», desejava «salr» algo
mals elucldado, do que
quando «entrara» e, vai
daL..
ccEDITORIAL.... . nada
a acrescentar; G.OSTEI
IMENSO DOS APE LOS ... fui
. ~. z
logo, a segulr. pagar a
.. " .'. '.~.\.
mlnha quota .. . e Voce?
Ah l E verdadel AdoreL
- -,/ ;..r"
\.
adorel (plag iando a N)
aquela anedota (se naG e,
desculpe-me) de ccmotivar..
os ccseus descendentes (fiIhos e/ou netos) no sentido de os atrair para a
Filatelia ... Atrair como? ExpJique 10 isso, muito bem,
meu Caro Dr. LAGE CARDOSO, uma vez que, sin.J1-:-- ff ~ ~ ..K.... .,
ceramente, naG vislumbro,
'?./~6?
a mais fnfima razao, para
que tal acontec;:a .. . Aguardo, quanto aos ccgrandes
da filatelia». Todos podero o beneficiar, assim 0
q ueiram fazer. Vamos a
isso?

R

I
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SELOS PREMATUROS
R. Rodrigues da Silva

T

Macau, territorio que, como todos sabemos,
ainda e administrado por Portugal.
Os selos em questao retratam dois templos (0 da Barra ou de A-Ma e 0 de Kun lam),
a fortaleza de Nossa Senhora da Guia e 0
farol ali instalado e, ainda, 0 ex-Iibris da cidade de Macau, a conhecidissima e sempre
reproduzida frontaria monumental da Igreja
de Sao Paulo, destruida por um incendio a
26 de Janeiro de 1835. Para que tao despropositado "ramalhete)) ficasse completo so faltou um selo dedicado ao Leal Senado ...

alvez por ser oriundo de uma famnia
onde estao representadas tres nacionaIidades, ter nascido em Angola, ser casado com uma alema e ter exercido durante
largos anos func;:oes em territorios que entao
se designavam por Ultramar, 0 problema de
compreensao e respeito por outros pad roes
culturais nunca se me apresentou e, se num
outro caso raro, ele despontou, 0 simples facto de sobre ele me debruc;:ar foi 0 suficiente
para 0 compreender e respeitar, ultrapassando-o assim sem quaisquer dificuldades, duvidas ou objecc;:oes.
Acresce a este favoravel
conjunto de circunstancias a
particularidade de ter tirado um
curso de Ciencias Socia is cuja
vertente principal incidia nos
espac;:os geograficos e humanos
por onde os portugueses, ao longo de seculos, se dispersaram
com espirito de missao e ou de
aventura. A formac;:ao recebida
aperfelc;:oou e reforc;:ou mais ainda os alicerces em que assentava a minha maneira de estar
na vida. Nestes termos, e pois
com naturalidade que tenho
pela diversidade de culturas e
respectivos valores um entendimento correcto.
legitimo, agora, que os leitores se interroguem acerca da oportunidade destas considerac;:oes, tao privadas, numa revista
filatelica. Eu explico em poucas palavras.

Do nosso prezado cons6cio Fernando Teixeira Xavier Martins recebemos a segulnte noticia que,
gostosamente, publlcamos, dado 0 seu interesse:

ao

~~O

IOC

106.... SESSION
UlU5ANNE S SEPTEMBR£ 1997
PRCJCl..'lMAllON VIllE OR!lANI5ATIUCE

JEUX OLYMPIQUES ZOO4
"Durante a realiza<;:oo do 106.° Sessoo do Comite Olfmpico Internacional, ocorrido no cidade de
Lausanne, de 2 a 6 de Setembro de 1997, fol celebrado um protocolo entre 0 COl eo UPU/Unioo
Postal Universal, a partir do qual s6 poderoo emitir selos olfmpicos, os pafses que partlclpem nos Jogos
Olfmplcos de Inverno ou Veroo, e que sejam membros do UPU, sujeitos 00 seu c6digo de etlca.
Estes mesmos selos devem ser apreclados pel os Comites Olfmpicos Nacionais, uma vez que os
sfmbolos olfmplcos 500 proprledade registada do COl. noo devendo as series serem constitufdos por
mals de 4 selos, e a taxa mais elevada noo exceder 0 valor correspondente a dois d61ores, desaparecendo definitivamente os selos noo denteados, minifolhas e outros merchandsings filatellcos.
Est6 de parabens a filatelia olfmplca, pois esta declsoo velo clarificor definitivamente duvidas
sobre certo tipo de filatelia.))

Acaba de aparecer
PREf;ARIO N. D 24

PORTUGAL

(desde 1853)

PERIODOS CLAsSICO, MEDIO E CONTEMPORANEO

r:

*

DIGNIFICAR A FILATELIA OLIMPICA

Para quem, como eu, revela manifesto
gosto pelo universal e tem uma quase IIimitada admirac;:ao pela civilizac;:ao e cultura chinesas, a confrontac;:ao, por prematura,
deselegante e de gosto mais que duvidoso,
foi de magoa profunda. Penso que os portugueses - a escassos dois anos de entregarem
aquele territorio de uma forma pacifica e
digna - nao mereciam defrontar-se com uma
serie de selos que representam muito mais
do que a primeira vista podera porecer.
Apesar de nao ter duvidas quanta as
motivac;:oes profundas que presidiram a emissao em aprec;:o, nao quero retirar daquele
acto, que desejaria isolado, i1acc;:oes precipitad as, mas deva confessar e repito, com
magoa, a minha perplexidade e indignac;:ao
pel a emissao daqueles quatro selos, pOis,
afigura-se-me que a mesma nao pode passar sem reparo pela inabilidade que revela
quanta a politica externa.

**

Em data relativamente recente, desloqueime a Macau para conhecer 0 mais novo
membro da famnia: uma nora (macaense, por
certo, para enriquecer 0 "puzzle)) familiar ... ).
Naquela cidade, onde hoje em dia proliferam
casas filatelicas - nem sempre patenteando a
qualidade desejavel - e evidente que um filatelista teria de ir em busca de selos. Nas
andanc;:as que a procura exigiu fui, porem,
desagradavelmente surpreendido pela exposic;:ao e venda de uma serie de quatro selos
emitida pela Republica Popular da China,
consagrada a templos e monumentos de
14

contendo: -

Classicos, isolados, series, novos e usados
Series com banda e com trayo (specimen)
Carimbos do 1.2 dia e carimbos de favor
Quadras, postais maximos cn, sobrescritos especiais
Pagelas de luxo, livros dos correios
Sobrescritos da regiao de Caldas da Rainha

UM PRE~ARIO INDISPENSAvEL A TOooS QUE COLECCIONAM PORTUGAL
Dlstrlbul~ao

gratulta. a simples pedldo

SERGIO W. DE SOUSA SIMOES
ESCRIT6RIO FILATELICO
Telefone (062) 83 12 48 • Telefax (062) 84 32 93
Rua Dr. Artur Figueiroa Rego, 25
2500 CALDAS DA RAINHA - PORTUGAL
E-mail: sergiosimoes@mail.telepac.pt
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N.· R.l - Doble circulo 30/19 mm. Reclongulo 22x9 mm
lados verticales cUNados. Fecha mes abreviado y dos ultimas cilras en el
Lelra R con
pie derecho cUNado (Registro).
ERD -.11.30
LRD (1948)
(R)

l

MOSCOW 97
Clossifico~oes

do

- Eduardo Oliveira e Sousa
L'Automobi/e - Vermeil grande
- David Rodrigues Cruz
Les Militaires dans Ia paix
et dans la guerre - Vermeil grande
- Mario Almeida Coulinho
Ceres Postal Stationery - Vermeil
- Jose Julio Jordao
France - PraIa

ona.

Represento~ao
85 pIs.

85 pIs.
81 pIs.

Portugueso

- Anl6nio Gonyalves Borralho
Na Oescoberta da Fi/atefia - Bronze
prateado

65 pIs.

- Anl6nio Jose Bonino
Ships Carryng Mail - Angola
1858-1916 - Bronze

64 pIs.

- Clube Nocionol de Filotelia
Jamal de Fi/atefia - Diploma

55 pIs.

71 pIs.

- Luis Gonyolves Vicenle
Inteiros postais - Series base - Bronze
praleado
- Clube Nacionol de Filolelio
A Fi/atefia Portuguesa - Bronze praleado

ANTIGUIDADES FILATELIA
«ANTONIO))

65 pIs.

Venda de

68 pIs.

- Eurico Esleves Loge Cardoso
o Fascrnio do Moximofifia - Bronze
praleado

67 pIs.

- Clube Filalel'co de Portugal
Boletim do C/ube - Bronze praleado

66 pIs.

lol~ as

chinesas

Compra e venda de selos de Macau, China e
Hong-Kong
Credifones

FERNANDO ANTONIO
Rua de Silo Louren~o, n.· 6E, Rlc-B, Macau
Telef. 00 853 97 03 21 • Fax: 00 B53 97 0418

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

CONVOCACAO
Nos termos Estatutarios, convoco a Assembleia Geral do Clube Filatelico de Portugal a reunir em sessao
ordinaria no dia 22 de Maio de 1998, pel as 20.30 horas, na Sede Social na Avenida Almirante Reis, 70, 5. 2
01. 9 , em Lisboa, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Aprecia~ao,

discussao e vota~ao do Relat6rio e Contas da

Direc~ao

e Parecer do Conselho Fiscal do

ana de 1997.

Pregu1crc - Povoac;:ao del Concelho de S.
Nicolau, Freg . de N.a s.a do Rosario. Esta<;:ao
postal de 2.a clase .

N.· 6 - Doble circulo 28x 16 1!2 mm. Rectongulo inlerior
20x9 mm. Mes en obrevialura y dos ullimos ciIros en olio.
ERD 17.09.05
LRD 28.08.12
(S)

6.

BIBLIOGRAFIA FILATElICA
Los ucarimbos de data
completall numeros I, 2, 3 y 6
son copia de los dibujados par
John Dahl insertos en el articulo de Eric S. Hops publicado en
el Boletin n.· 73 de 1980 de la
Portuguese Philatelic Society
(PPS). Tambien he tenido a la
vista: el mencionado articulo;
las uAdicionesll publicadas en
el Boletin numero 75 de Mayo
1981 de la PPS; las fotocopias
facilitadas por mi buen amigo
Antonio M. Torres, y mi propia
colecci6n.

Fig. 3

CASA A. MOLDER
RUA 1.' DE DEZEMBRO, 101 , 3.' PT - 1200 LlSBOA - PORTUGAL - TELEF.: 342 15 14

Nao estando presente a maioria dos s6cios electivos, a assembleia reunira em 2.!
21.30 horas, nos termos dos Estatutos.
Lisboa, 30 de

R.l

Mar~o

convoca~ao,

pel as

o Presidente

de 1998

da Assembleia Geral,
(a) Dr. Jose Joaquim Jorge Oliveira
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TUDO PARA FILATELIA
SELOS DE PORTUGAL E NOVOS PAisES
DE EXPRESSAO PORTUGUESA

•

SERVi<;:O DE NOVIDADES POR ASSINATURA
PARA QUALQUER TEMA OU PAis

COMPRA - VENDA
ExecUI;ao rapida de pedidos por correspondencia

13

N.O 1 - Oval 42x26 mm. Fecha completa en el centro

Boisa Filatelica

con mes abreviado y dos ultimas cifras ano.
ERD 2.11.81
LRD -.09.03

Espa~o

a disposi~ao

de todos os leitores que podem
aqui inserir 0 seu anuncio
ao pre~o economico de 90$00 po,:" linha.

(S)

1.

N.O 2 - Oval 43x27 mm. Fecha completa en el centro
con mes abreviado y dos ultimas cifras ano.
ERD 3.12.88
LRD 17.06.09

17 JUN

(C)

2.

N.O 3 - Doble circulo 42/16 mm fecha en rectongulo
22x8 mm. Mes en abreviatura y cifras de ano
completas.
ERD 19.02.1910
LRD 13.01.1913

(C)

3.
N.O 4 - Circulo simple 28 mm. Fecha en rectongulo 17x8
mm. Mes en abreviatura y dos ultimos cifras ano.
Ignoro resto de inscripcion.
ERD -.07.21
LRD
(RR)

4.

N.O 5 - Doble circulo 32/21 mm fecha dentro rectongulo
23x9 1/2 mm. Mes en abreviatura y ano en cifras completas.
ERD 12.03.28
LRD
(R)

5.

12

09

S. NICOL-AU
-~

ALGARVE. Marcofilia classlca.
Procuro cartos. selos isolados.
postais. telegramas. etc.. desta
provincia ate 1912. Compro ou
troco por outro material similar
do resto do pais. pOis possuo
TODO 0 MUNDO - PArSES E stock razoovel destas pec;:as. PosTEMAS - Mais de 35.CXXl series em so tambem trocar por selos que
«stock». Envie-nos a sua lista de fal- faltam no sua colecc;:oo.
Paulo Vieira. Apartado 135.
tas. Tambem prec;:orios gratis e
pedido. FILATELIA SERGIO SIMOES 8002 Faro Codex
- 25CO CALDAS DA RAINHA.
Selos Coroa. Procuro para esSelos CERES (Portugal/Ac;:o- pecializac;:oo tudo 50bre este tema
res e Madeira). Procuro para em novo. usado. falsos. reimespecializac;:ao tudo sobre es- press6es, folhas. erras. etc. Compra.
te tema: novos. usados. fal- traca e vende. Paulo Vieira 50S. relmpressaes. grandes blocos. Apartado 135 - BaJ2 Faro Codex.
erros. provas. cartas. Compro. troExchange of mint stamps
co e vendo. Paulo Vieira - Apartafrom Russia and Hungary for mint
do 135 - BaJ2 Faro Codex.
stamps from Spain and Portugal.
Completo listas de faltas de Write in English or Spanish. KrishenPortugal e Ultra mar com descon- ko V.1. Frunzenskaya nabereznaya
tos aprecloveis sobre 0 catologo. 36-297. 119146 Moscow. Russia.
Se e colecclonador medio ou
principiante estamos as suas orSelos vendo e compro. novos
dens. I. Coelho - Apartado 135 e usados. Continente e ex-colo- 8002 Faro Codex.
nlas. Bons prec;:os. M. Leitoo. Rua
JOlio Dantas. 3-1.° F. Casal de S.
NOVAS EMISSOES - TODO 0 Bros. 2700 Amadora.
MUNDO POR PArSES ETEMAS - Somos importadores ho dezenas de
LINDNER - SAFE - LEUCHT TURM
anos. Diga que pretende come- (FAROL) - Vendemos todo 0
c;:ar a receber ou p~a Circular_de material filatelico destas e de
inscric;:oo. FILATELIA SERGIO SIMOES outras marcos. Albuns. classifica- 25CO CALDAS DA RAINHA.
dores. folhas sistema bronco. etc.
Catalog os gratis a pedido. FILAOFFRE STAMPS. FDC's etc. TELIA SERGIO SI-MOES - 2500
FROM DDR AND EAST EUROPE/ CALDAS DA RAINHA.
tome 4 Yvert.!. SEEK PORTUGAL.
Ac;:ores. MADEIRA. etc. Mr. Leonid
POST AIS: Antlgos. modernos.
Tichoniuk. ul. Ogrodowa 14. 17- temoticos e inteiros postais. J.
200 Hajn6wka. POLAND.
Sousa - Escrit6rio de Cartofilia.
Rua do Ferraglal. n.O 38. 3.° Esq.
Postais antigos do Algarve Sola C. Lisboa. Telf. (01) 3475356/
(Cartofilia) - Compro. vendo e Telem. 0931-86 40 16. Correspontroco. Paulo Vieira. Apartado 135. demcla enviar para Apartado
23BB. 1109 Lisboa Codex.
8002 Faro Codex.
Exchange mint new issues.
banknotes. telecards. coins and
used-stamps 'KfJ/'KfJ. For all letters
sen reply. Peter Maciag. P.O. Box
251. PL-90-001 Lodz 1 - Poland.
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Qual 0 Inteiro postal (normal).
que Ihe falta? Que tem para dar
em troca? Novo/clrculado? Enviar selo para resposta. Americo
Mascarenhas Pereira R. Artur
Ferreira Silva. 2-2.° Dt.o. 1BB5
Moscavide.
Desejo trocar selos do Chije por
selos portugueses. Victor A. Garcia
de Altagracia. Baquedano n.o 567.
Son Bemardo. Chile.
Troco material filatelico do
Lituania. Estados B6lticos. URSS e
Ex-RepOblicas do URSS por selos
novos de Portugal. Tambem notas e cartees telefonlcos. Gediminas Adlys. A/D 2792. Vilnius
2000. Lituania.
Compro-Vendo-Troco. Tematica de Pintura. Telegramas e
Cartees BF. Continente. CTTU.
Marconi. PM. Car.. Flam .• IP. NAC
e Estr.. enviar a fotocopia c/Pre90. J.P. Alves. Rua Padre
Americo. 29. c/v Esq.o - Forte do
Coso. 2625 Povoa de St.o Iria.
Compro folhas para completar albuns de selos de mercado
filatelico (Porto). a partir de: Portugal Continental: a partir do
folha n.o 120 inclusive. Blocos de
Portugal: a partir do folha n.o 15
inclusive. Correia aereo: a partir
do folha n° 2 inclusive. Porteado:
a partir do folha n.o 7 inclusive.
Privativos. Folhas n.os 13 e 14.
Jose Coelho - Av. Jooo XXI. B09.
4.° Esq .. 4710 Braga.
Exchange Switzerland (classic
and modern) for Portugal
(modern stamps). all fine used.
Base Yvert. Slegert-Deotto.
Wattenwylweg 19. CH-3006
Bern.

Boisa Filatelica
PACOTES COM SELOS - Para
revendo ou directomente 00
colecclonodor. Muitos poises e
mais de 30 temas diferentes.
Pec;:o prec;:orios gratis. FILATELIA
SERGIO SIMOES - 2500 CALDAS
DA RAINHA.
EUROPA/CEPT - AMERICA!
UAEP - Duos colecc;:6es, dois
temos, para fazer sem hesltac;:eo.
Tudo em <<Stock», Incluindo albuns.
Inscreva-se tambem para receber as novidodes que veo saindo. FILATELIA SERGIO SIMOES 2500 CALDAS DA RAINHA.

Desejo trocar selos e FDC dos
Republlcas Sociolistos. Jopeo.
Hungria. Canada. Indonesia e Nepal par selas e FOC de Portugal.
Contoctar primelro em ingles au esponhol. Vladimir Krishenko.
Frunzenskaya nabereznaya 36-297.
119146 Moscow - Russia.
'PRE<;:ARIOS DE SERIES COMPLETAS NOVAS DE PORTUGAL - 19531992 - Inc lui Igualmente muita
coiso em usodo. Com blocas. «carnels» e outras va-riedades. GrOtis a
pedido. SERGIO W. DE SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS DA RAINHA.

SE COLECCIONA TEMAS OU
PAISES, TEMOS SEMPRE EM DISTRIBUI<;:AO GRATIS, PRE<;:ARIOS COM CERCA DE 35000
SERIES - Novas. diferentes, completas. Indlque-nos 0 que colecciona. SERGIO W. DE SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS DA
RAINt-lA.
Cotologos Yvert - Sempre
em «stock. as ultimas edic;:6es.
Pec;:o listo destes e de outros catologos. tomb em disponiveis. FILATEllA SERGIO SIMOES - 2500
CALDAS DA RAINHA.

Movimiento de objetos postoles
Est~6es

Aiios

Expedidos

Recibidos

Translto

Total

Ribeiro
Bravo

1913
1914

57300
41 123
47221
41 149
23488
19419
15805

879
789

1933
1935

19004
20966
22596
20740
29033
19025
11 635

1031
1 45 1
4590
2990
2106

77 183
62 878
70848
63 340
57 111
41 434

TP 1.0

29546

TP 1.°

1944

8724

13352

522

23 598

TP 1.°

1913
1914
1915
1917
1919
1933
1935

1 758

33
40
40
1 444
1 015

922
794

771
919
909
2612
716
596
635

-

2562
3108
3087
6391
3441
1 518
1 429

TP 2.°
TP 2.°

1944

227

352

-

579

TP 2.°

1933

668

933

7

1 608

P 2.°

1933

1

876

-

877

P 2.°

De que Se trata?
Preguic;:a
o revista FAEF. n.o 83. de Dezembro de
1997, 6rgoo do Federac;:oo Argentina de
Entidades Filatelicas encontramos 0 artigo com titulo ocima referido que, com a
devida venia. transcrevemos no integra. no
lingua original:

D

4

~4:-«'TC
cJ J.9' &..,..

('.t.~.I·""'"
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Categoric
postal

postois

1915
1917
1919

Hace yo un buen tiempo que lIeg6 a mis
monos 10 pieza postal que reproduzco en frente y dorso en 10 pagina precedente. Pese a
10 intensa investigoci6n todavia no he podido develar 10 gran inc6gnita de 10 marco
postal aplicada en 10 parte central superior
del lado de 10 dlrecci6n (ver flecha). Por eso
apelo oeste medio para dar
con quien conozca algo sobre
esa marco y pueda hacermelo
lIegar. Le estare muy agradecido.
Se trata de una estampaci6n con 10 siguiente
leyenda: BUREAUX DE LA
PRESSE EUROPEENE. aplicada
en 10 estaci6n de ferrocarril
Rocio. en 10 ciudad portugue? d
~:e
so de Lisboa. el 2 de enero de
1899. Algunos sostienen que se
d£~,.".,..j
trata de un peri6dico consagrado a 10 unidad de Europa.
que un grupo de activistas de
esa causa editaban entonces
en Portugal y 10 enviaban a
Parfs para su distribuci6n continental. "Cual sera 10 verdadera historia?

para 10 vento de sell os y «bilhetes postais». La
«povoac;:oo» de Barril aparece en el
«Diccionario coreografico do Arquipelago de
Cabo Verde» de Alvaro Lereno de 1952 como
«Posto fiscal aduaneiro» y «Estac;:oo posta!» de
3.° close.
De Queimadas y Praia Branca, no
dispongo de atros datos postales que los referidos para el ano 1933, en el cuadro
siguiente (Fig. 2).

«estac;:ooes» en Praia Branca y Queimadas,
ambos con categoria, en visperas de 10
Independencia, de «estac;:ooes postais» de 2.°
close. Ni de una ni de otra, conazca marcos
postales 0 «carimbos» anteriores a 1940.
Tampoco de Barril que por Decreto de 11 de
Noviembre de 1917, como «Posto fiscal de
vigilancia», fue autorizado para 10 recepci6n,
entrega y expedici6n de «mal as» de correa
en trans ito de 0 para 10 isla de S. Nicolau, y

Proia

2149
2138
2335
1 710

-

Habltantes
1 80S
1 892
346
2076
1 824
1 937

191
195
201
192

Bronco
Queimadas

Fig. 2

MARCAS POSTALES

aguas en regimen torrencial. se denomin6
«Bravo». Povoac;:oo elevada a 10 categoria
de Vila en 1732. Sede del Concelho de S.
Nicolau. Freg. de N.o S.o do Rosario. Antiguo
sede de 10 Di6cesis de Cabo Verde con Iglesia
Matriz y Seminario-Liceo. este ultimo cerrado
hace anos (Fig. 3).
Estac;:oo telegrafico-postal de 1.° close y
radiotelegrafia. Habitantes 2157 (Ano 1970).

Intentare continuar con el mismo sistema
de catalogaci6n que empleara anteriormente para las marcos postales de Santo Antoo
y S. Vicente.
Vila de Ribeiro Brevo - Situada 01 fondo
de un valle rodeado de altos montanas. junto a una «ribeira». que por 10 fuerza de sus
11

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

No ambito das comemora~6es
do 2.· aniversario cia eleva~ao de Sintra
a Patrimonio Mundial

No 350.· Aniversario da Engenharia Militar
Portuguesa

CORREIOS LAN9ARAM SELOS
COMEMORATIVOS

crr LAN9ARAM SELO

Dr. Felix G6mez-Guillam6n

DESENHADO POR MALUDA
INTRODUCCION

Como los demo islas del achipielago, S.
Nicolau carece de cursos de agua permanentes; V el clima V 10 «pluviosidade» no difiere
del regimen general con anos de caidas
pluviometricas relativamente abundantes,
seguidas de periodos de «sec 0» casi total.
La isla fue poblada en el siglo XVI. Fue 10
primera en el cultivo del cafe, que desde esta
isla se extendi6 a los demos. Tambien tiene
importancia 10 cana de azucar, V en general. 10 agricultura, ganado V pesca. En cuanto
a la industria existen factoriais de conservas
de «peixe» (atum) V sol.
Las comunicaciones terrestres son escasas
V con las dificultades que entrana el relieve
extraordinariamente montanoso de la isla. Los
estradas mas importantes son: la que une
Pregui<;:a con Vila da Ribeira Brava (8 km), V
la de Ribeira Bravo a Tarrafal por Carvoeiros.
Por via maritima, S. NicolOl.J. esta bien comunicada con las islas de Sol V S. Vicente .
Tambien el puerto de Pregui<;:a es escala del
servicio maritimo regular entre las islas.
La isla de S. Nicolau forma un
Concelho con sede en la Vila da
Ribeira Brava con dos Fregresias: N.o
S.o do Rosario V N.OS.o do Lapa. En
1960 tenia una poblaci6n aproximada de 14 000 personas.

La isla de S. Nicolau esta situada entre 10
isla deshabitada de Santo Luzia V 10 de Sol.
(1.6 0 35' N-24° 15' W. G)
De forma de embudo «(afunilada») tiene
uno superficie de 343 km 2 con uno longitud
E-W de 45 km . Se puede dividir en dos zonas:
10 zona Oeste con uno anchura S-N maximo
de 25 km; V 10 zona Este con uno anchura
minima de 3 km.
En coda uno de los zonas domino um
macizo montanoso. En 10 zona Oeste el conjunto de montanas culmina en Monte Gordo
con 10 altitud maximo de 10 isla (1304 m). La
zona Este esta atravesada longitudlnalmente
por uno especie de «espinha dorsal» que se
inicia en el Cabo Leste para terminar en el
Compo de Pregui<;:a.
La costa, muv recortada, presenta profundos acantilados con pocos plavas, siendo
los puertos mas Importantes: el de Pregui<;:a V
Tarrafal (Fig . 1).

ORGANIZACION POSTAL
Y MOVIMIENTO
DE CORRESPONDENCIA

Las «esta<;:aoes potals» mas
antiguas de la isla de S. Nicolau son
la Vila da Ribeira Bravo V Pregui<;:a.
con «corimbos» conocidos de 1881
V 1905 respectivamente. EI 2 de
Enero de 1918 se abrieron otras d os
10

o

s Correios de Portugallan<;:aram no dia
28 de Janeiro passado, uma serie de
um selo comemorativo dos 350 Anos
da Engenharia Militar Portuguesa, em cerim6nia que decorreu no Museu Militar, em Lisboa.
A cerim6nia de aposi<;:ao do carimbo de
1.° dia foi preSidida pelo presidente dos 'CIT.
Dr. Norberto Pilar. e do vice-chefe do EstadoMaior do Exercito, General Paiva Morao, em
representa<;:ao do Director Honorario da Engenharia Militar. General Rocha Vieira.
Os selos, com grafismo de Vitor Santos,
tem valores faciais de 50 escudos, com uma
tiragem de 1 000 000 de exemplares, de 80 e
100 escudos com tiragem de 500000 cad a e
300000 exemplares de 140 escudos. Na mesma data, entraram em circula<;:ao quatro biIhetes postais alusivos 00 350.° aniversario do
Engenharia Militar no valor de 65 escudos
cada.
A emissao previu ainda dois sobrescritos
de 1.° dia e uma carteira com a serie de
selos no valor de 370 escudos.
Obras como a reconstru<;:ao do Baixo
Pombalina, 0 Aqueduto das Aguas Livres e 0
Terreiro do Pa<;:o estiveram a cargo da Engenharia Militar. 0 General Manuel da Mava,
com 80 anos, apresentou ao Marques de
Pombal seis solu<;:6es para a reconstru<;:ao da
Baixo de Lisboa e chefiou a equipa responsavel pel a constru<;:ao do Aqueduto das
Aguas Livres. 0 seu arco principal e 0 maior
em ogiva de pedra do mundo e encontra-se
no Guiness-Book. 0 Capitao Eugenio dos
Santos foi 0 autar de uma das mais belas
pra<;:os do mundo, 0 Prac;:a do Comercio (em
Lisboa).

Camara Municipal de Sintra e 0 Instituto Portugues do Patrim6nio Arquitect6nico associaram-se aos Correios de Portugal para a emissao oficial do selo «Sintra Patrim6nio Mundial», no dia 5 de Dezembro,
no Palacio da Pena, em Sintra, em cerim6nla
que contou com as presen<;:as da presidente
da Camara, Dr.c Edite Estrela, do presidente
do IPPAR, Dr. Luis Calado, e do presidente
dos CIT, Dr. Norberto Pilar.
Ha dois an os, a 6 de Dezembro de 1995,
a Unesco aprovou a classifica<;:ao de Sintra
como Patrim6nio Mundial. no categoria de
«Paisagem Cultural».
Sob proposta deste organismo, os CIT
emitiram 100 mil exemplares do bloco filatelico desenhado por Maluda, contendo um
selo de 350 escudos, 0 qual reproduz 0 Palacio da Pena. Lan<;:aram, simultaneamente, um
sobrescrito de 1.° dia, com valor facial de 85
escudos.
Com a distin<;:ao da Unesco foi reconhecido internacionalmente 0 valor excepcional
de uma vasta area que se estende desde 0
Centro Hist6rico da Vila ate 00 Alto do Parque do Pena, passando por Santo Mario do
Arrabalde e pelo Castelo dos Mouros, abrangendo toda a Costa Norte ate ao Convento
dos Capuchos e ao parque de Monserrate,
prolongando-se quase ate a Vila de Colores.
A singularidade de Sintra reside na perfeita harmonia entre uma floresta exuberante e
monumentos tao distintos como os Palacios
de Sintra. da Pena, de Monserrate ou de
Seteais. 0 Castelo dos Mouros. os Conventos
do Trindade ou a antiga Igreja Paroquiol de
S. Pedro de Penaferrim, entre outros.
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Breve Historia dos selos
monarquicos e de outras
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«PORTUGAL
EM SElOS-97»

,

A

semelhan<;:a do que sucede he ja quinze anos. os cn - Correios de Portugal
colocaram em livro os selos que emitiram durante 0 ana de 1997.
Imagem da nossa historia e do nossa
cultura. memoria do nossa vida colectiva. os
selos portugueses inserem-se tambem no
contexte do convivio dds na<;:oes. evocando
e celebrando datas e eventos de significado
nacional ou de projec<;:oo internacional.
Em 1997. 0 bicentenario de seNi<;:o publico do Correio. os 700 anos do Tratado de
Alcanises. os 500 ones da descoberta do
Caminho Maritimo para a india. os 850 anos
da conquista de Lisboa aos mouros, os selos
dedicados a Luis Frois. Jose Anchieta. e Padre Antonio Vieira. foram efemerides e figuras historicas de referencia obrigatoria.

D

o nosso prezado consocio Sr. Eng.D Jose
Fernandes Guerreiro recebemos um
exemplar do obra em epigrafe profusamente i1ustrada que. pelo seu interesse.
merece uma ampla divulga<;:oo particularmente junto dos coleccionadores que se
dedicam ao coleccionismo do material filatelico do periodo monarquico de Macau.
Eum trabalho que dignifica 0 seu autor e
que gostariamos de ver publicado em livro
dado 0 grande merito que possui. Parabens
ao Sr. Eng.D Fernandes Guerreiro.
Agradecemos a oferta para a Biblioteca
do nosso Clube.

Historia Postal da Cidade do
PORTO NA ERA PRE-ADESIVA
1.0 Parte

Cartoes Telefonicos de Portugal

D

a autoria do nosso prezado consocio
Dr. Jose Duarte Martins e editado pela
APCCT. recebemos um exemplar do livro "Cartoes Telefonicos de Portugai>•. abrangendo Macau. TImor e PALOP.
A publica<;:oo agora recebida e a 4.a edi<;:00 da obra em epigrafe. escrita em cinco
linguas. tendo um excelente aspecto grafico
e muita informa<;:oo util para os que se dedicam a esta modalidade de coleccionismo.
E. sem duvida. uma obra que deve ser
adquirida por todos os coleccionadores de
Cartoes Telefonicos.
Agradecemos a oferta que foi feita. pelo
autor. para a nossa Biblioteca.

Os Selos NATIVOS DA iNDIA
PORTUGUESA

A

gradecemos 00 Clube Nacional de Filatelia a oferta das referidas obras que
apreciamos com imenso agrado.
Aos i1ustres filatelistas. autores das obras
em epigrafe. os nossos prezados consocios
Srs. Doutor Luis Frazoo e Capitoo Joaquim
Leote as nossas mais sinceras felicita<;:oes
pelos excelentes trabalhos que produziram e
pelo valioso contributo que deram para a literatura filatelica do nosso pais.

PORTUGAL - COLONIAS
ESTRANGEIRO

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

QUALQUER

B. Isipchuk

NOVIDADES
MANCOLISTAS

PAfs

ASSINATURAS

CONTACTE-NOS

J TEMA

H. VIEIRA, FILATELIA

P.O. Box 553
Kishinev-43 Moldova

APARTADO, 135 - FARO 8002
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noo oferecer vantagens.
aparece. no entanto em
1877 um pretendente Luiz Filipe Dias Villa-Oz.
que solicita 0 lugar a Sua
Majestade.
o Governador do
Provincia informa 0 requerimento dizendo:
( ...) Tal lugar e hoje
exercido por um indivfduo muito diligente e
zeloso que noo vence
ordenado algum e que
satisfaz plenamente todas as necessidades do
Correio nesta cidade.
o elogio do Governador refere-se a Ricardo
de Sousa. pois era nesta
data. 1877. 0 administrador do Correio de MaNo vapor da Companhia Peninsular e Oriental seguia, regularmente, 0
cau.
correio maritimo para a Europa e para a india (seculo XIX)
Este pedido noo e 0
primeiro. pois em 1854. 0
Governador em oficio
dirigido 00 Ministro da Marinha e Ultramar. enBarradas deve ter sido 0 quarto Administrador
tre varias informa<;:oes sobre a pre coria situade 1842 a 1853. visto que Bernardo Gomes de
<;:00 do servi<;:o do correio em Macau. informa:
Lemos ainda era administrador em 14 de Fe( .. .) Julgo por consequencia que noo e
vereiro de 1842. para assinar avisos de remesposslvel que Manoel dos Santos se queiro
sa desta data. con forme fotocopias anexas.
encarregar do correia nos term os do Portaria
Em 1853. a Portaria n.D 36. de Agosto desse
ja citada. e e provavel que deseje que se Ihe
ano. nomeava administrador do Correio.
marque um ordenado. e uma coso ... e pareInacio Pires Pereira. que sera 0 quinto admice-me que noo sera do intenc;:ao do Governistrador. mas noo se conhece documento
no de Sua Magestade 0 crear este aumento
relativo a sua exonera<;:oo.
de despesa ...
Segundo 0 "Boletim do Governo» de 1862.
A Portaria Provincial n.D 11. de 27 de Feera administrador Jose da Silva que assina 0
vereiro de 1884. introduz importantes modifiAviso da expedi<;:oo do correia maritimo para
ca<;:oes no seNi<;:o do Correio.
a Europa e india. por vapor da Companhia
o Governador Tomas de Sousa Rosa dePeninsular e Oriental.
termina que. a partir de 1 de Mar<;:o de 1844.
Tera sido 0 sexto administrador?
come<;:assem a circular os primeiros selos
Pediu exonera<;:oo em 1869. conforme
adesivos de Macau. Num anexo a esta PorPortaria n.D 67. publicada no "Boletim da Protaria foram publicadas as Instru<;:oes Provisovincia» n.D 30.
rias para 0 Servi<;:o de Correio. seguindo as
orienta<;:oes da Unioo Postal Universal.
ELOGIO A RICARDO DE SOUSA
Pela Portaria Provincial n.D 14. de 29 de
Fevereiro de 1884. foi entoo nomeado encarPor desistencia de Jose da Silva. foi noregado da Direc<;:oo do Correio. Ricardo de
meade Ricardo de Sousa.
Sousa. que vinha exercendo 0 cargo de
Chegamos ao presumivel setimo adminisadministrador do Correio Maritimo desde 1869.
trador do Correia Maritima - Ricardo de Sousa
que. de 1869 a 1884. se manteve nesta cateN. do R.
goria. nomeado para servir interinamente. sem
Agradecemos a Revista Macau a autorivencimento algum pela fazenda publica. e
za<;:oo dada para a publica<;:oo deste intecom as mesmas condic;:oes com que servia 0
ressante artigo.
anterior administrador. Apesar do emprego
9

sido 0 primeiro director do Correio. Falta so
documentar a data da retirada do quinto e a
data de nomeayao do sexto administrador.
Assim, a prime ira surpresa e uma carta do
administrador do Correio Maritimo, Felis Joze
Coimbra, de 2 de Maryo de 1817, pedindo
dispensa de continuar com a dita administrayaO com que foi honrado pelo Leal Senado,
desde 0 ana de 1798. (Arquivos de Macau,
vol. XVIII. pogo 275). Ora como se explica que
em Macau haja nesta data - 1798 - um
administrador do Correio Maritimo?

que aplique nas cartas que se dirigem naquela data para a cidade de Macau 0 que
se acha descrito no referido Alvaro, dado nao
ser possivel receber a tempo as ordens da
Junta da Fazenda do Estado da india para a
execuyao do dito Alvaro. (Arquivos de
Macau, vol. XI, n.o 3, pogo 152). Parece naG
haver duvidas, grayas ao empenho em dar
cumprimento ao Alvaro Regio, que Felis Joze
Coimbra foi 0 primeiro administrador do Correio Maritimo de Macau, nomeado em 1798
e dispensado em 1817.

ADMINISTRADORES DO CORREIO DE MACAU

1.0 administrador do C.M.
2.0 administrador do C.M.
3. 0 administrador do C.M.
4. 0 administrador do C.M.
5. 0 administrador do C.M.
6. 0 administrador do C.M.
7. 0 administrador do C.M.
(1.0 director do Correio)

Felis Joze Coimbra
Felis Vicente Coimbra
Bernardo Gomes de Lemos
Domingos Joaquim Barradas
Inocio Pires Pereira
Jose da Silva
Ricardo de Sousa
Ricardo de Sousa

de 1798 a 1817
de 1817 a 1823
de 1824 a 1842
de 1842 a 1853
de 1853 a 1862?
de 1862 a 1869
de 1869 a 1884
(de 1884 a 1896)

Ecurioso que e tambem atraves do pedi-

Outra carta esclarece 0 acontecimento.
o secreta rio de Estado, Rodrigo de Souza
Coutinho, escreve ao Governador de Macau,
em 24 de Abril de 1798, enviando copia do
Alvaro de 20 de Janeiro do mesmo ano, para

do da desistencia do segundo administrador,
Felis Vicente Coimbra, que entramos em contacto com ele. A 22 de Outubro de 1823, 0
administrador do Correio Maritimo dirige ao
Leal Senado um oficlo, participando a sua
desistencia, devido a indiferenya com que e
olhado quando exige os portes das cartas.
Relata ainda que tem servido com muito gosto, desde a sua nomeayao quando 0 pai
desistiu do emprego que exercia desde a sua
criayao.
Mas, para evltar mais alguma inimizade,
espera que seja nomeado outra pessoa. (Arquivos de Macau, vol. XIX, pogo 124) (Fig. 1).
Temos, portanto, 0 segundo administrador,
Felis Vicente Coimbra, filho do primeiro, e que
serviu de 1817 a 1823. Para registar, a certa
lima vontade" com que foLacolhido 0 pagamento do porte das cartas.
Quanto ao terceiro administrador, supomos ter sido Bernardo Gomes de Lemos de
acordo com a informayao publicada na
IIGazeta de Macaun, em 1824: ... par despacho do Leal Senado se acha a seu cargo a
Administrm;;oo do Correio Marrtimo, e as cartas deveroo ser lam;:adas nas caixas da sua
residencia na Praia Grande. (Arquivos de
Macau, vol. XXV, n.o 6, pogo 331).
A 22 de Maio de 1842, 0 cargo estava
preenchido por Domingos Joaquim Barradas
que foi demitido por Portaria n.o 35, de 11 de
Agosto de 1853. Este Do mingos Joaquim

Em 1877, Luiz Filippe Dias Villa-Oz disponibilizavase para 0 lugar de administrador do Correio ...

8

LlSTA DE SOCIOS
DO
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
MEMBERS LIST - L1STE DES MEMBRES
ALTERA<;OES - NOVaS SOC lOS

PORTUGAL
141 - Gonyalo Guapo Teles Vieira. Avenida Joao Crisostomo, n.o 65-5. 0 DP.
1050 Lisboa.
770 - Dr. Jose Manuel Carvalho da Fonseca. Avenida Fonte da Telha, 19.
Marisol, 2855 Corroios. (M) T.C.V.60.1.
2.55.93.94.114.
1590 - Helder J.F. Vicente. Rua Joao Villaret,
n.O 8. 2500 Caldas da Rainha. (M)
T.C.v.60.N.l.2A.60.N.U.3.90.94.
3249 - Joaquim Jose de Jesus Pagaimo.
Arneiro - Tecelao. Arazede. 3140 Montemor-o-Velho. (M) T.C.v.60.N.U.l.114.
3530 - Fernando Carlos Gonyalves Rodrigues. Urbanizayao Casal da Serra,
lote 82, 1.0 Dt. o, 2625 Povoa de S. Iria.
(M) Po.Fr.ln.T.C.v.60.N.U.l.
3570 - Prof.° D. Cidolia Maria Aires Nunes
Amieiro. Rua da Igreja n.o 2. 7430 AIdeia da Mata. (P) Po.C.60.N.U.l.114.
3571 - Raimundo de MagalhOes Carvalho.
Casa de Benfica. 4605 Vila Mea. (P)
T.C.v.60.N.l.Macau.Brasil.
3572 - Dr. Jose Filipe Pereira de Peres Claro.
Estrada de Palmela, 93-4. 0 Dt.o. 2900
Setubal. (M) 1 (A) 2A.Po.ln.T.C.v.60.
N.U.l.2.60A.Papel selado. Vinhetas
114.
3573 - Assirio Amora Nuncio. Rua das Flores,
n.O 3. 2150 Golega. (M) T.60.U.l. Colecciona: 60.66 de 1.60.N.U.l.2.
3574 - Prof. Victor Hugo Mendes dos Santos.
Rua D. Pedro de Cristo, 67-8. 0 C. 3030
Coimbra. (M) Po.Es.Eventualmente: Fr.
e Inc.T.C.V.60.N. de preferencia.
1.2A.Palop.114.
3575 - Irmao Eduardo da Rocha. Seminorio
dos M. Missionorios. 4905 Barroselas.

3576 -

3577 -

3579 -

3580 3581 -

3582 -

3584 -

3585 -

3586 -

3587 -
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(M)TC.V.60.1.63.68.Temoticas e Maximafilia.
Prof. Virgnio Manuel Sanches Alves. Pr.
Ivone Silva, n.o 3-4. 0 DP. 2675 Ramada. (P) P.Fr.T.C.V.60.N.U.l.Ayores e
Madeira.114.
Victor Jose Abrantes Nunes. Rua
Orlando Silva Rocha, 9-1.0 Dt.o.
Agualva. 2735 Cacem. (M) T.C.v.60.
N.l .Macau.114.
Jose Manuel Lopes Martins. Rua Julio
Queijeiro, 23A. 2.0 Esq. Jardim de
Cima. 2000 Santarem. (M) T.C.v.60.
N.U.l.TlO.90.114.
Jose da Silva Rodrigues. Av. Marginal.
n.o 6387-C, 1.0. S. Joao do Estoril. 2765
Estoril. (M) T.C.60.N.U.l.3.
Marcelino dos Santos Rodrigues. Rua
Ana de Castro Osorio, 8 A. 2720
Damaia. (P/M) Po.T.C.60.N.U.l.66.67B.
3.T5.N.90.114.
Norberto Antonio dos Santos Pinheiro
Gouveia. Rua Mouzinho de Albuquerque, 10 rIc C. 2725 Mem Martins.
(M) T.C.60.N.l. Temoticas: Motociclismo e Desporto AutomoveI.90.114.
D.o Maria da Conceiyao Brito
Mariano. Rua Machado de Castro, 181.0. 1170 Lisboa. (M) Po.T.C.V.60.
N.U.1.3.114.
Carlos Manuel da Costa Correia.
Impasse Marquesa de Aloma, n.o 4,
2.0 Dt.o. Agualva. 2735 Cacem. (M)
Po.Fr.T.60.1.2A.3.90.114.
Alipio Manuel Cunha Martins. Lugar
do Siao. 4905 Barroselas. (A)
PO.ln.Fr.Es.T.C.v.60.N.Material filateIico.114.
Leil6es P. Dias, Lda. Rua do Carmo,
31-4. 0 B. 1200 Lisboa

COLOMBIA

3588 - Portucale Philatelicus. Rua do Carma,
31-4. a B. 1200 Lisboa. Compra e Venda. Selos novas e usados. Cartas e
Inteiros.
3589 - Luis Carlos Antunes Barroso. Avenida
de Brasnia, n.a 35-2.a Esq. 2780 Oeirs.
(M) T.v.C.OO.N.U.1.114.
3590 - Luis Alberto Correia da Silva. Rua Joao
Pinto Ribeiro, late 1-6.a A. 1800 Olivais.
(P) Po.T.C.v.60.1.2A.U.114.

3494 - Jose Luis Ortiz Berrio. Calle 18 n.a 1261 . Planeta Rica . Cordoba. (M)
Es.T.60.N.U .1.12.15.17.24.T1.Arte.T37 de
1.

ESTADOS UNIDOS DA AMERICA
3578 - Roy Coelho Teixeira. 186 Cirrus Wy.
Sunnyvalle. 94087. CA. (A) Po.ln.60.
N.U.1.2.93.114.

A9 0RES
3583 - Carolina Moniz. Edificios Populo, 11
Esq. F. 9500 Ponta Delgada. (M) Po.
Es.ln.T.U.1 .1D.17.19.30.38.1D7 .USPostage.114.

FILATELIA-NUMISMATICA
MADEIRA

ARGENTINA

Casa Especializada em:

3357 - Jorge S. Gomez. Casilla de Correa,
n.a 386 - Suc 12B. 1412 Buenos Aires.
(M) Es.T.C.v.60.N.U.3.
3468 - Circulo Filatelico de Liniers. Casilla de
Correo 36 Suc.8.1408.Buenos Aires.
3475 - Eng. Juan Palopoli. Calle 522 Bis N 1371.
Tolosa (8y9). 1900 La Plata. (M) In.Es.lC.
6O.N.U.1.1D.1DA.10B.51.52.53.90 ou 1x1.
3539 - Horacio R. Tripoli. Blanco Encalada,
917 . Buenos Aires C.P . 1428 . (A)
In.lt.60.Filatelia.Cartoes telefonicos.90.

• MOEDAS • SELOS • NOTAS·
de
Portugal/ Ac;:ores/Madeira/Macau
Ex. Colonias

COMPRA E VENDE
Grandes ColeCl;:oes e
pet;as isoladas

BELGICA
c.P. 4511
9057 FUNCHAL CODEX
MADEIRA - PORTUGAL

3499 - Sch illebeeckx Robert . Consciencelaan, 1. B-3191 Hever. (A) Fr.Es.ln.
T.C.v.5 Ouest. 6 Norte e SuI.55.90.
3543 - Fernando Daniel Horta. F. van Elzaslaan 36. 8500 Kortrijk. (M) PO .Fr.ln.
T.C.V.60.N.U.1 .10.21 .90.94.114.

Luis Fialho dos Anjos. 8989, Rimouski.
Brossard. Que. J4X 2S2 (M) Po.Fr.ln.
Compreende AI.T.N.U.60.1 .2. em 64.

TODO 0 MATERIAL FILATELICO

Bastos & Campos, Lda.

CHILE
3487 -

Tel.:: 1091) 223070
Fax: 1091) 230805

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

CANADA
559 -

Achegas para a Hist6ria do Correio
de Macau

R. Maria Andrade, 55 1170 LIS BOA

Prof. Gabriel Rivera G . Calle Rey
Alberto, 3740. Santiago. (A) In.Fr.Es.
T.60.16.T7.Flora.90
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Tel.: 8134108
PORTUGAL

Dr. S! Maria da Gloria Pires Firmino
Enquanta nao se tenta a historia do Correio de Macau, e posslvel ampliar um
pouco 0 que se tem publicado referente ao correio marItima. Apenas se pre tende nesta notlcia dar uma lista dos administradores do Correia Marltimo, desde a
seu inlcio ate a nomear;:ao de Ricardo de Sousa, como director.
Administra<;:ao do Estado, por Lei de 16 de
artigo de Joao Azeredo - «Ricardo de
Mar<;:o de 1797. As Instru<;:oes para a cria<;:ao
Sousa: Uma Vida por Macau " -, publie organiza<;:ao do Correio nos Dominios Ultracado na edi<;:ao de Novembro de 1996
(n.a 55) da revista Macau, chama finalmente
marinas sao de 1798.
a aten<;:ao para um sector importante da vida
OS PRIMEIROS ADMINISTRADORES
da regioo.
Entre os muitos e valiosos trabalhos conheEmbora se tenham encontrado seis nocidos, relativos a diversas actividades dos hames de administradores anteriores a Ricardo
bitantes, nao consta nenhum sobre as
de Sousa, incluindo 0 do primeiro de 1798,
comunica<;:oes escritas, epistolares ou de ounao se conhecem ainda todos os documentra ordem. Isto e, da correspondencia que
tos que permitam afian<;:ar que Ricardo de
houve entre os residentes, a partir do seculo
Sousa foi 0 setimo administrador, alem de ter
XVI, e as entidades colectivas ou individuais,
oficiais ou particulares, indispensavel a
organiza<;:ao politic a, (
religiosa ou comercial da Cidade do
Nome de Deus.
Salvo a primeira
tentativa do estabelecimento do correia
regular entre Portugal
e 0 Estado da india
de 1676, para nao
falar das ordens regias de 1622 e 1626
que nao deixaram
nomear um correiomor em Goa, temos
de esperar ate final
do seculo XVIII pela
segunda, quando foi
decretado 0 servi<;:o
de paquetes Correios Maritimos, apos 0 Aviso de remessa assinado pelo lerceiro adminislrador dos crr, Bernardo Gomes
regresso do Correio a
de Lemos

O

7

e outr~ carimbado. este ultimo do antigo
colec<;:oo FERRARI. quanta a nos. as mais raras
pe<;:as de todos os selos "nativos» e cotados
no nosso cat610go especializado com uma
cota<;:oo a altura do sua raridade.
Chegamos assim a emissao 6 - "ISSUE 6».
constitufda open as pela taxa do 20 reis. identica no Tipo 00 do emissoo 4.
A data do emissao e Janeiro de 1873 e 0
popel utilizado e muito resistente. pontinhado
e com um ligeiro matiz azulado. isto e. 0
chamado popel azulado fino. que foi utilizado em quase todas as emissoes seguintes.
A cor deste 20 reis e de um puro
"vermilion». por vezes a tender para um claro
matiz. mas alguns especfmens brilhantes aproximam-se mais do laranja-vermelho.
A goma usualmente bronco. por vezes
ligeiramente amarelada e a perfura<;:oo. simples ou composta entre 12 1/2 e 14 1/2. com
furos quadrangulares. mas noo tanto pronunciados como nos emissoes precedentes. constituem as caracterfsticas b6sicas do emissoo.
Por aqui se ve quanta 0 selo de 20 reis foi
reclamado : desde Outubro de 1871 a Janeiro de 1873. isto e. num espa<;:o de 16 meses
foi emitido por 6 vezes. para satisfazer 0 consumo do popula<;:oo; e certo que as tiragens
eram pequenas. mas tambem nao era grande 0 territorio.
Tal como fizemos para 0 Tipo I. apresentamos em esquema. ligeiramente ampliado.
a reprodu<;:oo
deste Tipo II.
onde 0 interessado poder6 observar toda as
particularidades
deste cunho.
Tambem aqui se
verifica um deslize do ferramento do gravador
00 fazer a gravac;:ao das linhas
do fundo. em especial e mais viTIPO II
sivelmente. nos
exemplares que
tenham absorvido menos tinta. entre 0 "0,, e
o "I" do palavra "INDIA»; aparece tambem
com alguma frequencia sobre 0 ,,0)) de
"PORT)). mas talvez corresponda mais a deficiencia de impressoo do que defeito original
do cunho.
Resto finalizar. para preven<;:oo. que tanto 0 Tipo I como 0 Tipo II. ou seja os dais

cunhos base do Impressoo dos "nativ~s». foram usados nos emissoes seguintes. com pequenas altera<;:oes nos arabescos. nos letras.
nos numeros ou nos linhas do fundo do oval
central. 0 que implica nova c1assificac;:oo do
selo.
De resto. os catalogos fazem referencia a
essas novas classifica<;:oes. se bem que. por
vezes. apare<;:am omissoes ou discrepancias.
que so servem para confundir os coleccionadores e provo car. naqueles que sao mais
exigentes. uma investiga<;:oo mais profunda.
quantas vezes sem resultados concludentes.
Mantendo-se a duvida manter-se-a tambem a vontade de coleccionar ...

Filatelia Joaquim A,S, Ma~as
Rua do Crucifixo, 76 - 2.° Sala H
1100 LlSBOA
PORTUGAL
TelJFax: (01) 346 76 61

SELOS - HISTORIA POSTAL

COMPRA - VENDE

Permutas Inter-Socios
NOVAS CONDI<;OES GERAIS DE VENDA

I - Os lotes forom valorizodos com um pre<;:o-base estabelecido pelo s6clo vendedor.
2 - S6 se consideram os ofertos recebidas ate data limite indicada no final do descri<;:oo dos lotes constantes deste boletim.
As ofertos sao datadas e numeradas de acordo com a ordem do suo recep<;:oo.
No coso de igualdade de valores entre duos ou mals ofertas 0 lote sera atribuido 6 oferta recebida em
primeiro lugar.
Havendo duos ou mois ofertas a adjudica<;:oo do lote sera feita 00 maior ofertonte pelo valor medio
calculado entre os dols maiores valores oferecldos arredondado por excesso para a centeno de escudos.
Havendo um s6 ofertante a adjudlca<;:oo do lote sera feita pelo valor medio calculado entre 0 valor do
oferta e 0 do pre<;:o-base arredondado par excesso para a centeno de escudos.
3 - Os lotes estoo disponiveis no sede do Clube para verifica<;:oo.
Aos sOclos foro de Usboo e seus concelhos IImitrofes sera facultada informa<;:oo e fotoc6plos dos lotes a
pedido escrito acomponhado de selos de correlo suflClentes pora pogamento do parte de resposto.
4 - Noo e cobrodo quolquer encorgo 00 sOclo comprador.
5 - As despesas de envio dos lotes odqulrldos sao par conta do s6clo comprador.
Os lotes sao expedldos par «correlo registado n par conta e risco do sOcio comprador ou. a pedido escrito.
com «valor declaradon.
6 - 0 pagamento dos lotes atribuidos tera de ser efectuado em escudos (PTE) par cheque. vole postal ou
transferllnclo boncarlo em nome do Clube. ate oito dios apOs a recep<;:oo do nota de adjudlca<;:oo e de despesas
de envlo.
7 - 56 sao aceltes reclama<;:oes dentro do prazo de cinco dios ap6s a recep<;:oo dos lotes pelo socia
comprodor.
8 - Salvo Indlca<;:oo em contrario seroo utilizados os «Catologos Especlalizadosn (CE) para selos e «Oliveira
Marquesn (OM) paro Inteiros pasta is.

a

Aberto de 2.2 Q 6.2das 14.30 cis 19.00
Ide manhc, com marca~co previa)
lOTE

n.'

PRE<;:a-BAsE
(ESCUDOS/PTE)

REMESSAS A ESCOLHA
Selos de Portugal

Aceito ern pagarnento
Selos usados ern quanti dade

M. OSORIO
P. O. Box 10 174
Tel. 812 78 90
1001 Usboa - Portuga l
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DESCRI<;:AO DO lOTE

SELOS
PORTUGAL
150.000
2
3
4
S
6
7

8
9

10.000

600
1.000
lS.ooo
40.000
40.000
1.S00
1.600

D. Moria Sr CE1 novo sem gomo IIgelro adelga<;:amenta leves pontos de ferrugem margens curtas
D. Moria Sr CE1 usado margens curtas ligeiro adelga<;:amento
D. Moria 2Sr CE2 usado com carimbo verde S2 duos boos margens adelga<;:ado
D. Moria 2Sr CE2 usado bonito
D. Morlo 50r CE3 usado morgens aceitaveis contos cortados noo atlnglndo 0 quadro
D. Moria 1OOr CE4 usodo morgens multo curtos contos cortados noo otlnglndo 0 quadro
D. Pedro c . lisos Sr CES usado sem margem esquerda
D. Pedro c. llsos 2Sr CE6 usado margens aceitavels
D. Pedro c . IIsos 2Sr CE7 usado margens aceitavels

43

10
11
12
13
14
15

. 30.000
4.000
. 5.000
-10.000
6.000
6.000

16

3.500

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

25.000
1.200
1.000
18.000
5.000
1.600
5.000
8.000
3.600
3.500
6.000
600
4.000
6.000
6.000
6.000
6SO
15.000
16.000
9.000
14.000
5.500
500
5.000
5.000
8.000
5.000
4.000
15.000
2.200
6.500
6.500
6.500
15.000
6.500
16.000
6.500
4.500
25.000
12.000
3.000
3.000

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

54
55

56
57
58
59

60
61
62
63

2.000
1.500
2.000
1.500
7.000

D. Pedro c. lisos SOr CE8 novo boas margens pequeno adelga<;:amento bonito
D. Pedro c. lisos 50r CE8 usodo boas margens
D. Pedro c. lisos 100r CE9 usado papel fendido pelo cunha carimbo oleoso
D. Pedro c. lisos 1OOr CE9 usados par horizontal danlficado nas margens inferiores. Raro ...
D. Pedro c . aneiados Sr CElO costanho amareia usado boas margens
D. Pedro c. aneiados Sr CE10 costanho vermelho usado boos margens ligeiro corte no
lado inferior esquerdo noo otingindo a quadro
D. Pedro c. anelados 2Sr CE 11 usado 3 boas margens cabe<;:o ligelramente oberta pelo
cunho
D. Pedro c . onelados 2Sr CE12 azul novo bonito
D. Pedro c. anelados 25r CE12 azul usado boos margens
D. Pedro c . onelodos 2Sr CE12 azul usodo
D " ~''1 c. onelados 2Sr CE 13 rG: -:: novo pequeno panto bronco ligeiro odelga<;:amento
r
CE14 novo sem gCIT( a,'3Iga<;:ado boos margens'bonito
, • ....
CE14 usado margens ·.. _eitoveis
D. LUIS 5r CE14 usado par horizontal obliterado 6 peno margens tocando os quadros
D. Luis lOr CE15 novo sem gomo margens curtas bonito
D. Luis lOr CE1S usodo boas margens cor fresca
D. Luis lOr CE15 usado
D. Luis 2Sr CE16 novo sem goma margens aceit6veis bonito
D. Luis 25r CE16 dois selos usados
D. Luis SOr CE17 verde amarelo usado popel sujo boas margens
D. Luis SOr CE17 verde azul usodo IIgelramente adelga<;:ado
D. Luis 100r CE18 usado cabe<;:o oberta pelo cunha
D. Luis f. curva noo dent. 5r CE19 novo bonito
D. Luis f. curva noo dent. Sr CE19 usodo boos margens
D. Luis f. curva noo dent. CE19/26 serle usada com algumas morgens curtos
D. Luis f. curva noo dent. lOr CE20 novo bonito
D. Luis f. curvo noo dent. lOr CE20 usodo boas margens
D. Luis f. curva noo dent. 20r CE21 novo pequeno ponto negro no verso
D. Luis f. curva noo dent. 20r CE21 usa do boos margens reparado
D. Luis f. curva noo dent. 2Sr CE22 usa do boas margens
D. Luis f. curvo noo dent. 50r CE23 usado boas margens
D. Luis f. curva noo dent. 80r CE24 usado boos margens oberto pelo cunho
D. Luis f. curva noo dent. 100r CE25 cunho I usa do 3 boos margens bonito
D. Luis f. curva noo dent. 120r CE26 usodo 2 boas margens
D. Luis f. curvo dent. Sr CE27 novo sem goma
D. Luis f. curvo dent. Sr CE27 novo dupla impressoo um canto curto. Raro
D. Luis f. curva dent. Sr CE27 usodo
D. Luis f. curva dent. lOr CE28 usado 3 dentes curtos
D. Luis f. curva dent. 20r CE29 usado
D. Luis f. curva dent. SOr CE31 usado
D. Luis f. curvo dent. 80r CE32 novo sem gomo
D. Luis f. curva dent. 80r CE32 usodo
D. Luis f. curvo dent. 100r CE33 novo
D. Luis f. curva dent. wOr CE33 usado
D. Luis f. curva dent. 120r CE34 usado
D. Luis f. curva dent. 240r CE3S usado. Raro
D. Luis f. direlta Sr CE36 dent. 14 novo com falta de 2 dentes papel colada no verso
D. Luis f. direlta lOr CE37 novo sem gomo p. 1150 dent. 12 II,
D. Luis f. direito 1Sr CE38 novo sem goma p. lisa dent. 12 II, alguns dentes curtos pequena mancha de tinta no verso
D. Luis f. dlrelta 1Sr CE3B dent. 12 II, p. porcelona usado
D. Luis f. direita 20r CE39 dent. 12 II, p . lisa usado
D. Luis f. dlrelta 2Sr CE40 dent. 12 II, novo pantos de ferrugem
D. Luis f. direito SOr CE41 dent. 12 II, p. liso usado
D. Luis f. direita BOr CE42 dent. 12 II, com falto de 2 dentes p. porcelono novo
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Vimos que este espesso, tonalizado e
calandrado papel foi usado na «ISSUE 3)) e
possivelmente tambem na «ISSUE 2)), mas
dada a grande raridade daqueles selos, s6
podemos apreciar a textura dos mesmos,
quando examinamos abundantes quantidades desse especimen na ulSSUE 4)).
Parece variar ligeiramente na espessura
em relo<;ao ao papel avergoado da emissao
seguinte (uISSUE 5))), a qual por vezes se apresenta demasiado espessa tornando dificil a
visibilidade das linhas do avergoado.
Quanto a perfura<;:ao desta emissao, ela
foi fix ada em todos os antigos catalogos
como sendo 12 1/2, mas sabemos que isso e
um erro tal como fixar a perfura<;:ao da primeira emissao em 16; e possivel encontrar
com toda a probabilidade, especfmens mostrando uma variedade inconcebivel, simples
ou composta entre os 12 1/2 e os 14 1/2; isto
e 0 que se encontra na realidade, resultado
da opera<;:ao feita com pentes de a<;:o sobre
uma ou mais folhas simultaneamente.
Quanto a data da emissao, que atras
consideramos errada (Maio de 1872), ja esclarecemos que conhecemos cartas com 0 selo
de 20 reis deste Tipo II, datadas de Dezembro
de 1871; podemos portanto assegurar que
pelo menos, 0 selo de 20 reis da quarta emissao clrculou em Dezembro de 1871, desconhecendo-se se outros valores desta mesma
emissao tambem circularam nesse ano, por
falta de elementos comprovativos, mas e
quase certo que isso tambem aconteceu,
porque 0 cunho do Tipo II. uma vez entregue
na Imprensa, come<;:ou logo a produzir estampilhas; era aflitiva a falta de material para
satisfazer as requisi<;:oes em especial, primeiro,
o 20 reis e logo a seguir 0 10 reis e as taxas
altas de 300. 600 e 900 reis, cuja anterior chapa de impresseo tinha ja sido recolhida, conforme impunham as instru<;:oes em vigor.
o volume das emissoes era muito pequeno e dai a situa<;:eo vivida.
Eportanto possivel que a impressao desta 4.° emissao tenha come<;:ado em 1871
(ainda no final de Novembro), mas s6 tenha
acabado. por esgotamento do papel, em
Maio de 1872.
Como variedade, H. e N. indlcam na sua
obra 0 40 reis, azul, tete-beche, cuja raridade e bem conhecida.
Mas esgotado 0 papel e continuando a
falta de estampilhas para satisfa<;:ao das requisi<;:oes, a Fazenda deve ter promovido as
dillgencias para aquisi<;:ao do papel e continua<;:ao da impressao.

Aparece com ele a Emissao 5 - ulSSUE 5)),
atribuidq a Junho de 1872, em papeluVERGE)),
ou avergoado ou ainda estriado.
Nesta emissao 0 Tipo e a perfura<;:ao sao
identicos a da emissao anterior.
o papel (ulaid paper))) e branco
avergoado, variando de espesso a muito
espesso, alta mente calandrado, como na
ulSSUE 4)).
A goma e usualmente branca, por vezes
amarelada.
Em especfmens de papel muito espesso.
e por vezes diffcil observar 0 avergoado; a
melhor forma de observar a estampilha sera,
contra a luz, mas ao longo da sua face,
aparecendo as linhas do avergoado como
sombras escuras ao longo da mesma. Nesta
5.° emissao foram apenas impressas as taxas
que faziam falta na Fazenda, nao se imprimindo as taxas altas, de 300, 600 e 900 reis,
por terem sido impressas em quantidade
julgada mais que suficiente na 4.° emissao.
Assim aparece-nos:
- 10 reis, preto; desde tonalidades carregadas a ligeiras;
- 20 reis, vermilion; varia consideravelmente sendo encontrado num puro vermeIho escuro da ultima emissao, como
tambem num vivo ou num ba<;:o vermelho alaranjado;
- 40 reis, azul; tem varios aspectos, desde
um claro azul palido, ao ultra marino de
media tonalidade, ba<;:o azul claro. ate
um muito palido ba<;:o azul, nao exactamente ultramarino, mas aproximandose bastante dele;
- 100 reis, verde; e encontrado em verde-azul carregado e carregado verdeamarelo, com varios matizes em ambos
os tons;
- 200 reis. amarelo; varia de claro brilhante amarelo ate ba<;:o e escuro e tambem a um distinto amarelo ocre.
Como variedade. H. e N. apresentam 0
40 reis. azul, com dupla impressao da taxa.
Carlos George afirma nas suas publica<;:oes
que 0 40 reis. azul. tete-beche. deve existir
tambem no papel avergoado, e vemo-Io
cotado nos catalog os estrangeiros. como 0
Stanley Gibbons e 0 Scott's; nao aparece
cotado no nosso C. Esp.D.
Nao vemos nesta obra de H. e N. qualquer referencia a outro tete-beche que existe na ulSSUE 5)). na taxa de 10 rels. preto. sendo
conhecidos apenas 2 exemplares, um novo
5
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74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

1.200
1.200
600
4.000
7.000
60.000
2.000
2.000
2.000
15.000
3.500
1.000
3.000
2.000
900
2.200
1.800
1.500
2.000
1.150
1.500
1.000
2.000
3.000
1.200
12.000
4.500

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

4.500
1.800
2.000
2.500
1.800
7.000
12.000
30.000
7SO
1.000
800
1.200
1.500
1.000
1.200
1.000
2.S00
6.000
6.500
7.000
5.000
12.000
6.700
15.000

115

3.000

116
117

5.000
3.800

64
65
66
67
68
69
70
71
72

73

Cor. Joaquim Dores ·

imos no apontamento anterior, em pormenor, 0 Tipo I, de 1871, que incluiu 3
emissoes. Vamos agora tratar com igual
rigor e com todas as referencias conhecidas,
o Tipo II, geralmente atribufdo a 1872 e que H. e
N. descrevem na sua obra igualmente com 3
dislintos emiss6es: "ISSUE 4», "ISSUE 5» e "ISSUE 6».
Para a emissao n.D 4 e atribufda a data
de Maio de 1872, que certamente nao corresponde a realidade, como foi reterldo no
apontamento anterior.

V

AS CARACTERisTICAS OESTE TIPO II SAO:

- Fundo da oval central riscado por 44
linhas, que tocam os limites da oval, e
que nao acontecia no Tipo I;
- "REIS» em letras maiusculas normandas;
- As letras do palavra "SERVIC;:O» todas
de igual tamanho;
- Ornamentos laterais de 5 pontes
encruzilhados;
- Valores das taxas em numeros de formato grande;
popel e igual ao da emissao anterior
("ISSUE 3 do Tipo I»), designado par
papel espesso;
- A cola, de bronco a amarelada normal mente espessa, Isto e, provavelmente aplicada a trincha;
- A perfurac;:ao vai de 12 1/2 a 14 1/2,
simples ou composta, com grande variedade de combinac;:oes, turos quadrados, frequentemente bastante largos,
dado 0 processo de perfurac;:ao ja reterido no apontamento anterior.

-°

o

cunho elaborado igualmente pelo
Jenardana GoindozQ, apresenta ja um aspecto bem melhorado nos varios pormenores,
para 0 que contribuiu nao s6 a qualidade do
popel utilizado, como tambem a experiencia
dos impressores.

Esta 4.° emissao compreende todas as
taxas das emissoes anteriores, isto e:
10, 20, 40, 100, 200, 300, 600 e 900 reis, nos
cores tambem anteriormente indicadas, mas
encontramos numerosas tonalidades nos seus
exemplares, como se indica:
- 10 reis, preto, nao variando muito no cor,
mas encontrando-se em tonalidades
muito carregadas e outras muito suaves;
- 20 reis, wermilion», e normalmente puro
vermelho carregado, Os vezes descaindo
ligeiramente para 0 vermelho-alaranjado;
- 40 reis, azul; ha 4 ou 5 variedades do
cor, desde um muito carregado, indigo,
com os numeros da taxa num azul palido, um escuro azul bac;:o, um muito
claro ultramarino, um palido puro aZUl,
todas estas modalidades com varios
matizes;
- 100 reis, verde; existe em 2 distintas
cores: um palido verde brilhante, com
tonalidades de verde esmeralda e verde amarelo; uma impressao posterior
em verde escuro, que se encontra nas
duos tonalidades de verde-azul e verde-amarelo;
- 200 reis, amarelo, geralmente amarelo
claro, variando ligeiramente para um
claro amarelo esverdeado;
- 300, 600 e 900 reis, violeta; ha varios e
distintos tons, desde 0 escuro violetacastanho, 00 puro violeta claro, e menos frequente um carregado violeta
vermelho, aproximando-se a cor 00 tom
do 300 reis do rara "ISSUE 3», Tipo I.
Nao resta a menor duvida de que a alterac;:ao do popel que encontramos nesta
emissao foi devida a extrema fragilidade do
usado no "ISSUE I», 0 qual deve ter causado
muitos amargos de boca a todos quantos
tinham a obrigac;:ao de com ele operar.

'I,
'I,
'I,
'I,
'I,
'I,
'I,
'I,
'I,
'I,
'I,
'I,

D. Luis f. dlreita BOr CE42 dent. 12
p . porcelana usado
D. Luis f. direita 100r CE43 dent. 12
p. porcelana novo goma omorelado
D. Luis f. dlrella 100r CE43 dent. 12
p. porcelana usado
p. liso usado
D. Luis f. direito 120r CEM dent. 12
D. Luis f. dlrelta 1SOr CE45 dent. 12
p . lisa usado
D. Luis f. dlreita 240r CE46 dent. 12
com 3 dentes curtos p. liso usado. Raro
D. Luis f. dlreita 300r CE47 dent. 12
p. porcelono usado
D. Luis f. dlrelta lOr CE49 dent. 12
p. liso usado
D. Luis f. direita lOr CE49 dent. 13
usado relevo aberto palo cunho
D. Luis f. direita lOr CE49 dent. 12
verde azul p. lisa usad~
D. Luis f. direita SOr CE50 dent. 12
p. IIso usado relevo ligelromente aberto pelo cunha
D. Luis f. direito 150r CE51 dent. 12
p. porcelano usado
D. Luis de perfil CE52/5 dent. 13 'I, serie usado
D. Luis de frente 5r CE56 novo sem goma dent. 12
D. Luis de frente CE56/8 dent. 12
serie usada
D. Luis de frente 25r CE57 dent. 11
p. porcelana novo
Taxa de Telegramas CE59 dent. 12
novo sem charneira
Taxa de Telegromos CE59 dent. 13
novo com chomelro
Taxa de Telegromas CE59 dais exemplares 1 de coda dent. 12
e 13
usodos
Taxa de Telegromos CE59 dent. 13
usodo
D. Luis de frente CE60/3 dent. 11
p. porcelono u~Cldos L ,)nit0s
D. Luis de frente 5r CE60 dent. 11
p. porcelono novo popel colodo no verso
D. Luis de frente lOr CE61 dent. 12
novo sem gomo
D. Luis de frente 20r CE62 novo gomo com algumas falhos
D. Luis de frente 25r CE63 dent. 11
novo sem gomo
D. Luis de frente 500r CE64 usodo canto Inferior esq. curto
D. Luis f. direlta 1.0oor CE67 dent. 12
usodo relevo ligelromente oberto pelo
cunho
D. Carlos CE68173 dent. 11
p. porcelono usodos bonitos
D. Corlos lOr CE69 p . porcelono dent. 12
novo regomodo
D. Carlos 25r CE70 p . porcelono dent. 11
novo regomodo
D. Carlos 75r CE72 p. porcelono dent. 12
novo
D. Carlos 20r CE75 dent. 12
novo regomodo
D. Carlos 1SOr CEll dent. 12
p. porcelono usodo
D. Carlos 300r CE79 dent. 13
p. porcelona novo regomodo sem chomelro
Provls6rio CE80/97 serie usodo cores frescos. Luxo
Provlsorlo lOr CE81 u:odo
Provisorio 5r CE82 novo com folhos no goma bem centrodo
Provisorlo lOr CE83 novo sem goma
Provisorio 15r CE84 dent. 12
novo com falhos no goma grande sinai de chomelro
Provis6rlo 20r CE85 dent. 12
novo sem gomo
Provis6rio 25r CE86 novo com folhos no goma
Provls6rlo 5r CE89 dent. 11
novo sem goma
Provis6rio lOr CE90 dent. 11
novo sem gomo
Provis6rio 20r CE91 novo regomodo
Provis6rio 25r CE92 novo regomodo
Provis6rio SOr CE93 novo descentrodo e com folio de 1 dente
Provlsorio 80r CE94 novo ligeiro odelgoc;omento
Proviso rio 75r CE97 novo odelgoc;ado
5.° Cent. Nosc. Inf. D. Henrlque CE98/110 serle usodo CE107 odelgoc;odo no canto
5.° Cent. Nasc. Inf. D. Henrique 1.000r CEllO usodo
7.° Cent. Nosc. St.· Antonio CE111/4. 116/7. 119/20. 122, novos com e sem goma pontos
de ferrugem. 9 selos com 0 v '0r de -:016 10go de 81; 3~S
D. Carlos CE126/39 serie usoda CE138 odelgac;ado no canto e CEl36 com folia de 1
dente
D. Carlos 15r CEl29 novo vinca horizontal
D. Carlos 25r CE131 novo pequeno turo de olfinete

'I,

'I,
'I,

'I,
'I,
'I,
'I,
'I,

'I,

'I,

'I,

'I,

'I,

'I,
'I,
'I,

'I,
'I,
'I,
'I,
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'I,
'I,

'I,

'I,

118
119
120
121

6.000
4.000
1.000
11 .000

122
123
124
125

3.500
4.500
4.800
5.000

126

7.000

127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

5.000
6.000
4.000
1.300
1.000
1.200
2.600
2.500
3.500
10.000

137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

12.000
3.000
3.000
3.000
6.000
3.500
2.000
13.000
6.400
5.000
1.150
10.000
6.000
4.000
9.000
6.000
3.500
4.500

155
156
157
158
159
160
161
162
163

1.500
6.000
4.400
10.000
12.000
20.000
500
13.500
6.000

164
165
166
167

13.000
4.500
11.000
11.000

D. Ca~os 75r CE133 novo
D. Ca~os CE140/7 serie nova um canto curto no CE147
D. Carlos CE140/7 serie usada
4.0 Cent. Desc. Cam. Mar. india CE148/55 serie nova com e sem charneira CEl54 sem
goma
4.0 Cent. Desc. Cam . Mar. india CE148/55 serie usada
D. Manuel CEl56/69 Jierie usada CE167 perfurado com CFP (Credit Franco Portugais)
D. Manuel CEl64/9 novas
4.° Cent. Desc. Cam. Mar. india com sobrecarga REPUBLICA sabre selas postais do
Continente CE184/91 serle usada
4.° Cent. Desc. Cam. Mar. india com sobrecarga REPUBLICA so bre selos de porteado do
Continente CE 192/7 .serle usada
Ceres 7
c CE213 novo
Ceres 8c CE214 novo sem goma bonito
Ceres 10e CE215 novo
Ceres 20c CE217 novo descentrado
Ceres 50e CE219 novo
Ceres 1E . CE220 novo
Ceres 96c CE387 novo
Ceres 96c CE287 novo
Ceres 1$20 CE289 novo
Ceres 2$40. 3$00. 20E .. CE293. 294. 298 novas todos com defeito por adelgac;;amento.
valor de cat61ogo 177 000$
Ceres 3$00 CE294 novo
Ceres 3$20 CE295 novo
Ceres 5E . CE296 novo
Ceres 5E . CE296 novo
Ceres 10E. CE297 novo sem charneira vinca horizontal
4.° Cent. Nasc. Luis de Comees CE299/329 sMe nova
4.° Cent. Nasc. Luis de Comees 20E. CE329 quatro selos usados
Ceres Londres 1$60. 2$00. 4$50. 5$00. 10$00. CE414/5 e 417/9 novos sem chornelro
Ceres Londres 5$00 CE418 novo
Independencla Portugal 2.° emissao CE420/34 serle nova
Independencia Portugal 2.° emissao 48c CE430 novo
Independencla Portugal 3.0 emissao CE435/50 serie nova
Independencia Portugal 3.° emlssao CE435/50 serie nova
Ceres 10e s!1c CE455 dent. 15 x 14 novo com pontos de ferrugem
7.° Cent. Marte St.o Antonio CE531/6 serle nova
7.° Cent. Morte St.o Antonio CE531/6 serle nova
5.0 Cent. Marte D. Nuno A. Pereira CE537/42 serle nova sem charneira
7.0 Cent. Marte St.o Antonio com sobretaxa. 9 exemplares do $40 s/4$50 CE559. novos
sem chomeira
Tudo pela Nac;;ao 10$00 CE573 novo sem chorneira
Legiao Portuguesa CE583/90 serle nova
Cent. Selo Postal CE599/606 serie novo sem charneira
Costumes Portugueses 1.0 emissao CE607/16 serie nova sem charneira
Caravela 15$00 CE631 em quadra nova 1 selo com chameira
Caravela 20$00 CE632 em quadra novo 1 selo com chameira
Navegadores Portugueses 1$75 CE649 novo sem charneira
Presidente Carmona CE652/9 serle novo sam charnelra retirada do blaco
Presidente Cannona CE652/9 serle novo sem charneira am 2 tiras horizontais retiradas do
b laco
Costumes Portuguesas 2.0 amissao CE677/84 sMe novo sem charneira
Costumes Portugueses 2." emissao CE677/84 serie novo
Ana Santo CE719/22 serle novo sem charneira
Ana Santo CE719/22 serie nova sem charnalra
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EDITORIAL
Tras acontecimentos de vulto VaG ter lugar no corrente ana no nosso Pais.
Um a nivel mundial, outr~ a nivel internacional e outr~ a nivel estritamente
nacional.
Epossivel que seja coso unico no historia, velha com mais de oito seculos,
do nac;:ao portuguesa.
Como estes tras eventos, pela sua importancia tiveram ja «cobertura filatelica» naG nos parece descabido referi-Ios nestas paginas, antes pelo contrario.
Um deles 0 «evento internacional», pela sua natureza ja teve e tera em proximos Boletins referancias muito especiais.
Como facilmente se depreende 0 primeiro acontecimento sobre que nos
vamos debruc;:ar e a «EXP098» que, de Maio a Setembro, vai atrair a nossa
capital, milhoes de turistas vindos de toda a parte do mundo. A «Exp098» e,
nem mais nem menos, do que a ultima Exposic;:ao Mundial do seculo, subordinada 00 tema Oceanos. Trata-se de uma realizac;:ao do maior importancia
que, como naG podia deixar de ser, foi «contemplada» pelos nossos Correios no
seu plano exposicional para 0 corrente ano. Assim, em 20 de Marc;:o, foram
lanc;:ados em circulac;:ao um conjunto de selos ilustrando as grandes areas tematicos do Exposic;:ao. Alias, deve referir-se qu.e no ambito do «Exp098» ja em
1997 foi lanc;:ada uma serie de selos tendo como tema uma das mais importantes forma de vida dos Oceanos - 0 Ploncton.
Temos conhecimento que os Correios de Portugal vaG estar presentes com
um «stand» no amplo recinto do Exposic;:ao. So isto bastava para este acontecimento sem precedentes ser referido no nosso Boletim.
o acontecimento nacional foi a inaugurac;:ao do nova ponte sobre 0 Tejo
- a Vasco do Gama - que teve lugar em 29 de Marc;:o, tendo os nossos Correios
emitido, nessa data, um Bloco com a panoromica do nova Ponte que e uma
das mais significativas a nivel Europeu.
Finalmente, 0 acontecimento internaclonal todos nos, filatelistas, sabemos
ha muito qual e, tendo sido ja noticia neste Boletim. Com efeito, estamos a
referirmo-nos a «Portugal 98» que no proximo mas de Setembro vai acolher, por
certo, algumas das melhores colecc;:oes mundiais. Os trabalhos deste importante certame continuam a desenrolar-se em excelente ritmo e tudo se conjuga
para que seja 0 maior acontecimento filatelico realizado desde sempre no
nosso pais.
Oportunamente, abordaremos em pormenor, mais uma vez, este evento
que, estamos certos, vai constituir um grande axito. Tudo se conjuga para tal.
Eurlco C.E. Lage Cardoso
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500
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750
1.500
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4.000
4.000
1.000
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7.000
12.500
600
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3.000
2.500
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10.000

206

3.000

NACIONAL
E ESTRANGEIRO

Ano Santo CE719/22 serie nova
Encerramento Ano santo CE733/6 serie nova
Encerramento Ano Santo 2$30 CE736 em quadra nova sem chameira
3.° Aniv. OTAN CE749/50 serie nova
3.° Aniv. OTAN 3$50 CE750 novo
Cent. Ministerio Obras Publicas CE755/B serie nova
4.° Cent. Marte S. Francisco Xavier CE759/62 serie nova sem charneira
D. Dinis $90 CE767 novo sem charneira
D. Dinis 1$40 CE769 novo sem chameira
D. Dinis 20$00 CE776 novo sem charneira
D. Dinis 50 Esc. CE777 em quadra nova sem charneira
Cent. Selo Postal Portugues CE786/93 serie nova sem chameira
Cent. Selo Postal Partugues CE786/93 serie nova sem chamelrlil
4.° Cent. Funda<;:60 Cidade S. Paulo CEB02/5 serie nova sem chameira
4." Cent. Funda<;:60 Cidade S. Paulo CEB02/5 serie nova vestigios de charneira
Cent. Teiegrafo Electrico em Portugal CEB15/7 serie nova
10." Aniv. OTAN 3$50 CEB50 em quadra nova sem charneira
5." Cent. Morte info D. Henrique CEB63/8 serie nova com chameira
1." Cong. Nac. Tronsito CE945/7 serie nova
Mes Mundial do Cora<;:oo CEl149/51 serie nova
Europa - CEPT CEllB1/3 serie nova
2." Cent. Ensino Primorio Oficial CEl194/7 serie nova
Cinq. Uga Combatentes CE1201/3 serie novo
Europa - CEPT Escultura CE1209/11 serie nova
Cent. UPU CE121B/23 serie novo
Europa - CEPT Piniura CE1251/2 serie nova
Europa - CEPT Artesanato CE 12B1/2 serie nova em tiro honzontal de 3 selos do canto
inferior dire ito do folha
Europa. CEPT ArtesanatQ CE12Bl/2 serie novo
Pousada Historica CE2251/4 serie novo com tra<;:o obliquo de Specimen
Congresso Mundial do ASTA CE2255 novo com tra<;:o obliquo de Specimen
Correia Aereo Helice CECA 1110 serie novo
Correia Aereo Helice CECA 1110 serie usada CECAB com furo de aifinete
Correia Aereo Helice CECA 10 novo
Impasto Postal e Telegroflco D. Manuel com sobrecarga REPUBLICA e ASSISTENCIA 20r CE
IPT 2 novo
Encomendas Postais Comercio Industria CE EP 1117 serie usada
Encomenda Postal CE EP 1B/25 serie nova
Porteado 4." Cent. Desc. Cam. Mar. india CE P1/6 sene nova com e sem goma CE P4
com folia de 1 dente
Porteado 4." Cent. Desc. Cam. Mar. india CE Pl/6 serie usada com carimbo de Usboo.
Bonita.
Porte Franco Cruz Vermelha Portuguesa CECVP 17/22, '29/34. 53/8, 59/64, 67/72. series
usodas CECVP60 ligelramente adelga<;:ado

AC;:ORES
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• MARCOFILIA
• SOBRESCRITOS
DE 1.0 DIA
.INTEIROS POSTAIS
• POST AIS MAxlMOS
• CART AS FILATELICA
• AEROGRAMAS

208
209

7.500
500
2.000

D. Luis f. direita lOr CE'29 verde amarelo dent. 121/2 com alguns dentes curtos novo
Taxa de Telegramas CE51 dent. 13 1/2 novo
Independencia de Portugal 3." emissoo com sobrecarga A<;:ORES sobre selos do Continente CE266/B1 serie novo sem charneira

MADEIRA
210
211

13.000
4.500

D. Luis f. curva noo dent. BOr CE3 novo bonito
D. Luis f. direita l00r CE20 dent. 13 1/2 usodo

47

ANGOLA

Revisto Trlmestrol
212
213
214

5.000
7SO
5.800

N. S. Fatima CE302/5 serie novo sam chamelra
Vistas de Angola CE31l/7 e Tipes Indigenas de Angola CE388/99 series usados
Vistas de Angola CE312/7 serie com falta do CE31l novos

GUINE
215

5.000

Sobrescrito com CE281 e Asslstenclo CE8 clrculado no Guine

M09AMBIQUE
216

217

600
5.000

Vit6rias de Mousinho de Albuquerque/Mucuto-Muno CE268 novo
N. S. Fatima CE344/7 serie novo sem chameira

2.300

D. Carios - Glrafa 2

'I, r CE27 novo centro Invertldo sem charnelra

BLOCOS
219
220

2.600
6.000

PORTUGAL - Europa - CEPT Monumentos CE B23 novo
MACAU - Melos de Transporte Tradlclonals - Hldroovl6es 5 blocos CE Bll novos

REIMPRESSOES
221
222
223
224
225
226
227

11.000
16.000
12.000
2.000
2.000
1.000
1.700

D. Moria 25r reimpressOo de 1863 margens curtas
D. Moria 50r relmpressOo de 1863
D. luis f. curva 240r relmpressOo de 16-r, dent. 12 'I, denteado superior Imperfelto
D. luis f. dlrelta 20r relmpressao de 1885 dent. 13
bonito
sem goma
D. Luis f. dlreita SOr relmpressao de 1885 dent. 12
D. luis de perfil 5r relmpressao de 1885 dent. 13
MADEIRA - D. Luis f. dlrelta SOr azul relmpressOo de 1905 alguns dentes curtos sem goma

'I,

'I,
'I,

DIVERSOS
228

4.000

229

5.000

230
231
232
233
234
235

600
1.000
1.000
500
1.800
2.000
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Sistemas de Detec~ao
Pelo contrario, alguns estao a superffcie e a vista de todos. Como a nova Ponte Vasco da.Gama.
Ou a moeda comemorativa que a Imp rensa Nacional·Casa da Maeda emitiu para celebrar a sua inaugurac;~o.
Da autoria de Vftor Santos, estes magnrficos especimes numismaticos (oram cunhados
em duas versOes: Praia Proof e Bimetalica Lamelar em Praia e Ouro.
Moedas de Portugal. Hoje um valor, amanha um lesouro.

de Intrusao e Incendio

A venda nas lojas I.N.CM., bancos e comerciantes da especialidade.
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da Ponte Vasco da Gama
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