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o fundador e vice-presidente do CFP, 
Sr. Jose Rodrigo Dias Ferreira ao receber 

de Sua ExceIencia 0 Presidente da Republica 
a Comenda da ccOrdem de Merito» na sessao 

solene de inaugura~ao da ccPortugai 98». 



Pelo contrario, alguns estao a superficie e a vista de todos. Como a nova Ponte Vasco da Gama. 
Ou a moeda comemorativa que a Imprensa Nacional~Casa da Maeda emitiu para celebrar a sua inau8ura~ao. 

Da autoria de Vilor Santos, estes magnIficos espkimes numismaticos (oram cunhados 
em duas vers6es: Praia Proof e Bimetalica lamelar em Praia e Duro. 

Moedas de Portugal. Hoje urn valor, amanhii um lesouro. 

'A venda nas lojas I.N.CM., bancos e comerciantes da especialidade. 

INCM 
lMPRENSA NAC10NAl - CASA DA MOEDA, f ,P 

o VALOR DA CONFIAN~A 

hHp/lwwwincm.pt - emilil. dco@incmpt Av Anl6nio ~ de Almeida. 1000 lisboa. Portugal - Tel. + 351 ,1 7978631 - Fax : + 351 ,1,793045 

PROTEJA 
OS SEUS SELOS! 

·Sist~mas (Ie Detec~ao 
de Intrusao e Incendio , ~ . 

A1vara: N!2. 111 MAl 27.06.97 - a1fneas A) a H) 
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FDC/CFP 819 Europa - CEPT Escultura AF1209/11 
FDC/Crr Europa - CEPT Artesanato AF1281/2 
Intelros Postals. Sobrescritos de Notal sem cartoes. 13 tipos diferentes. no total de 289 
pec;:as. Novos 
Lote de 50 selos perfurodos de Portugal. alguns repetidos 
Inglaterra - Cinta circulada para Quelimane com Eduardo VII H&C 12 

LlTERATURA 

4.000 Historia do Selo Postal Portugues, de Antonio H.R. Oliveira Marques. volume II de 1958 
2.500 Intelros Postais de Portugal e IIhas Adjacentes. de Jose do Cunha Lomas. Edic;:oo dos crr 

de 1969 
5.000 GABRIEL - Revlsta de Filatelia Cristo. Colecc;:oo completa encode modo. Raro 
2.000 Cat61ogo Simoes Ferreiro de Portugal Colonias e Novos Poises de Expressoa Portuguesa. 

1981. ultimo edic;:oo 
1.500 3 cat610gos de selos de Portugal. IIhas. Macau e Ex-Ultramar de 1983. 1985 e 1986. 

Edic;:oo de Numism6tica e Filatelia. Ultimos anos edltados 
500 Cat610go EI6dlo dos Santos de Portugal. IIhas e Macau de 1991 -2. ultimo edic;:oo 
900 3 livros .. Portugal em Selos de 1983. 1984 e 1985». Edic;:oo dos crr. normal sem os selas 

1.300 9 revistas .. Mercado Filatelleo» n." 55/57. 59/62.70/71 e 4 revistas do 1.°64.° .. Vendas de 
Selos per Ofertas» do coso Mercado Filatellco 

2.000 British Elizabethlan Stomps. The story of the postage stomps of the United Kingdom. 
Guemsey. Jersey and the Isle of Mon. from 1952 to 1970. David Potter. 1971 

2.000 Commemorative Postage Stomps of Great Britain. 1890-1966. L.N. and M. Williams - 1967 
275 500 Manual de Filatelia Tem6tlca. de Nestor M. Ferre, editado pela Federacion Argentino de 

Entidades Fllatelicas em 1987. Copia encadernada 

Data limite para a recepc;:ao das oferlas: 26 de Outubro de 1998 (2.· Feira) 

A recepc;:ao do material para a revista n.D 382 a sair em Dezembro, tera que estar 
entregue via correia registado ate 31 de Outubro de 1998 (SObado). 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
• 

~ ~~ FILIADO NA FEDERAC;AO PORTUGUESA DE FILATELIA 

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 

SEOE: AV. ALMIRANTE REIS, 70', 5.Q DT.Q - 1150' LlSBOA - Telef.: 8123936 

Expediente - Quintas-feiras e sabados, das 15 as 19 horas. 
Qualidades e quotiza~6es dos s6cios: 

JUNIOR (menores 18 anos) - 1 00'0'$0'0' anD 

EFECTIVO (Lisboa e Concelhos Limftrofes) -1 0'0'0'$0'0' semestre; 1 90'0'$0'0' (ano); 
(Provincia, IIhas e Macau) - 1 70'0'$0'0' anD 

CORRESPONDENTE (Estrangeiro) - 240'0'$0'0' anD 

Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro. 
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S. TOME E PRiNCIPE 

1.0 Viogem Presidenciol 00 Ultramor 1$75 AF317 novo sem chorneira 

ULTRAMAR - COLONIAS 

Corteira com os 7 selos postois comemorativos do V Cent. do Nosc. de D. Manuel I. 
edi<;:ao do Ministerio do Ultramor 
Late de 70 selos novos (49 sem chorneiro. 21 com vestfgios de charneira. 8 repetidos) 
tados de taxas baixas. ANGOLA 142/5.148/50.200.200/3.228/9.255. Porteado 22/4.31. 
CABO VERDE 137 (2). 138 (2). 140 (2). 141 (2). 142. 171. 189. 199.218 (2). Porteado 21. 24 
(2). GUINE 144/6. 177. 204. Porteodo 32. iNDIA 230. 243. 296. 301. 333 (2). 334 (2). 372. 
Porteado 37/8. 40 (2). M~AMBIQUE 153/7. 169/60. 224. 226/7. 270/1. Porteado 34. S. 
TOME E PRiNCIPE 202. 248. 280. Valor de cat61ogo AF: 7.655$ 

BLOCO - CARTEIRAS 

Costumes Portugueses AFB4 novo sem charneira 
3.° Exposi<;:ao Filatelica Portugueso AFB5 novo sem charnelra gomo incompleta lateral
mente 
Presidente Carmona AFB8 novo com 2 charneiras 
Cent. Escola Naval AFB9 novo sem charneira 
Castelos de Portugal AFB 1 0 usa do 
Cent. Banco de Portugal AFBll novo sem charneira 
Tesouros Reais 4 carteiras com 5 selos coda. sendo 2 do 1.0 grupo AF20l5 e 2 do 2.° 
grupo AF2056. Novas 
Carteira dos cn «Lubropex 92 .. com Instrumentos N6uticos dos Descobrimentos AF2074/ 
7. Bloco AFB127 do mesmo serie e Inteiro Postal .APL - Administra<;:ao do Porto de 
Usbooll com 38$00 impressos AF2062 

CORREIO AEREO 

Helice AFCA 1/10 serie novo 
Helice AFCA 1/10 serie nova 
Macau - Padroes com sobrecargo AFCA 1/6 em duos series novas 
Macau - Vistas de Macau com sobretoxo AFCA21 em quodra nova sem charneira 
Angola - ImperiO Colonial PortugU6S AFCA 1/9 serle nova sem chorneira 
Angola - Imperio Colonial Portugues AFCA7 com sobrecarga ccExposi<;:ao Internacional 
de Nova Kork 1936-40 .. novo sem charneira 
Cabo Verde - Imperia Colonial Portugues AFCA 1/9 serie novo sem charneiro 
Guine -Imperio Colonial Portugues AFCA 1/9 serie nova sem chorneira selos 4 a 6 com 
ligeiros pontos de ferrugem 
indio - Imperio Colonial Portugues AFCA 1/9 serie nova sem charneiro selo n.o 1 com 
falto de 1 dente num canto 
Mo<;:ombique - Imperio Colonial POrtugu6s AFCA 1/9 serie novo sem charneiro ligeiros 
pontos de ferrugem 

DIVERSOS 

Sobrescrito com AF637 (2). 639 (2). vinheta do Sociedade de Geografia «Exfipo 194411 e 
corimbo do (3.0) Exposl<;:60 Filoteiica/20.MAI.44/CTI/LiSBOA 
Sobrescrito com AF713 e carimbo 1.0 dio de emlssao do 16.° Congresso Internoclonal de 
Hist6ria do Arte 
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Carteira Anual 1988 contendo AF562/73. 575/8. 580/4 e Blocos AFB8 e 9 
Carteira Anual 1989 contendo AF585/605. 607/11 e Blacos AFB11 e 12 
Carteira Anual 1990 contendo AF613/30. 632/5. 637/40 e Blocos AFB15 e 16 
Carteira Anual 1991 contendo AF641/63 
Carteira Anual 1992 contendo AF664/85 
Carteira Anual 1993 contendo AF686/98. 700/19. Etiquetas AFE 1/4 e Bloco AFB21 
Impasto Postal 2 a AFIP17 em quadra nova noo denteada sem charneira 
Impasto Postal AFIPlO. 12 e 15 novos 
FDC/Cn Cent. Selo Postal PortUgU9S com quadra do AF384 e carimbo de 1.° dia 9.3.54 
FOC/Cn Exposi<;:oo de Bruxelas com AF394 e carimbo de 1.° dia 8.11 .58 
FDe/Cn Sextos Congo Int. de Medicina Tropical e Paludismo com AF395 e corimbo de 
1.0 dia 15.11.58 
FOC/Cn Cent. Banco Nacional Ultra marino com AF404 e carimbo de 1.° dia 16.5.64 
FDC/Cn 40.° Aniv. Revolu<;:oo Nacional com AF406 e carimbo de 1.° dia 28.5.66 
Aerograma OM12 circulado para Lisboa 

ANGOLA 

3.° Cent. Restaura<;:oo de Angola AF292/301 serie nova sem charneira 
Aves de Angola 20 Ags. AF345 novo 
Animais de Angola 12.50 Ags. AF372 em quadra nova sem charneira 
Tipas Femininos de Angola AF412/27 serie nova sem charneira 
Escudos de Armas de Angola AF436/54 serie nova sem charnelfa 

CABO VERDE 

2.0 Viagem Presidente 6s Colonias AF236/8 serie nova 
Descobrimentos AF266/75 serie nova sem chamelra 

iNDIA 

1.0 Exposi<;:oo Fllatelica de Goa AF429/30 serie nova sem charneira em conjunlo com a 
vinheta 
S. Francisco Xavier Blacos AFB3 e 4 novas sem charneira 

MOC;:AMBIQUE 

Borboletas de Ma<;:arnbique AF388/407 serie nova 
Brazoes de Mo<;:amblque 50S AF447 em quadra nova sem charneira 
Sobrescrito com Lusiadas e Imperio Colonial POrtUgU9S AF270 (2). 290. 292/3. 296/300. 
expedido em 17.1.40 
7 sobrescritos comemorativos do Vislta do Presidente 8anda a Mo<;:ambique de 24 a 
26.9.71 para Inaugura<;:oo do Uga<;:oo Ferrovl6ria Nova Freixo·Malawi: todos com AF412 
e 460 e carimbos de Tete. Songo e Quellmane de 24.9.71: Mo<;:ambique. Nacala e Nova 
Freixo de 25.9.71: e Nampula de 26.9.71 

lOUREN<;:O MARQUES 

Selas fiscais de Mo<;:amblque com sobrecarga AF47 e 48 com erro nas sobretaxas ,,5 
esry» e ,,22 reis» novas sem charnelra 
Selas tiscals de Mo<;:amblque com sobrecarga AF47 e 48 com erro nas sobretaxas .. 5 
esry» e ,,22 rels» novas sem charneira 
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EDITORIAL 
Tfnhamos estas palavras alinhavadas para sairem no Editorial do numero anterior 

deste Boletim. mas consideramos mais importante e oportuno dar noticias pormeno
rizadas sobre 0 maior evento filatelico jamais realizado no nosso pais - a 
«PORTUGAL 98». 

Delxamos. portanto. para «segundas nupcias» as palavras que agora vos deixa
mos. 

Lemos atentamente 0 «Editorial» assinado por Pedro Vaz Pereira na Filatelia Lu
sitana n.o 32. 

Todos nos conhecemos 0 estilo em que escreve 0 ilustre Presidente da nossa 
Federa<;:oo e, portanto, noo nos admiramos das palavras que utiliza «talvez» pouco 
«meigas», mas francas, directas e sem rodeios. Temos de convir, porem, que todos 
nos, nas nossas vidas do dia-a-dia. ja ouvimos palavras bem mais agradaveis e bem 
sonantes, mas mais perigosas. por vezes ... 

Desde ja pretendemos frisar bem. para que noo subsistam equivocos. que 0 

Boletim do CFP prima pela sua Independencla e imparcialidade. Ninguem, de boa 
fe, nos pode acusar de sectarismo ou de alimentar polemicas seja com quem for e 
a que pretexto for. Fol, e e sera. assim. enquanto dlrigirmos esta publicac;:oo. 

Pareceu-nos, porem, ser dever da Direcc;:oo do CFP emltir uma despretenslosa e 
franca opinioo noo sobre 0 texto do «Editorial» na sua globalidade. mas apenas 
ace rca de certos pontos. que a todos nos. filateiistas. dizem respelto. E preclso noo 
esquecer que fol 0 nosso Clube que apresentou a lista da actual Federa<;:oo que foi 
submetlda a sufragio das Agremiac;:oes Federadas que a elegeram por ampla mai
orla. Asslm. continuaremos a apoiar tudo 0 que vise melhorar, sob todos os aspectos, 
a nossa Filatelia. 

Posto Isto. queremos sim e tao somente dar 0 nosso apoio e solidarizarmo-nos 
com 0 Presidente da FPF quando afirma que compete aquele Orgao «defender 0 

bom nome da filatella portuguesa e dos filatelistas portugueses». (Parece que sobre 
Isto nlnguem tem duvldas). «devendo cultivar-se a camaradagem e etica de uma 
forma so. frontal e sem atropelos». 

Na verdade, estes prlncipios sao fundamentals, porquanto, comportamentos. 
atltudes. actos e declsoes condenaveis provocam. noo tenhamos duvidas. conflitos 
e desunioes Indesejaveis de que so a Filatelia (mais do que os filatelistas) sal prejudi
cada. 

Todos os que estoo Imbuidos do ideal filatelico devem fazer um esforc;:o. compor
tando-se de modo a que a «fraternidade entre os filatelistas de Portugah. seJa uma 
realldade. para bem de todos e princlpalmente da Filatelia Portuguesa. 

Eurico C.E. Lage Cardoso 
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«PORTUGAL-98» 
A maior e mais imporlanle exposi~ao 

filalelica realizada no nosso pais, 
consliluiu um grande exilo 

p roximo do local donde partiram, 
em 1498, as caravelas de Vasco 
da Gama a caminho da india e 

a dois passos do Mosteiro dos Jeronimos 
construido, por D. Manuel I, para perpe
tuar a gesta maritima dos portugueses, 
ergue-se, naG h6 muitos anos, 0 mais 
moderno e importante e naG menos po
lemico ((espac;:o» do pais - 0 Centro 
Cultural de Belem. 

A Comissao Executiva da ((PORTUGAL 
98» - a maior e mais importante Exposi
c;:ao Filatelica realizada, neste seculo, no 
nosso pais, naG podia ter escolhido um 
local mais apropriado para a realizac;:ao 
do evento que se integrou nas manifes
tac;:6es culturais levadas a efeito para 
comemorar os 500 Anos da Descoberta 
do Caminho Maritimo para a india. 

A ((Portugal 98» prestigiou a terra lusi
tana, a Administrac;:ao dos nossos Cor
reios e os dirigentes m6ximos da filatelia 
portuguesa organizada, em tudo quan
to e mundo, mostrando a nossa capaci
dade de realizac;:ao e organizac;:ao. 

No magnifico auditorio do Centro 
Cultural de Belem, repleto de convida
dos ligados 6 filatelia nacional e interna-

4 

cional, teve lugar, no passado dia 4 de 
Setembro, a sessao inaugural 6 qual 
presidiu 0 Senhor Presidente da Republi
ca, Dr. Jorge Sampaio. Antes de inicia
da a sessao solene as entidades oficiais 
visitaram as raras colecc;:6es de Sua Ma
jestade a Rainha Isabel II e de SAS. 0 

Principe Rainier III, do Monaco, expostas 
na Corte de Honra. Em seguida, dirigi
ram-se para 0 referido auditorio, sentan
do-se na mesa de honra as seguintes 
indlvidualidades: Senhor Dr. Jorge 
Sampaio, 0 Presidente da FIP D.N. Jatia; 
o presidente do Conselho de Adminis
trac;:ao dos Cn, Correios de Portugal, SA, 
Dr. Norberto Pilar; 0 presidente da Fede
rac;:ao Portuguesa de Filatelia, Sr. Pedro 
Vaz Pereira e 0 Presidente da ACOFIL, 
Eng.o Albertino de Figueiredo. Iniciou a 
serie de discursos 0 presidente da FPF 
que saudou 0 Presidente da Republica, 
os membros do Governo presentes (Mi
nistro do Equipamento, do Planeamen
to e da Administrac;:ao do Territorio e 0 

Ministro da Educac;:ao) e todos os convi
dados, referindo-se, em breves palavras, 
ao certame que ia ser inaugurado. Fa
laram, ainda, 0 presidente da FIP, 0 pre-
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Cent. Nasc. Gogo Coutinho AF1055/8 serie novo 
5.0 Cent. Nasc. Vasco do Gama AF1059/62 serie novo 
Inaugurac;:ao do Refinaria do Porto AF1066/9 serie novo 
Europa - CEPT AF1097/9 serie novo 
Europa - CEPT Artesonato AF1281/2 serie novo em tlras horizontais de 3 selos do canto 
inferior direito do folha 
Europa - CEPT Hist6ria do Correia AF1423/4 serie novo em quadra. Com f6sforo 

AC;:ORES 

D. Luis f. direita loor AF22 sobrecarga B dent 12 'I, usado 
D. Luis f. direita 15r AF38 p. lisa dent. 12 'I, usodo fendido pelo cunha no Iodo direito 
D. Luis f. direita 20r AF58 usado 
5.0 Cent. Nasc. Inf. D. Henrique 300r AF70 usado 
Ceres 30c AF161 novo pantos de ferrugem 
Independencia de Portugal 1.° emissao sobrecarga "A<;:ORES .. AF240/53 serie novo sem 
charnelra 
Encomendas Postais Comercio e Industria sobrecargo "A<;:ORES .. AF EP 1/17 serie nova 
com alguns defeitas e a AF17 com vinca no canto inferior direito 

ANGRA 

D. Carlos AF7/10 usodos sendo as 9/10 em dent. 13 'I, 
D. Ca~os lOOr AF9 dent. 13 'I, novo sem gam a 

MACAU 

Selo fiscal sobrecarregado. denteado. completo. 5r 'l60r AF29 novo sern charneira 
Selo fiscal sobrecarregado. denteado. destacado. 5r AF29 novo sem charnelra 
Selo fiscal sobrecarregado. denteado. destacado. lOr AF30 novo sem charnelra 
D. Luis f. dlrelta lOr AF33 dent. 12 'I, novo vestiglos de charnelra 
D. Luis f. direita 20r AF34 dent. 12 'I, novo sem goma vestigios de charnelra 
D. Carlos (Neto) 15r AF49 novo sem goma 
D. Luis f. direlta com sobrecarga "PROVISORIO .. e sobretaxa 3 a '/20r AF61 novo dent. 
Inferior tocando 0 quadro 
D. Carlos com sobretaxa 6 a 'll00r AFl16 dent. 13 'I, novo 
D. Carlos com sobrecarga .PROVISORIO .. 2 a AF124 novo sem goma dent. Inferior com 
defeito 
D. Carlos com sobrecarga "PROVISORIO .. 10 a AF127 novo sem goma alguns dentes 
curtos 
D. Ca~os com sobretaxa 10 a '/12 a AF140 novo sem charneira 
75.0 Aniv. do UPU AF340 novo sem charneira 
Lote de 10 selos novas AF42 (d. 12 'I,). 46 (d. 11 'I, sem goma). 59. 60. 79 (d. 11 ' /,).80. 
113 (s/goma). 133 (sem charneira). 210 (p. lisa d. 12x11'/, sem charnelra). Porteado 
AFP12 (sem goma). Valor de catalogo 6.350$ 
Lote contendo Reforma Administrativa. Fundac;:ao do St.o Coso. Jogos Olimpicos. PAGO· 
DES. Morte de Camees. SimpOsio de Pslqulatrla. AF422. 423. 429. 440/1. 450/3. 454/9. 
novas 
Cartelra Anual 1982 contendo AF460/70 
Cartelra Anual 1983 contendo AF471/86 
Cartelra Anuol 1984 con tendo AF487/505 
Cartelra Anual 1985 contendo AF506/23 
Cartelra Anual 1986 contendo AFS24/40 e BLoco AFB5 
Carteira Anual 1987 contendo AF542/60 e Bloco AFB7 
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118 1.500 
119 10.000 
120 9.300 
121 7.300 
122 10.000 
123 4.800 
124 7.000 
125 7.000 
126 4.000 
127 3.500 
128 500 
129 1.200 
130 3.600 
131 900 
132 15.000 
133 15.000 
134 9.900 
135 20.000 
136 3.800 
137 3.600 
138 5.900 
139 7.000 
140 5.500 
141 2.900 
142 1.700 
143 3.000 
144 600 
145 4.000 
146 8.000 
147 7.800 
148 8.500 
149 600 

150 900 
151 1.000 
152 1.200 
153 1.350 
154 2.000 
155 550 
156 1.000 
157 5.000 
158 500 
159 600 
160 5.000 
161 1.350 
162 5.000 
163 600 
164 3.000 
165 550 

166 750 
167 500 
168 1.000 
169 500 
170 1.000 
171 1.250 
172 900 

Caravela 7$50 AF704 novo sem goma sem charneira 
Avis AF705/12 serie nova sem charneira 
Ana Santo AF719/22 serie nova sem charneira 
Ana Santo AF719/22 serie nova sem charneira 
Ana Santo AF719/22 serie nova sem charneira 
Ana Santo AF719/22 serie nova 
Ana Santo AF719/22 serie nova 
Ana Santo AF719/22 serie nova 
Ana Santo 5 Esc. AF722 novo 
4.° Cent. Marte S. JOClO de Deus 4 Esc. AF728 novo sem charneira 
3.° Congo Nac. de Pesca AF731/2 serie nova sem charneira 
Encerramento do Ana Santo AF733/6 serie nova 
Encerramenlo do Ana Santo 2$30 AF736 em quadra nova sem charneira 
25.° Aniv. Revoluyoo Nacional AF739/40 serie nova 
3.° Aniv. do OTAN AF749/50 serie nova 
3.° Aniv. do OTAN AF749/5O serie nova 
3.° Anlv. do OTAN 3$50 AF750 novo sem goma sem charneira 
3.° Aniv. do OTAN 3$50 AF750 novo sem charneira 
4.° Cent. Marte S. Francisco Xavier AF759/62 serie nova sem charneira 
D. Dinis AF763/77 e 818 series novas sem charneira 
Cent. Selo Postal Portugues AF736/93 serie nova sem charneira 
4.° Cent. Fundayoo Cidade S. Paulo AF802/5 serie nova sem charneira 
4.° Cent. Fundayoo Cidade S. Paulo AF802/5 serie nova com vestigios de charneira 
Cent. Telegrafo Electrico em Portugal AF815/7 serie nova sem charneira 
Cent. Telegrafo Electrico em Portugal AF815/7 serie nova 
Cent. Telegrafo Electrico em Portugal AF815/Tserie nova 
Cent. Nose. Prof. Dr. Ferreira do Silva AF819/20 serie nova 
Cent. Camlnhos de Ferro em Portugal AF821/4 serie nova sem charneira 
Cent. Camlnhos de Ferro em Portugal AF821/4 serie nova sem charneira 
Almeida Garrett AF827/30 serie nova sem charnelra 
Almeida Garrett AF827/30 serle nova 
Partlclpayoo de Portugal no Exposiyoo de Bruxelas 1 500 AF833 novo com acento no «En 
de INTERNACIONAL 
Sextos Congo Int. Medlcina Tropical e Paludism a AF839/40 serie nova 
2.· Congo Nac. Marinha Mercante AF841/2 serie nova 
5.° Congo Nasc. Rainha D. Leonor AF843/6 sene nova 
Milen6rio e BI-Cent. de Aveiro AF847/8 serie nova 
Cinq. Aero Club de Portugal AF854/7 sene nova em quadras 
Cinq. Aero CLub de Portugal AF854/7 serie nova 
Padre Cruz AF861/2 serie nova 
5.· Cent. Marte Inf. D. Henrlque AF863/8 serie nova em pares horizontais 
Europa - CEPT AF869/70 serie nova 
5.° Exposiyoo Filalelica Nacional AF871/2 serie nova 
Cent. Eleva900 SetObal a Cidade AF876/7 sene nova em quadras 
Cenl. Eleva900 SelObal a Cidade AF876/7 serie nova 
Cent. Eleva900 SetObai a Cidade 4$30 AF877 em quadra nova 
18.0 Conferencia Inl. de Escutismo AF888/93 serie nova 
10.· Congo Inl. de Pedialria AF894/7 serie nova em quadra 
4.· Cenl. Publica900 dos «ColOquios dos Simples e Drogas de Garcia d'Ortan AF925/7 
serie nova 
Europa - CEPT AF934/6 serie nova 
Jogos Olimpicos - T6quio 1964 AF939/42 serie nova 
1.· Congo Nac. do Transilo AF945/7 serie nova 
5.· Cenl. de Gil Vlcenle AF967/70 s6rie nova 
Cienlislas Portugueses AF986/93 serie nova 
Europa - CEPT AF1022/4 serle nova 
20.° Aniv. do OMS AF1028/30 serie nova 
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As indivldualidades que, no meso de honra, presidiram a sessCio solene de inouguracrao do .. Portugal 98 .. 

sidente dos Correios de Portugal que 
abordou, concisamente. 0 popel desem
penhado pelos cn no realiza<;oo do Ex
posi<;oo e finalmente 0 Eng.o Albertino 
de Figueiredo que abordou a ac<;oo im
portante dos comerciantes filatelicos em 
acontecimentos do genero. Ponto alto 
do sessoo inaugural foi a condecora<;oo 
com a "Ordem de Merito» de tres perso
noli do des a que a filatelia portuguesa 
muito deve: Jose Rodrigo Dias Ferreira. 
um dos fundadores do Clube Filatelico 
de Portugal que. he 55 anos. ininter
ruptamente. tem dado 0 seu melhor 00 

maior e mais prestigiado clube filatelico 
do pais; Cap. Lemos do Silveira (a). ilus
tre e antigo dirigente filatelico. jurado 
internacional. distinto escritor filatelico e 
um dos maiores aerofilatelistas mundiais 
e. por fim. 0 Cap. Joaquim Furtado 

a) Ver outra noticia em destaque. neste Boletim. 
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Leote. um dos mais ilustres filatelistas 
portugueses que. em exposi<;6es mun
diais. tem obtido os maiores galard6es. 
honrando 0 seu pais com 0 prestiglo de 
que disfruta alem-fronteiras. As conde
cora<;6es foram impostas pelo Supremo 
Magistrado do Na<;oo. Seguiu-se a 
aposi<;oo por parte do Presidente do 
Republica e das individualidades que 0 

ladearam no mesa de honra. do primei
ro dos dez carimbos comemorativos 
(tantos quantos os dias em que 0 certa
me durou). emitidos pelos nossos Cor
reios. Pelo Dr. Norberto Pilar foram ofere
cidos 00 Dr. Jorge Sampaio a serie 
comemorativa «sao Anos do Descober
to do Caminho Maritimo para a India» e 
o livro «A Carreira do India». cujos lan
<;amentos foram feitos nesse momento. 
Foi ainda oferecida 00 Presidente do 
Republica a Medalha de Ouro do Expo
si<;oo. Depois do banda do For<;a Ae-



rea. dirigida pelo Major Jooo Monteiro 
da Silva. ter executado algumas pe<;:as. 
muito aplaudidas pelo publico presen
teo seguiu-se uma visita aos «stands» das 
varias Administra<;:6es Postals que se des
locaram a Portugal. sendo. finalmente. 
oferecido um «cocktail)) que serviu de 
pretexto para um convfvlo agradavel. 

No dia seguinte. sabado. teve lugar 
uma recep<;:oo oferecida pela FPF a 
todas as entidades nacionais e estran
geiras nas magnfficas instala<;:6es da 
Messe da For<;:a Aerea. em Monsanto. 
Foi um jantar magnffico que a todos 
agradou. especialmente aos estrangei
ros pela qualidade da comida e pelo 
alto nfvel artfstico da apresenta<;:oo das 
mesas (queijos-frutas-doces). No progra
ma social. foi um dos momentos mais 
altos desta exposi<;:oo. tendo sldo. por 
isso. uma jornada memoravel. 

No dia 7. os CIT-Correios de Por
tugal. representados pelo seu Presi
dente. Dr. Norberto Pilar e com a 
presen<;:a do Sr. Paulo Bernardino. direc
tor do Gabinete Nacional da Interpol. 
participaram na cerim6nia de lan<;:a
mento de um Inteiro Postal alusivo aos 
75 anos da Interpol - Organiza<;:oo Inter
nacional de Polfcia Criminal. com sede 
em Lyon (Fran<;:a) e que integra 176 
pafses. 

No dla 8. 0 Presidente dos Correios 
do Canada lan<;:ou um novo selo da 
serie «Art Canada». tendo divulgado que 
o portugues Pedro da Silva. foi oficial
mente considerado 0 primeiro carteiro 
do Canada. uma vez que iniciou a sua 
actividade em 1693. Entre 1705 e 1717 
(ano da sua morte). a pe e de canoa 
realizou 0 primeiro transporte postal re
gular. entre as cidades de Quebec e 
Montreal que na epoca era considera
do um percurso de alto risco. 

Pelas 16 horas do dia 9 (quarta-feira) 
foi apresentada pela Sr.o Margaret 
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Kotopouli uma conferencia sobre 
maximafilia. a qual foi muito apreciada 
pelos interessados. com exibi<;:oo de 
slides. 

Dia 10 pelas 9 horas foi realizada 
outra conferencia. esta sobre "OS Cor
reios no Limiar do Seculo». a cargo dos 
Srs. Frank Daniels. Presidente da Associa
<;:00 Mundial para 0 Desenvolvimento da 
Filatelia; Thomas E. Leavey. Presidente da 
UPU - Unioo Postal Universal e Fernando 
Toledano. da Comissao das Comunida
des Europeias. 

Dia 12 pelas 10 horas foi realizado um 
seminario sobre Filatelia Tematica. a 
cargo dos jurados FIP Srs. Jose Ant6nio 
Hernan. Ruben Reis Kley. Ingolf Kapelrud 
e Bernard Jimenez e esteve acessfvel a 
todos os interessados. 

Dia 12 6s 15 horas realizou-se 0 lei
lao da Afinsa. Pelas 20 horas no Ca
sino do Estoril. efectuou-se 0 Jantar 
de Palmares. que reuniu cerca de 600 
convivas. que assistiram a um agrad6vel 
"show» de Fernando Pereira. Durante 0 
repasto foram entregues as principais me
dalhas e trofeus da exposi<;:oo. Eis os 
melhores classificados de cada grupo: 

- Grande Premio "Portugal-98)): Eng.o 
Albertino de Figueiredo 

- Premio "Descobrimentos Portugue
ses»: Eng.o Julio Pedroso Maia 

- Premio "Oceanos»: Francisco Mari-
nho 

- Tradicional: Rolf-Dieter Jaretzky 
- Hist6ria Postal: Saverio Imperato 
- Inteiros Postais: Lutz Hohensang 
- Aerofilatelia: Orestes Cruz 
- Tem6tica: Damian Laege 
- Maximafilia: Margaret Kotopouli 
- Juventude: Gregor Tschroots 
- Selos Fiscais: John Dahl 
- Astrofilatelia: Jurg Dierauer 
- Literatura: EDIFIL - Manual de selos 

de Espanha 

67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 

78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 

86 
87 

88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 

98 

99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 

106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 

2.800 
800 

5.000 
3.000 
2.800 
1.500 
2.100 
2.600 
6.800 
2.400 

55.000 

2.900 
2.700 
3.250 
2.200 

10.000 
6.000 

11.000 
5.000 

3.200 
6.000 

4.600 
8.500 
3.600 
3.000 
3.000 
2.600 

34.000 
1.000 
3.000 
2.000 

3.600 

12.000 
5.800 
9.500 

11.000 
3.500 

10.000 
2.000 

2.000 
2.500 
2.100 
1.600 
1.000 

13.950 
20.000 
23.000 
2.500 
1.950 
1.850 
5.000 

D. Nuno A. Pereira com sobretaxa AF548/53 sarie nova sem eharneira 
General Carmona AF560 novo 
1.0 Exposic;:ao Colonial Portugueso AF561/3 sarie nova 
1.0 Exposi<;:ao Colonial Portuguesa AF561/3 sarie nova 
1.0 Exposic;:ao Colonial Portuguesa AF561/3 sarie nova 
Tudo pela Nac;:ao 10$00 AF573 novo sem eharneira 
Tudo pela Nac;:ao 20$00 AF574 novo sem eharneira goma estalada 
Tudo pela Nac;:ao 20$00 AF574 novo com vestigia de eharneira 
Sa de Coimbra 1 $75 AF575 novo com vestigio de eharneira 
4.0 Cent. Morte de Gil Vicente AF577 /8 sarie nova' sem eharneira 
5.0 Cong. Int. do Vinho e do Vinho AF579/82 sane nova sem eharnelra em quadras nao 
denteadas. Muito raro 
5.0 Congo Inst. do Vinha e do Vinho AF579/82 sarie nova 
5.0 Congo Int. do Vinha e do Vinho AF579/82 sarie nova 
5.0 Congo Int. do Vinha e do Vinho AF579/B2 sarie usada 
5.0 COngo Int. do Vinha e do Vinho 1575 AF582 novo 
Legiao Portuugesa AF583/90 sarie nova sem eharneira 
Legiao Portuguesa AF583/90 sarie nova 
Legao Portuguesa 40c AF587 em quodra novo sem ehorneira 
8.0 Cent. Fundac;:ao e 3.0 Restaurac;:ao de Portugal AF591/B sarie nova sem eharneira. 
retirada do bloeo. em 3 tiros horizontais 
B.o Cent. Fundac;:ao e 3.0 Restaurac;:ao de Portugal AF591/8 sarie nova sem eharnelra 
Cent. do Selo Postal AF599/606 sarie nova sem eharneira. retirada do bloeo. com os 8 
selos unidos 
Cent. do Selo Postal AF599/606 sarie nova 
Costumes Portugueses 1.0 emissao AF607/16 sarie nova sem eharneira 
Costumes Portugueses 1.0 emissao AF607/16 sarie nova 
Costumes Portugueses 1.0 emlssao 2$00 AF616 novo sem ehorneira 
Costumes Portugueses 1.0 emissao 2$00 AF616 novo sem ehorneira 
Costumes Portugueses 1.0 emissao 2500 AF616 usodo 
Caravela AF617/33 sarie nova 
2.0 Cent. Nose. Falix A. Brotero AF640/3 sarie nova 
Navegodores Portugueses AF644/51 sarie novo sem eharneira 
Navegadores Portugueses AF644/51 em eonjunto retlrado do bloeo mantendo as mor
gens latera is. novos sem ehorneira 
Cent. do Eseola Naval AF660/3 sarie nova sem ehorneira em blaeos de 6 selos: AF660 e 
663 em 2x3 e AF661!2 em 3x2 
Castelos de Portugal AF664/71 sarie nova sem eharneira 
Castelos de Portugal AF664/71 sarie nova sem eharneira 
Castelos de Portugal AF664/71 sarie nova 
Costumes Portugueses 2.0 emlssao AF677 /84 sarie nova sem ehorneira 
Costumes Portugueses 2.0 emissao AF677 /84 sarie nova 
Costumes Portugueses 2.0 emissao AF677 /84 sarie nova 
B.o Cent. Tomada de Lisboa aos Mouros AF685/90 sarie nova sem ehorneira em por 
vertical do canto inferior esquerdo do folha 
B.o Cent. Tomada de Lisboa aos Mouros AF685/90 sarie novo sem eharneira 
B.o Cent. Tomada de Lisboa aos Mouros AF6B5/90 sarie nova 
8.0 Cent. Tomada de Lisboa aos Mouros AF6B5/90 sarie nova com vestigios de ehorneira 
3.0 Cent. Nose. S. Joao de Brito AF691/4 sarie nova sem ehorneira 
3.0 Cent. Nose. S. JoCio de Brito AF691/84 sarie nova 
Caravela AF696/704 sarie nova sem ehorneira 
Coravela AF696/704 sarie nova 
Caravela AF696/704 sarie nova 
Caravela 1 $20 e 7$50 AF698 e 704 novas sem eharneira 
Caravela 1 $50 AF699 novo sem eharneira 
Caravela 1 $80 AF700 novo sem eharneira 
Caravela 6$00 AF703 novo 
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208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 

219 
220 
221 

222 
223 
224 
225 
226 

227 
228 

229 

230 

231 
232 
233 

234 

235 

236 

13.000 
9.000 

10.000 
2.800 
2.900 
6.500 
4.600 
3.000 

500 
500 
500 

1.500 
800 

1.000 

2.000 
2.800 
2.000 
1.200 
1.400 

7.000 
2.200 

1.700 

2.000 

2.000 
1.600 
1.500 

2.000 

800 

800 

Carteira Anual 1988 contendo AF562!73. 575/8. 580/4 e Blocos AFB8 e 9 
Carteira Anual 1989 contendo AF585/605. 607/11 e Blocos AFB11 e 12 
Carteira Anual 1990 contendo AF613/30. 632/5. 637/40 e Blocos AFB15 e 16 
Carteira Anual 1991 contenda AF641/63 
Carteira Anuol 1992 contendo AF664/85 
Carteiro Anuol 1993 contendo AF686/98. 700/19. Etiquetos AFE 1/4 e Bloco AFB21 
Imposto Postal 2 a AFIP17 em quadro nova noo denteada sem chorneira 
Imposto Postal AFIP10. 12 e 15 novos 
FOC/Cn Cent. Selo Postal Portugues com quodra do AF384 e corimbo de 1.° dia 9.3.54 
FDC/Cn Exposic;:oo de Bruxelas com AF394 e corimbo de 1.° dia 8.11.58 
FDC/Cn Sextos Congo Int. de Medicina Tropical e Paludismo com AF395 e corimbo de 
1.0 dia 15.11.58 
FDC/Cn Cent. Banco Nacional Ultramorino com AF404 e corimbo de 1 .. dio 16.5.64 
FDC/Cn 40 .. Aniv. Revoluc;:oo Nacional com AF406 e carimbo de 1 .. dia 28.5.66 
Aerograma OM12 clrculodo pora Lisboa 

ANGOLA 

3 .. Cent. Restaurac;:oo de Angola AF292/301 serie novo sem chorne:ra 
Aves de Angola 20 Ags. AF345 novo 
Animais de Angola 12.50 Ags. AF372 em quodra nova sem chorneira 
Tipos Femininos de Angola AF412/27 serie nova sem chorneira 
Escudos de Armas de Angola AF436/54 serie nova sem charneira 

CABO VERDE 

2.° Viagem Presidente as Colonias AF236/8 serie nova 
Descobrimentos AF266/75 serie novo sem chornelra 

iNDIA 

1.0 Exposlc;:oo Fllotellca de Goa AF429/3O serie novo sem chorneira em canJunto com a 
vlnheta 
S. Francisco Xavier Blocos AFB3 e 4 novos sem chorneira 

MOC;AMBIQUE 

Borboletas de Moc;:amblque AF388/407 serle novo 
Brazees de Moc;:amblque 50$ AF447 em quadra nova sem chorneira 
Sobrescrito com Lusiados e Imperio Colanlol Portugues AF270 (2). 290. 292/3. 296/300. 
expedldo em 17.1.40 
7 sobrescritos comemorativos da Visita do Presldente Banda a Moc;:ombique de 24 a 
26.9.71 para Inaugurac;:oo do Ugac;:oo Ferrovi6ria Nova Freixo-Malawi: todos com AF412 
e 460 e carimbos de Tete. Songo e Quelimane de 24.9.71: Moc;:ambique. Nacola e Nova 
Frelxo de 25.9.71: e Nampula de 26.9.71 

LOURENC;:O MARQUES 

Selos fiscais de Moc;:ambique com sobrecarga AF47 e 48 com erro nas sobretaxas .5 
esryll e .22 reisll novas sem charneira 
Selos tiscais de Moc;:amblque com sobrecarga AF47 e 48 com erro nas sobretaxas .5 
esry" e .22 reis" novas sem chorneira 
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EDITORIAL 
Tfnhamos estas palavras alinhavadas para sairem no Editorial do numero anterior 

deste Baletim. mas consideramas mais importante e oportuno dar noticias pormeno
rizadas sobre 0 maior evento filatelico jamais realizado no nosso pais - a 
«PORTUGAL 98». 

Deixamos. portanto. para «segundas nupcias» as palavras que agora vos deixa
mos. 

Lemos atentamente 0 «Editorial» assinado por Pedro Vaz Pereira na Filatelia Lu
sitana n.o 32. 

Todos nos conhecemos 0 estilo em que escreve 0 ilustre Presidente da nossa 
Federac;:oo e. portanto. noo nos admiramos das palavras que utiliza «talvez» pouco 
«meigas)). mas francas. directas e sem rodeios. Temos de convir. porem. que todos 
nos. nas nossas vldas do dia-a-dia. ja ouvimos palavras bem mais agradaveis e bem 
sonantes. mas mais perigosas. por vezes ... 

Desde ja pretendemos frisar bem. para que noo sUbsistam equivocos. que 0 

Boletim do CFP prima pela sua Independelncia e imparcialidade. Ninguem. de boa 
fe. nos pode acusar de sectarlsmo ou de alimentar polemicas seja com quem for e 
a que pretexto for. Fo!. e e sera. assim. enquanto dirigirmos esta publico<;:oo. 

Pareceu-nos. porem. ser dever da Direcc;:oo do CFP emltir uma despretensiosa e 
franca opinioo noo sobre 0 texto do «Editorial)) na sua globalidade. mas apenas 
acerca de certos pontos. que a todos nos. filateiistas. dizem respeito. E preciso noo 
esquecer que fol 0 nosso Clube que apresentou a lista do actual Federac;:oo que foi 
submetida a sufragio das Agremiac;:6es Federadas que a elegeram par am pia mal
oria. Assim. continuaremos a apoiar tudo 0 que vise melhorar. sob todos os aspectos. 
a nossa Fliatelia. 

Posto Isto. queremos sim e tao somente dar 0 nosso apolo e solidarizarmo-nos 
com 0 Presidente do FPF quando afirma que compete aquele Orgoo «defender 0 

bom nome do filatelia portuguesa e dos filatelistas portugueses». (Parece que sobre 
isto nlnguem tem duvidas). «devendo cultivar-se a camaradagem e etica de uma 
forma so. frontal e sem atropelos)). 

Na verdade. estes principlos sao fundamentais. porquanto. comportamentos. 
atitudes. actos e decis6es condenaveis provocam. noo tenhamos duvidas. conflitos 
e desuni6es Indesejaveis de que so a Filatelia (mais do que os filatelistas) sai prejudi
coda. 

Todos os que estoo Imbuidos do Ideal filatelico devem fazer um esforc;:o. compor
tando-se de modo a que a «fraternidade entre os fllatelistas de Portugal» seja uma 
realidade. para bem de todos e principalmente do Filatelia Portuguesa. 

Eurico C_E. Loge Cardoso 
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«PORTUGAL-98» 
A maior e mais importante exposi~ao 

filatelica realizada no nosso pais, 
constituiu urn grande exito 

p r6ximo do local donde partiram, 
em 1498, as caravelas de Vasco 
da Gama a caminho da India e 

a dois passos do Mosteiro dos Jeronimos 
construrdo, por D. Manuel I, para perpe
tuar a gesta marrtima dos portugueses, 
ergue-se, noo h6 muitos anos, 0 mais 
moderno e importante e noo menos po
lemlco ((espa<;o» do pars - 0 Centro 
Cultural de Belem. 

A Comissoo Executiva da ((PORTUGAL 
98» - a maior e mais importante Exposi
<;00 Filatelica realizada, neste seculo, no 
nosso pars, noo podia ter escolhldo um 
local mais apropriado para a realiza<;oo 
do evento que se integrou nas manifes
ta<;oes culturais levadas a efeito para 
comemorar os 500 Anos da Descoberta 
do Caminho Marrtimo para a India. 

A «Portugal 98» prestigiou a terra lusi
tana, a Administra<;oo dos nossos Cor
reios e os dirigentes m6ximos da filatelia 
portuguesa organizada, em tudo quan
to e mundo, mostrando a nossa capaci
dade de realiza<;oo e organiza<;oo. 

No magnrfico auditorio do Centro 
Cultural de Belem, repleto de convida
dos ligados a filatelia nacional e interna-

4 

cional, teve lugar, no passado dia 4 de 
Setembro, a sessoo inaugural a qual 
presidiu 0 Senhor Presidente da Republi
ca, Dr. Jorge Sampaio. Antes de inicia
da a sessoo solene as entidades oficiais 
visitaram as raras colec<;oes de Sua Ma
jestade a Rainha Isabel II e de S.A.S. 0 
Prrncipe Rainier III, do Monaco, expostas 
na Corte de Honra. Em seguida, dirigi
ram-se para 0 referido auditorio, sentan
do-se na mesa de honra as seguintes 
individualidades: Senhor Dr. Jorge 
Sampaio, 0 Presidente da FIP D.N. Jatia; 
o presidente do Conselho de Adminis
tra<;oo dos CTT, Correios de Portugal, SA 
Dr. Norberto Pilar; 0 presidente da Fede
ra<;oo Portuguesa de Filatelia, Sr. Pedro 
Vaz Pereira e 0 Presidente da ACOFIL, 
Eng.o Albertino de Figueiredo. Iniciou a 
serie de discursos 0 presidente da FPF 
que saudou 0 Presidente da Republica, 
os membros do Governo presentes (Mi
nlstro do Equipamento, do Planeamen
to e da Administrac;oo do Territ6rio e 0 
Ministro da Educac;oo) e todos os convi
dad os, referindo-se, em breves palavras, 
ao certame que ia ser inaugurado. Fa
laram, ainda, 0 presidente da FIP, 0 pre-
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650 
750 
550 

1.150 
7.600 

8.000 

8.500 
2.850 
5.850 
2.200 
4.000 
1.600 

3.600 

7.000 
3.000 

6.200 
500 
500 
650 

1.100 
500 
500 

550 
500 

500 

1.000 
9.000 
1.500 

6.000 

2.000 
3.500 
3.700 
2.900 
6.500 
7.500 

Cent. Nasc. Gogo Coutinho AF1055/8 serie nova 
5.0 Cent. Nasc. Vasco do Gama AF1059/62 serie nova 
Inaugurac;:ao do Refinaria do Porto AF1066/9 serie nova 
Europa - CEPT AF1097/9 serie nova 
Europa - CEPT Artesanato AF1281/2 serie nova em tlras horizontais de 3 selos do canto 
inferior direito do folha 
Europa - CEPT Historia do Correia AF1423/4 serie nova em quadra. Com fosforo 

AC;ORES 

D. Luis f. dire ita 100r AF22 sobrecarga B dent 12 'I, usado 
D. Luis f. dire ita 15r AF38 p . liso dent. 12 'I, usado fendido pelo cunho no lado direfio 
D. Luis f. direita 20r AF58 usado 
5.0 Cent. Nasc. Inf. D. Henrique 300r AF70 usado 
Ceres 30c AF161 novo pontos de ferrugem 
Independencia de Portugal 1." emissao sobrecarga "A<;:ORES» AF240/53 serie nova sem 
chamelra 
Encomendos Postais Comercio e Industria sobrecarga "A<;:ORES .. AF EP 1/17 serle nova 
com alguns defeitos e a AF17 com vinca no canto inferior direito 

ANGRA 

D. Carlos AF7/10 usados sendo os 9/10 em dent. 13 'I, 
D. Carlos 100r AF9 dent. 13 'I, novo sem gam a 

MACAU 

Selo fiscal sobrecarregado. denteado. completo. 5r '16Or AF29 novo sem chamelra 
Selo fiscal sabrecarregado. denteado. destacado. 5r AF29 novo sem chamelra 
Selo fiscal sobrecarregado. denteado, destacado. lOr AF30 novo sem charnelra 
D. Luis f. dlreita lOr AF33 dent. 12 'I, novo vestiglos de chamelra 
D. Luis f. direito 20r AF34 dent. 12 'I, novo sem goma vestigios de chamelra 
D. Carlos (Neto) 15r AF49 novo sem goma 
D. Luis f. dlreita com sobrecarga "PROVISORIO» e sobretaxa 3 a '/20r AF61 novo dent. 
Inferior tocando a quadro 
D. Carlos com sobretaxa 6 a '1100r AFl16 dent. 13 'I, novo 
D. Carlos com sobrecarga .PROVISORIO .. 2 a AF124 novo sem goma dent. Inferior com 
defelto 
D. Carlos com sabrecarga "PROVISORIO .. 10 a AF127 novo sem goma alguns dentes 
curtos 
D. Canas com sobretaxa 10 a '/12 a AF140 novo sem charneira 
75." Aniv. do UPU AF340 novo sem chameira 
Late de 10 selos novas AF42 (d. 12 '9. 46 (d. 11 'I, sem goma). 59. 60. 79 (d. 11 'I,). BO. 
113 (s/goma). 133 (sem charneira). 210 (p. lisa d . 12x11'/, sem charnelra). Porteado 
AFP12 (sem gama). Valor de catclogo 6.3505 
Late contendo Reforrna Admlnistrativa. Fundac;:ao do St." Coso, Jogos Olimpicos. PAGO
DES. Marte de Camoes. SimpOslo de Pslqulatrla, AF422. 423. 429. 440/1. 450/3, 454/9. 
novas 
Carteira Anual 1982 contendo AF460/70 
Cartelra Anual 1983 contendo AF471/86 
Carte ira Anual 1984 contendo AF487/505 
Cartelra Anual 1985 contendo AF506/23 
Cartelra Anual 1986 contendo AF524/40 e BLoco AFB5 
Carteira Anual 1987 contendo AF542/60 e Bioco AFB7 
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118 1.500 
119 10.000 
120 9.300 
121 7.300 
122 10.000 
123 4.800 
124 7.000 
125 7.000 
126 4.000 
127 3.500 
128 500 
129 1.200 
130 3.600 
131 900 
132 15.000 
133 15.000 
134 9.900 
135 20.000 
136 3.800 
137 3.600 
138 5.900 
139 7.000 
140 5.500 
141 2.900 
142 1.700 
143 3.000 
144 600 
145 4.000 
146 8.000 
147 7.800 
148 8.500 
149 600 

150 900 
151 1.000 
152 1.200 
153 1.350 
154 2.000 
155 550 
156 1.000 
157 5.000 
158 500 
159 600 
160 5.000 
161 1.350 
162 5.000 
163 600 
164 3.000 
165 550 

166 750 
167 500 
168 1.000 
169 500 
170 1.000 
171 1.250 
172 900 

Caravela 7$50 AF704 novo sem goma sem charneira 
Avis AF705/12 serie nova sem charneira 
Ano Santo AF719/22 serie nova sem charneira 
Ano Santo AF719/22 serie nova sem charneira 
Ano Santo AF719/22 serie nova sem charneira 
Ana Santo AF719/22 serie nova 
Ana Santo AF719/22 serie novo 
Ana Sonto AF719/22 serie nova 
Ano Santo 5 Esc. AF722 novo 
4.° Cent. Marte S. Jooo de Deus 4 Esc. AF728 novo sem charneira 
3.° Congo Nac. de Pesca AF731/2 serie nova sem charneira 
Encerramento do Ana Santo AF733/6 serie nova 
Encerramento do Ana Santo 2$30 AF736 em quadra nova sem charneira 
25.° Aniv. Revoluc;:ao Nocional AF739/40 serie nova 
3.° Aniv. do OTAN AF749/50 serie nova 
3.° Aniv. da OTAN AF749/50 serie nova 
3.° Aniv. do OTAN 3$50 AF750 novo sem goma sem charneira 
3.° Aniv. do OTAN 3$50 AF750 novo sem charneira 
4.° Cent. Marte S. Francisco Xavier AF759/62 serie nova sem charneira 
D. Dinis AF763/77 e 818 series novas sem charneira 
Cent. Selo Postal Portugues AF736/93 serie nova sem charneira 
4.° Cent. Fundac;:ao Cldade S. Paulo AF802/5 serie nova sem charneira 
4.° Cent. Fundac;:ao Cidade S. Paulo AF802/5 serie nova com vestigios de charneira 
Cent. Telegrafo Electrico em Portugal AF815/7 serie nova sem charneira 
Cent. Telegrafo Electrico em Portugal AF81517 serie nova 
Cent. Telegrafo Electrico em Portugal AF815/7 serie nova 
Cent. Nasc. Prof. Dr. Ferreira do Silva AF819/20 serie nova 
Cent. Camlnhos de Ferro em Portugal AF821/4 serie nova sem charneira 
Cent. Camlnhos de Ferro em Portugal AF821/4 serie nova sem charneira 
Almeida Garrett AF827/30 serie nova sem charnelra 
Almeida Garrett AF827/30 serie nova 
Particlpac;:ao de Portugal na Exposic;:ao de Bruxelas 1 $00 AF833 novo com acento no "E. 
de INTERNACIONAL 
Sextos Congo Int. Medicina Tropical e Paludismo AF839/40 serie nova 
2.° Congo Nac. Marinha Mercante AF841/2 sene nova 
5.° Congo Nasc. Ralnha D. Leonor AF843/6 serle nova 
Milen6rio e Bi-Cent. de Aveiro AF847/8 serie nova 
Cinq. Aero Club de Portugal AF854/7 sene nova em quadras 
Cinq. Aero CLub de Portugal AF854/7 serie nova 
Padre Cruz AF861/2 serie nova 
5.° Cent. Morte Inf. D. Henrique AF863/8 sene nova em pares horizontais 
Europa - CEPT AF869/70 serle nova 
5.° Expasic;:ao Filatelica Naclonal AF871/2 serie nova 
Cent. Elevac;:ao Setllbel a Cidade AF876/7 sene nova em quadras 
Cent. Elevac;:ao Satllbel a Cidade AF876/7 sene nova 
Cent. Elevac;:ao SetUbel a Cidade 4$30 AF877 em quadra nova 
18." Conferencla Int. de Escutismo AF888/93 serie nova 
10 .. Congo Int. de Pediatria AF894/7 serie nova em quadra 
4 .. Cent. Publicac;:ao dos "Coloquios dos Simples e Dragas de Garcia d 'Orta» AF925/7 
serie nova 
Europa - CEPT AF934/6 serie nova 
Jagos Olimplcos - T6quia 1964 AF939!42 serie nova 
1 .. Congo Nac. do Transito AF945/7 serie nova 
5 .. Cent. de Gil Vicente AF967/70 serie nova 
Clentistas Portugueses AF986/93 serie nova 
Europa - CEPT AF1022/4 serle nova 
20 .. Anlv. da OMS AF1028/30 serie nova 
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As individualidades que, no mesa de honra, presidiram a sessCio solene de inaugura«ao do "Portugal 98" 

sidente dos Correios de Portugal que 
abordou, concisamente, 0 popel desem
penhado pelos cn no realizac;:ao do Ex
posic;:ao e finalmente 0 Eng.o Albertino 
de Figueiredo que abordou a acc;:ao im
portante dos comerciantes filatelicos em 
acontecimentos do genero. Ponto alto 
do sessao inaugural foi a condecorac;:ao 
com a «Ordem de Merito» de tres perso
nalidades a que a filatelia portuguesa 
muito deve: Jose Rodrigo Dias Ferreira, 
um dos fundadores do Clube Filatelico 
de Portugal que. he 55 anos, ininter
ruptamente, tem dado 0 seu melhor 00 

malor e mais prestigiado clube filatelico 
do pais; Cap. Lemos do Silveira (a), ilus
tre e antigo dirigente filatelico, jurado 
internacional, distinto escritor filatelico e 
um dos maiores aerofilatelistas mundiais 
e, por fim, 0 Cap. Joaquim Furtado 

a) Ver outra noticia em destaque. neste Baletim. 

5 

Leote, um dos mais ilustres filatelistas 
portugueses que, em exposic;:oes mun
diais, tem obtido os maiores galardoes, 
honrando 0 seu pais com 0 prestigio de 
que disfruta alem-fronteiras. As conde
corac;:oes foram impostas pelo Supremo 
Magistrado do Nac;:ao. Seguiu-se a 
aposic;:ao por parte do Presidente do 
Republica e das individualidades que 0 

ladearam no mesa de honra, do primei
ro dos dez carimbos comemorativos 
(tantos quantos os dias em que 0 certa
me durou), emitidos pelos nossos Cor
reios. Pelo Dr. Norberto Pilar foram of ere
cidos 00 Dr. Jorge Sampaio a serie 
comemorativa «500 Anos do Descober
to do Caminho Maritimo para a India» e 
o livro «A Carreira do India», cujos lan
c;:amentos foram feitos nesse momento. 
Foi ainda oferecida 00 Presidente do 
Republica a Medalha de Ouro do Expo
sic;:ao. Depois do banda do Forc;:a Ae-



rea, dirigida pelo Major Jooo Monteiro 
da Silva, ter executado algumas pe<;:as, 
muito aplaudidas pelo publico presen
te, seguiu-se uma visita aos «stands» das 
varias Administra<;:6es Posta is que se des
locaram a Portugal, sendo, finalmente, 
oferecido um «cocktaih) que serviu de 
pretexto para um convivio agradavel. 

No dia seguinte, sabado, teve lugar 
uma recep<;:oo oferecida pela FPF a 
todas as entidades nacionais e estran
geiras nas magnificas instala<;:6es da 
Messe da For<;:a Aerea, em Monsanto. 
Foi um jantar magnifico que a todos 
agradou, especialmente aos estrange i
ros pela qualidade da comida e pelo 
alto nivel artistico da apresenta<;:oo das 
mesas (queijos-frutas-doces). No progra
ma social, foi um dos momentos mais 
altos desta exposi<;:oo, tendo sido, por 
isso, uma jornoda memoravel. 

No dia 7, os CIT-Correios de Por
tugal, representados pelo seu Presi
dente, Dr. Norberto Pilar e com a 
presen<;:a do Sr. Paulo Bernardino, direc
tor do Gabinete Nacional da Interpol, 
participaram na cerimonia de lan<;:a
mento de um Inteiro Postal alusivo aos 
75 anos da Interpol- Organiza<;:oo Inter
nacional de Policia Criminal, com sede 
em Lyon (Fran<;:a) e que integra 176 
paises. 

No dia 8, 0 Presidente dos Correios 
do Canada lan<;:ou um novo selo da 
serie «Art Canada», tendo divulgado que 
o portugues Pedro da Silva, foi oficial
mente considerado 0 primeiro carteiro 
do Canada, uma vez que iniciou a sua 
actividade em 1693. Entre 1705 e 1717 
(ano da sua morte), a pe e de canoa 
realizou 0 primeiro transporte postal re
gular, entre as cidades de Quebec e 
Montreal que na epoca era considera
do um percurso de alto risco. 

Pelas 16 horas do dia 9 (quarta-feira) 
foi apresentada pela Sr.o Margaret 

6 

Kotopouli uma conferencia sobre 
maximafilia, a qual foi muito apreciada 
pelos interessados, com exibi<;:oo de 
slides. 

Dia 10 pelas 9 horos foi realizada 
outra conferencia, esta sobre "Os Cor
reios no Limiar do Seculo», a cargo dos 
Srs. Frank Daniels, Presidente da Associa
<;:00 Mundial para 0 Desenvolvimento da 
Filatelia; Thomas E. Leavey, Presidente da 
UPU - Unioo Postal Universal e Fernando 
T oledano, da Comissoo das Comunida
des Europeias. 

Dia 12 pelas 10 horas foi realizado um 
seminario sobre Filatelia Tematica, a 
cargo dos jurados FIP Srs. Jose Antonio 
Hernan, Ruben Reis Kley, Ingolf Kapelrud 
e Bernard Jimenez e esteve acessivel a 
todos os interessados. 

Dia 12 as 15 horas realizou-se 0 lei-
100 da Afinsa. Pelas 20 horas no Ca
sino do Estori!, efectuou-se 0 Jantar 
de Palmares, que reuniu cerca de 600 
convivas, que assistiram a um agradavel 
"show» de Fernando Pereira. Durante 0 
repasto foram entregues as principais me
dalhas e trofeus da exposi<;:oo. Eis os 
melhores classificados de cad a grupo: 

- Grande Premio «Portugal-98»: Eng.o 
Albertino de Figueiredo 

- Premio «Descobrimentos Portugue
ses»: Eng.o Julio Pedroso Maia 

- Premio "Oceanos»: Francisco Mari-
nho 

- Tradicional: Rolf-Dieter Jaretzky 
- Historia Postal: Save rio Imperato 
- Inteiros Posta is: Lutz Hohensang 
- Aerofilatelia: Orestes Cruz 
- Tematica: Damian Laege 
- Maximafilia: Margaret Kotopouli 
- Juventude: Gregor Tschroots 
- Selos Fiscais: John Dahl 
- Astrofilatelia: Jurg Dierauer 
- Literatura: EDIFIL - Manual de selos 

de Espanha 
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2.800 
800 

5.000 
3.000 
2.800 
1.500 
2.100 
2.600 
6.800 
2.400 

55.000 

2.900 
2.700 
3.250 
2.200 

10.000 
6.000 

11.000 
5.000 

3.200 
6.000 

4.600 
8.500 
3.600 
3.000 
3.000 
2.600 

34.000 
1.000 
3.000 
2.000 

3.600 

12.000 
5.800 
9.500 

11.000 
3.500 

10.000 
2.000 

2.000 
2.500 
2.100 
1.600 
1.000 

13.950 
20.000 
23.000 
2.500 
1.950 
1.850 
5.000 

D. Nuno A. Pereira com sobretaxa AF548/53 serie novo sem chorneira 
General Carmona AF560 novo 
1.° Exposi~ao Colonial Portugueso AF561/3 serie novo 
1.° Exposi~ao COlaniol Portugueso AF561/3 serie novo 
1.° Exposi~ao Colonial Portugueso AF561/3 serie novo 
Tudo pelo No~ao 10$00 AF573 novo sem charneiro 
Tudo pelo No~ao 20$00 AF574 novo sem chorneiro gomo estolada 
Tudo pela No~ao 20$00 AF574 novo com vestigia de chorneiro 
Se de Coimbro 1 $75 AF575 novo com vestigia de chorneiro 
4.° Cent. Marte de Gil Vicente AF577 /8 serie novo'sem charneiro 
5.° Congo Int. do Vinho e do Vinho AF579/82 serie novo sem charneiro em quodros nao 
denteodos. Muito raro 
5.° Congo Inst. do Vinho e do Vinho AF579/82 serie nova 
5.° Congo Int. do Vinho e do Vinho AF579/82 serie nova 
5.° Congo Int. do Vinho e do Vinho AF579!82 serie usodo 
5.° COngo Int. do Vinho e do Vinho 1$75 AF582 novo 
Legiao Portuugeso AF583/90 serie novo sem chorneiro 
Legiao Portuguesa AF583/90 serie novo 
Legao Portugueso 40c AF587 em quadro novo sem charneiro 
8.° Cent. Fundo~ao e 3.° Restouro~ao de Portugal AF591/8 serie novo sem charneiro. 
retirodo do bloco. em 3 tiras harizontois 
8.° Cent. Fundo~ao e 3.° Restouro~ao de Portugal AF591/8 serie novo sem charneiro 
Cent. do Selo Postal AF599/606 serie novo sem charneiro. retirodo do bloco. com as 8 
selos unidos 
Cent. do Sela Postal AF599/606 serie novo 
Costumes Portugueses 1.0 emissao AF607/16 serie novo sem charneiro 
Costumes Portugueses 1.0 emissao AF607/16 serie novo 
Costumes Portugueses 1.0 emissao 2$00 AF616 novo sem charneiro 
Costumes Portugueses 1.0 emissao 2$00 AF616 novo sem chorneiro 
Costumes Portugueses 1.0 emissao 2$00 AF616 usodo 
Carovela AF617/33 serie nova 
2.° Cent. Nosc. FeliX A. Brotero AF64o/3 serie novo 
Novegodores Portugueses AF644/51 serie novo sem chorneiro 
Novegodores Portugueses AF644/51 em conjunto retirodo do bloco montendo as mar
gens loterois. novas sem chorneiro 
Cent. do Escolo Naval AF66D/3 serie novo sem charneiro em blocos de 6 selos: AF66D e 
663 em 2x3 e AF661/2 em 3x2 
Caste las de Portugal AF664/71 serie novo sem charneiro 
Castelos de Portugal AF664/71 serie novo sem charneiro 
Costeios de Portugal AF664/71 serie novo 
Costumes Portugueses 2.° emissao AF677 /84 serie novo sem charneiro 
Costumes Portugueses 2.° emissao AF677/84 serie novo 
Costumes Portugueses 2.° emissao AF677 /84 serie novo 
8.° Cent. Tomodo de lisboa oos Mouros AF685/90 serie novo sem chorneiro em par 
vertical do canto inferior esquerdo do folho 
8.° Cent. Tomodo de lisboo oos Mouros AF685/90 serie novo sem charneiro 
8.° Cent. Tomodo de lisboa oos Mouros AF685/90 serie novo 
8.° Cent. Tomodo de lisboo aos Mouros AF685/90 serie novo com vestigios de chorneiro 
3.° Cent. Nosc. S. Jooo de Brito AF691/4 serie novo sem charneiro 
3.° Cent. Nosc. S. Joao de Brito AF691/84 serie novo 
Carovela AF696/704 serie novo sem charneira 
Carovelo AF696/704 serie nova 
Corovelo AF696/704 serie novo 
Carovelo 1 $20 e 7$50 AF698 e 704 novas sem charneira 
Corovelo 1 $50 AF699 novo sem chorneiro 
Caroveio 1 $80 AF700 novo sem chorneiro 
Carovelo 6500 AF703 novo 
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«BRASOES DOS DISTRITOS 
DE PORTUGAL» 

os cn - Correios de Portugal emitiram a 
terceira e ultima serie de selos alusivos 
aos Brasoes dos Distritos de Portugal. 

em cerimonla que se realizou. simultaneamen
te. no Pavilhao do Territorio. na Expo'98 e na 
Camara Municipal de Viana do Castelo. 

A cerimonia. em Lisboa. contou com as 
presen<;as da Secret6ria de Estado da Habi
tac;:ao e Comunicac;:oes. Leonor Coutinho e 
do presidente dos cn. Norberto Pilar. 0 lan
c;:amento do selo de Viana do Castelo. dedi
cado aos 150 anos da elevac;:ao daquele 
municipio a cidade. foi presidido pelo presi
dente da Camara Municipal. Defensor Moura 
e por Armenio Silva. representante do Conse
Iho de Administrac;:ao dos cn. 

Os selos. com valores facia is de 50. 85. 
100 e 200 escudos. reproduzem brasoes das 
cidades de Viana do Castelo. Porto. Viseu. 
Vila Real. Santarem e Setubal. todos eles da 
autoria de Jose Benard Guedes. 

Foram tambem emitidos dois blocos fila
telicos, seis bilhetes posta is. um sobrescrito de 
primeiro dia e seis carimbos especiais dedi
cados a cada uma das localidades. 

Esta terceira e ultima serie completa a 
homenagem prestada pelos cn aos distritos 
de Portugal. Recorde-se que a 1.° e 2.° series 
foram lanc;:adas. respectivamente. em 1996 e 
1997. 

Clube Filatelico do Brasil 

D
urante a 26.0 Reunlao do Conselho Delibe
ratlvo do Clube Fliatelico do Brasil. reali
da no passado dia 14 de Abril. toram eleitas 

os novos corpos socials para 0 bienlo de 1996/1999. 
Os tliatelistas eleitos toram: 
Presidente: Ferdinand Hidalgo 
Vice-Presidente: Greenhalgh H. Faria Braga 
Vice-Presidente: Gilberto Henry William 
De acordo com 0 que determina 0 Estotuto 

daquele Clube. 0 Presidente e os dois Vice-Presi
dentes. eleitos. obtiveram a colaborac;:ao dos se
guintes associados para ocuporem os cargos de: 

Director Secretario: Ricardo F. Jorge Pinet 
Director Tesoureiro: Jose Edgar de M.O. Stone 
Director de Filatelia: Gilberta Henry William 
Director Cultural: Evandro Azevedo Rocha 
A todas as personalidades que vao passor a 

dirigir os destinos do grande Clube Filatelico do Bra
sil. desejamos as maiores telicidades. esperando que 
contribuam coda vez mais para 0 estreitamento das 
relac;:6es entre os tilatelistas dos duos patrias irmas. 
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Atribui9Co de Medalhas 
aos socios que completaram 

50 e 25 anos 
de associado no presente ana 

s6cIOS COM 50 ANOS 

32 Fernando Macieira Costa 
37 Arend Leyens-Wiedau 

258 Jorge Aurelio Rodrigues 

s6cIOS COM 25 ANOS 

1057 Eduardo Gomes Embaixador 
1059 Pedro Marc;:al Vaz Pereira 
1061 Nucleo Fil. As. Pessoal AXA Seguros 
1086 Raul C. Morgado 
1087 Amncar Fernando Borges Mauricio 
1103 Jose Marques Curado 
1112 Fernando Manuel dos Santos Xavier 
1114 Professor Perrot 
1115 Rui Afonso da Piedade Pintao 
1120 Veturio de Jesus Dias 
1121 Prof.o Maria Teresa Matos Diogo dos 

Santos 
1133 Ezequiel Rosa Nicolau 
1135 Eurico da Fonseca Cac;:orino 
1139 Cap. Joaquim Furtado Leote 
1141 Jose Correia de S6 Frutuoso 
1144 Jose Fernando Pais de S6 Chaves 
1147 Jacinto Alberto 
1149 Coronel Joaquim Antonio Gonc;:alves 

Pires 

SUBASTAS F1LATELICAS INTERNACIONALES 

Las mas atractivas de Argentina. Catalogo ilustrado color. Bases 
notables. Numeras Yvert-Scott - Argentina. Portugal. Espana. 

Tematica. etc. 
Puede pagar con cheques en USS 0 Con Tarjetas Mastercard 0 Visa 

A su pedido Ie enviamos catalogo GRATIS 
Ahora tambien estamos en Internet. Yea nuestros catalogos de 

subastas en Http:www.simonafilatelia.com.ar y comuniquese con 
nosotras al E-mail: simonaf~atehaOsimonafilatelia .com .ar 

Juan Simona - CC40 - 7311 ChiOar 
ARGENTINA 

Movimiento de correspondencia 
Estaciones Arios 

Expedida Reclb'da 

Sal-Rei 1913 9213 20360 

1914 10315 14420 

1915 10 963 15916 

1917 9088 13796 

1919 15383 28316 

1933 5983 12838 

1935 6039 7309 

1944 3638 7 237 

MARCAS POSTALES 

Vila Sal-Rei. Situada al NE de la isla dispone 
de puerto que con anterioridad a 1840 lIego 
a ser uno de los m6s importantes del 
Archipielago en la epoca de la exportacion 
por firmas inglesas de sal primero. y de 

N.O 1 - Doble oval 40x25/29xI4mm. Fecha con mes y 
ano abreviados. Existe en negro. violeta y azul. 
ERD 3.01.80 
LRD (1922) 
(C) 

N.O 2 - Doble circulo 29/18mm. Rectongulo 22x9mm y 
techa con mes y ano abreviados. 
ERD 4.06.01 
LRD 02.17 
(C) 

N.O 3 - Doble circulo 29/19mm. Fecha entre dos lineas 
paralelas 7mm con mes y alio en abrevlatura. 
ERD 20.10.38 
LRD 
(5) 

N.O R.l - Doble circulo 32/19 l/2mm. Rectongulo 
23x 1 Omm. Letra R de tralOS rectos. Fecha can 
mes abreviado y ana can citras completas 
ERD .04.26 (violeta) 
LRD 9.08.39 (negro) 
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Categoria Habitantes 

Tr6n~to Total postal 

684 30257 - 730 

615 25350 - 766 

1 012 27891 - 843 

378 23262 - -
443 44 142 - 832 

46 18867 TP. 1." 666 

169 13517 TP. l.a 759 

468 11 343 TP. 1.0 -

algod6n y uurzelan despues. De ahi que 
tam bien a este puerto se Ie haya denomina
do "Porto Inglezll. Sede del Concelho de Boa 
Vista. y de la Fregresia de San Roque (hoy 
Santa Isabel) . Estac;:ao telegrafica-postal de 
l.a clase y radio-telegr6fica. Poblaci6n: 802 
habitantes (1953). 

1. 

2. 

3. 

R 1 



BIBLIOGRAFIA FILATELICA 

Articulo de Eric S. Hops publicado en el 
Boletin de la Portuguese Philatelic Society 

(PPS) n.O 73/1980, y "Adiciones» Boletin PPS 75/ 
1981. Colecciones de mi buen amigo Anto
nio M. Torres y la mia propia. 

Salina Sol-Rei, cuya explo!acion lIego a su fin en 1979, debido a 10 invasion progresiva de arena producida 
par 10 desertizacion de 10 isla y el vien!o del Sahara con nubes de arena, lIamado . Hamattan ... 

CALDAS DA RAINHA 

PRECARIO PALOP EM DISTRIBUICAO GRATIS 

SERGIO W. DE SOUS.\ SIMOES 
Telefone (062) 83 1248 
T elefax (062) 84 32 93 

Ruo Dr. Artur Figueiroo Rego, 25 
2500 CALDAS DA RAINHA 

PALOP'S 

ANGOlA - CABO VERDE - GUiNE 
BISSAU - M~IQUE - S. TOME 

E PRiNCIPE 

• Series, bleeos, m'ni fo lhos 
• Noo denleodos, ensaios de cor, erros 
• Possuimos em «sleek. quose rudo. 
• Alendemos ropidomenle lisias de lallos 
• Fomecemos novas emissOes 

SOMOS ESPECIALISTAS EM SELOS DOS PALOP'S 

Vendemos por correspondencia e atendemos pessoalmente nos nossos escrit6rios 
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«ISRAEL 98» 

D 
ecorreu, de 13 a 21 do passodo mes 
de Maio, em Tel Aviv, umo exposic;:oo 
mundial de filatella, com 0 patrodnio 

FIP, denominoda ISRAEL 98. 
Foi 0 seguinte 0 palma res da participo

c;:oo portuguesa: 

• Adelino Caravela 
"Official Mail - XIX Century» - VG+PE - 88 

• Eduardo Oliveira e Sousa 
"L' Automobile" - VG - 88 

• David Rodrigues Cruz 
"Les Militaires dons la Poix et dons la Guerrell 
- V - 83 

• Antonio Bonino 
"Carreira para Angola - I e II» - BP - 69 

• Clube Filatelico de Portugal 
"Boletim» - BP - 68 

• Clube Nacional de Filatelia 
"Jornal de Filateliall - BP - 66 

Na classe de campeoes estiveram dez 
participac;:oes, entre elas a excelente "India 
Portuguesa» de Joaquim Furtado Leote. 

REMESSAS A ESCOLHA 
Selos de Portugal 

Aceito ern pagarnento 
Selos usados ern quanti dade 

M. OSORIO 
P. o. Box 10 174 

Tel. B12 7B 90 
1101 Usboo - Portugol 

LEONOR COUTINHO PRESIDIU 
AO DIA DE HONRA DOS CTT 

Oitos Grupos de Danlfas e Cantares 
Populares dos crr ofereceram 

espectaculo musical 
<cCantar Portugal" 

A Secretaria de Estado da Habitac;:oo e 
Comunicac;:oes, Leonor Coutinho, pre
sidiu, a 30 de Junho, a sessoo solene 

do Dia de Honra dos crr na EXPO'98, como 
hastear da bandeira da empresa no ponto 
cerimonial. 

o Grupo de Danc;:as e Cantares do Cen
tro de Desporto, Cultura e Recreio dos crr, 
alem das diversas representac;:oes e acc;:oes 
de animac;:oo realizadas junto da estac;:oo, 
lojas e marcos de correia no recinto, of ere
ceu no final da noite 0 espectaculo "Cantar 
Portugah>, na Prac;:a Bojador. 

Numa evocac;:oo etnografica das danc;:as 
e cantares portugueses, estiveram represen
tadas diversas regioes do pais, com a pre
senc;:a de oito ranchos folcloricos de Lisboa, 
Porto, Coimbra, Braga, Beja, Faro e Funchal. 

Durante 0 dia foi oferecido um postal pre
franqueado aos visitantes que utilizaram os 
servic;:os dos crr na Exposic;:oo e nas diversas 
portas de entrada, alem do oferta de ingres
sos no recinto a cerca de dois mil trobalha
dores da empresa. 

o Dia de Honra dos crr previu tambem 0 
lanc;:amento de um sobrescrito comemorati
vo da Fragata D. Fernando \I e Gloria, 
obliterado com um carimbo especial come
morativo. 

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

TUDO PARA FILATELIA 

SELOS DE PORTUGAL E NOVOS PAisES 
DE EXPRESSAO PORTUGUESA 

SERViCO DE NOViDADES POR ASSINATURA 
• PARA OUALOUER TEMA OU PAis 

COMPRA - VENDA 
ExecUI,ao rapida de pedidos par correspondencia 
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AFRICA DO SUL 

2962 - J.H.F. da Costa. 60 Cumberland Road. 
Kensington 2094. Johannesburg. (M) 
Po.ln.T.C.60.N.U.l.94.114. 

ALEMANHA 

753 - Lulz Hohensang. Wolliner Str. 56. 22143 
Hamburg. (A) In.A 1.73.U.Cartas.l.Aryo
res.Madeira.l Grande Guerra.Om.114. 

BELGICA 

3472 - Eng. Joaquim Areia Capitao. Av. Er
nestine. 2. 1050 Bruxelles. (M) Po.lt.Fr. 
60.1 .24.90. 

CHINA 

3607 - Qin Wenpei. Lingchuan Highschool. 
Guangxi 541200. P.R. China . (A) 
In.T.60.1.Macau.5A.67B.68.Tl2.Tema
ticas de pontes. futebol. correios. II 
Grande Guerra. WWF. Policia. passa
r~s. agua e electricidade.T49.Respon
de sempre. 

FRAN<;A 

3605 - Lecomte Yves. 36 Rue des Pres Verts. 
65400 Argeles-Gazost. (A) Fr.T.6O.21 . 

3606 - Ramiere Daniel. Le Vercors Bat F. 
69320 Feyzin. (A) Fr.60.N.65 de 1 con
tra 65 de 21.Cartoes telefonicos. 

INGLATERRA 

3610 - Herbert Edgar Baptiste. 13 Friars Way 
Swaythlinq. 5018254 Southampton. (A) 
In.60.1.19. 

ISRAEL 

3612 - Efraim Ribnik. Ayelet Hashahar 12200. 
(A) In.60.T3.Mapas. 
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Filatelia J oaquim A.S. Ma~as 

Rua do Crucifixo, 76 - 2.° Sala H 
1100 LlSBOA 
PORTUGAL 
Tel.lFax: (01) 346 76 61 

SELOS - HISTORIA POSTAL 

COMPRA - VENDE 

Aberto de 2.2 a 6.2 das 14.30 as 19.00 
(de manhol com marca~oo previa) 

«IBERPHILA 98» 
e 

LACOBRIPEX «98» 

C om 0 patrocinio da Federa<;:ao Portu
guesa de Filatelia. Comara Municipal 
de Lagos. Correios de Portugal e Re

giao de Turismo do Algarve vao ter lugar as 
duas exposiryoes em epigrafe. no Centro 
Cultural de Lagos. de 27 de Novembro a 1 
de Dezembro do corrente ano. 

Ambos os certames sao organizodos pela 
AFAL - Associaryao Filatelica Alentejo-Algarve. 

A «Iberphila 98» e uma Exposi<;:ao Filateli
ca Luso-Espanhola de Filatelia Tradicional e 
Historia Postal. sendo a «Lacobripex 98» uma 
Exposic;:ao Filatelica Inter-Regional. 

PORTUGAL - COLONIAS 
ESTRANGEIRO 

NOVIDADES 

MANCOLISTAS 

ASSINATURAS 

QUALQUER 

PAis I TEMA 

CONTACTE-NOS 

H. VIEIRA, FILATELIA 
APARTADO, 135 - FARO 8002 

HISTORIA POSTAL DE ANGOLA (2) 
OBLITERAQOES NUMERICAS OVAlS 

M uito se tem falado e escrito sobre 
os denominados «carimbos numeri
cos ovais» da ex-colonia portuguesa 

de Angola (Fig. 1). Um certo misterio foi pai
rando sobre a sua utilizoryao e aparecimen
to. Ja varias vezes tive oportunidade de ler 
artigos de opiniao. mas ha algum tempo atras 
tive 0 ensejo de ler uma curiosa versao apre
sentada pelo ilustre filatelista Dr. Luiz Vlrgnio 
Pereira Frazao. publicada no boletim da Ex
posiryao Filatelica «EBORA 94». 

Dr. Elder Manuel Pinto Correia 

Caminho de Ferro de Benguela e aplica
das ao longo da mesma nas diferentes 
fases de construryao. segundo versao do 
Cor. Guedes de Magalhaes na sua obra 
«Marcas Postais de Angola» paragrafo 28. 
pags. 52/53. 

3 - Sao «Carimbos taxadores». utilizados pre
dominantemente em Benguela e Luanda. 
para franquear a diversa corresponden
cia. de acordo com a tabela de portes 
n.o p. citada no art.o 31° e 32.° do Regu-

®®])@]) Cill)~ 

@)~@])@])C@]J 
Fig. 1 - Marcos ovais numericas utilizadas em Angola 

Socorrendo-me um pouco da metodolo
gia do trabalho do Dr. Luiz Frazao. para expli
cac;:ao do aparecimento e utilizac;:ao das 
referidas marcas. constato que sao ja quatro 
as hipoteses avanc;:adas a saber: 

- Sao .. Marcas posta is provisoriasu , utiliza
das em determinadas estac;:oes de correi 
os. enquanto se aguardava a entrega das 
marcas definitivas. hipotese levantada por 
Carlos Trincao em artigo publicado na 
revista Portugal Filatelico n.o 106 - Set./Out. 
1943. segundo informa<;:ao obtida do en
tao Director dos Correios de Angola. 

2 - Sao .. Marcas provisorias do correia am
bulante ferroviariOu , utilizadas na linha do 
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lamento de 1849. segundo versao de C. 
Mimoso Moreira em artigo publicado no 
Catalogo alusivo ao «XII Dia do Selo e 
inaugurac;:ao da central telefonica auto
matica de Benguela». no dia 1 de De
zembro de 1966. 

4 - Sao .. Selos fixos correspondentes a uma 
sobretaxa de camionagem no transporte 
de correspondenciau , segundo versao do 
Dr. Luiz Frazao em artigo publicado no 
boletim da Exposic;:ao Filatelica «EBORA 
94)). baseado numa procura sistematica 
e exaustiva no Dicionario Corografico
Comercial de Angola (2.° e 3.° ediryoes) 
onde entre centenas de localidades com 
estac;:oes de 1.°. 2.° e 3.° classe. encon-



trou a referencia de que a esta<;:ao pos
tal de Nova Chaves. cobraria uma "so
bretaxa de camionagem». chegando 
mesmo a afirmar de que com 0 benepla
cito das autoridades postais. esses mes
mos carimbos teriam sido distribuidos aos 
concessionarios de carreiras de camio
nagem. para com eles taxarem as cor
respondencias e assim obterem receitas 
extras. 

Estamos pois perante quatro hipoteses 
dispares no sua explica<;:ao dos factos. que 
naG me convenceram pelos motivos seguin
tes: 

- No primeira hipotese. em que Carlos Trincao 
diz objectivamente que sao Marcos Postals 
Provisorias, direi que nao se trata de mera 
hipotese mas sim de uma certeza. ate 
porque se consubstancia no informa<;:ao 
que Ihe teria sido transmitida pelo entao 
Director-Geral dos Correios de Angola. 
Aquilo que naG e explicado e a razao de 
ser das marcas. 0 porque do sua existen
cia. 0 que procurarei faze-Io noutra fase 
deste artigo. 

- A segundo hipotese. ventilada pelo ilustre 
filatelista Cor. Guedes de Magalhaes. naG 
tem razao de ser. pois como e do conhe
cimento e quem se dedica a filatelia de 
Angola existem as referidas marcos em 
cartas expedidas de localidades geografi
camente afastadas do Caminho de Ferro 
de Benguela. e porque existiam marcos 
nominativas proprias do Companhia (Fig. 
2) que foram utilizadas de acordo com 
iegisla<;:ao do epoca. assunto que sera 
objecto de um artlgo proximamente. 

tes aos portes de 75. 125. 175. 225 e suces
siva mente aumentados de 50 reis . 

- Quanto a quarto hipotese levantada pelo 
Dr. Luiz Frazao e porque 0 seu extenso ar
tigo e bastante polemico. entendo que 0 
mesmo merece um comentario mais alar
gado. 

Todos os filatelistas mais ou menos ligados 
aos "escritos filatelicos» conhecem 0 Dr. Luiz 
Frazao como um ilustre historiador postal (para 
alem de grande filatelista) e ainda ha bern 
pouco tempo tivemos a oportunidade de ler 
um artigo seu onde mostra um trabalho apu
rado de investiga<;:ao ("Carta Segura = 
Latabeque» publicado no Jornal Filatelico n.O 
47 de Mar<;:o de 1998). 

Provavelmente a ansia do Dr. Luiz Frazao 
em nos dar a conhecer aquilo que vai lnves
tigando pode no coso presente ter-Ihe sido 
trai<;:oeira. Acontece aos melhores. 

Efectivamente no 3.° edi<;:ao do Diciona
rio Corografico-Comercial de Angola. referen
te 00 ana de 1955 surge a seguinte nota: 

"NOVA CHAVES - povoa<;:ao comercial 
de 3.°. sede de circunscri<;:ao do Cassai
-Suh •. 

"cn - ESTA<;:AO TP de 3.° com encomen
das postais ordinarias a cobran<;:a e vales pos
tais em Vila Teixeira de Sousa (tambem pode 
ser em Vila Henrique de Carvalho. mas tem 
sobretaxa de camionagem).» 

Uma leitura atenta e cuidada desta nota. 
permite tirar-se as seguintes ila<;:6es: 

1 - Existia uma esta<;:ao telegrafo-postal de 
3.° ciasse em Nova Chaves. 

2 - 0 servi<;:o de encomendas posta is ordina
rias e a cobran<;:a bem como 0 de vales 

Fig. 2 - Marcas ulilizadas nas esta~6es ferroviarias de BARRACA, CUANZA e CALENGA 

- A terceira hipotese. avan<;:ada por Mimoso 
Moreira tambem nao satisfaz porque de 
acordo com a Tabela 6 do Regulamento 
de 1849. faltariam as marcos corresponden-
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postais estavam confinados a Esta<;:ao 
Postal de Vila Teixeira de Sousa. 

3 - Caso 0 utente solicitasse 0 servic;:o de 
Encomendas Postais atraves do Esta<;:ao 

L1STA DE SOC lOS 
DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
MEMBERS LIST - L1STE DES MEMBRES 

AL TERAC;OES - NOVaS SOC lOS 

PORTUGAL 

371 - Eng. Luis Filipe Coliomb de Faria 
Esteves do Rosa. Avenida E.U. do 
America. n.O 80. 1.° Esq. 1700 Lisboa. 
(P/M) 60.N.U.l.Macau.28. 

932 - Dr. Jose Augusto Ferreira dos Santos. 
Rua Major Neutel de Abreu. 22. 8.° B. 
1500 Lisboa. (M) Po.Fr.ln.Es.T.64.66.67B. 
Sobrescritos comemorativos de 1 .2B. 
T7.90. 

2204 - Carlos Manuel Gon<;:alves Pinto Batis
ta Chanoca. Urb. Encosta do Sol. lote 
13 B. 3.0 Esq. 2745 Massama. (M) 
T.C.v.60.N.U.3. 

2399 - Jose Raimundo Leal do Silva. Moinho 
dos Cali<;:os. Caixa 400 A. Belmonte 
de Baixo. 8700 Olhao. (M) Po.Es.Fr. 
T.C.V.60.N.U.l.26.90.94. 

2400 - Paulo Leandro Roris Sequeira. Rua 
Sousa Lopes. Lt. 1759. 7.° 01.0. 1600 Lis
boa. (M) Po.ln.60.1.2.16.53. 

2569 - Eng. Joao Miguel Matias Santana. Rua 
dos 4 Caminhos. n.o 7. 2.0 Df.O. 2910 
SetUbal. (M) PO.Fr.ln.T.C.60.N .U.l .3. 
90.93. 

2578 - Antonio Ribeiro Gomes. Rua Honorio 
de Lima. 346-B 1.3. 4200 Porto. (M) 
PO.T.C.v.60.N.U.l.19.21. 

2669 - Joaquim Neves Anjos. Rua Aquiles 
Machado. n.o 6. 6.0 01.0. 1900 Lisboa. 
(M) Fr.ln.lC.V.60.U.1.3.60.Cartas com 
franquias.90.94. 

3211 - Antonio Jose Coelho. Praceta Anibal 
Faustino, 3-1 .0 A. 2625 Povoa de S. Iria. 
(M) Po.T.C.v.60.N.U.l.2A.5.15.90.94. 
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3538 - Fernando Antonio. Rua Prof. Dias 
Amado,S. 5.0 D. Telheiras SuI. 1600 
Lisboa. (A) T.C.v.60.N.U.Macau. 

3608 - Ricardo Filipe Feio Pereira Polito. Ur
banizac;:ao do Quinta do Caliamona. 
41 C ric A. Esgueira. 3800 Aveiro. (P) 
T.60.N.U. 

3609 - Fernando Jose Henriques. Avenida 
Marques de Pombal. Lote 81. 4.0 Esq. 
2000 Santarem. (M) lC.V.60.N.U.Paises 
varios. 

3611 - Joaquim Bernardo Lopes Geral
des. Rua Antero de Quental. 11. 4.0 
C. 2780 Oelras. (M) PO.ln.T.60.U.5B. 
Tl5.92.114. 

3613 - Antonio Moreno Correia Caetano. 
Rua Antero de Quental. Lote 12 B. 1.0 
Esq. 2955 Pinhal novo. (P) Po.ln.l60. 
U.l.66.U.21.90l14. 

3614 - Cesar Pombo. Rua Manuel Faria de 
Sousa. 7. 2780 Oeiras. (M) Fr.ln.T.V. 
N.U.l.2A.5.CEPT.l 0.15.16.18A.19.21.21 A.24. 
24A.24B.28.30.51.61 .65.66.67B.90.114+27. 
Fax (01) 44343 13. 

3615 - Bastiaan Kop. Largo de S. Domingos. 
n.o 1. Mucifal. Colares. 2710 Sintra. (A) 
C.60.N.16.26.Suriname. 

ESPANHA 

878 - Eng. Femando Aranaz del Rio. Centro 
Nacional de Informacion Geografica. 
C/General Ibanez lberc, n.o 3. 28003 
Madrid . (A) ES.Fr .ln.T.60.l.T7 .Avia
<;:00.90. 



«JUVALUX-98» 

D ecorreu de 18 a 21 de Junho de 1998, 
no Luxemburgo, a Exposi<;oo Mundial 
de Filatelia Juvenil e Historia Postal. 

"JUVALUX-98» . 
Portugal esteve presente com 4 partici

pa<;oes de filatelistas juvenis e 2 de Historia 
Postal. 

De destacar nesta exposi<;oo a obten<;:oo 
por parte de um jovem portugues do "Premio 
de Honra para a melhor participa<;oo do 
grupo A», ciassifica<;oo nunca antes obtida 
por Portugal. 

As classifica<;oes obtidas com as partici
pa<;oes portuguesas foram as seguintes: 

CLASSE JUVENIL 
• Premio de Honra para a Melhor Participa900 
do Grupo All 
- Pedro Miguel Santos Vaz Pereira 

"Inteiros Postais do Monarquia Portugueso-
Medalha Vermeil e Premio Especiol 83 pts. 

MEDALHA DE PRATA 
- Pedro Nuno Canteiro 

"Aves de Rapina» 
- Fernondo A1palhoo Ferreira 

.Flomulas Portuguesas do Periodo 
Classico» (1910-1960) 

DIPLOMA 
- Nucleo de Filatelia do Escolo Preparatario 

de Silves 
"as Descobrimentos Portugueses» 
(Participo900 colectiva do Nucleo) 

CLASSE DE HISTORIA POSTAL 
MEDALHA DE OURO 
- Luis Frazoo 

"Portugal e 0 Imperio» 
(Premio Especial e Felicito90es do JurI) 

MEDALHA DE VERMEIL 
- Pedro Vaz Pereira 

.Carimbos Nominativos noo dotados 
entre 1853 e 1900» 

72 pts. 

70 pts. 

54 pts. 

93 pts. 

82 pts. 

A participa<;:oo portuguesa neste Mundial 
saldou-se desta forma pela obten<;oo de 
excelentes resultados. 

A todos os expositores os sinceros para
bens do CFP. Um abra<;:o especial ao nosso 
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prezado consocio e muito estimado amigo 
Pedro Miguel Vaz Pereira pela sua excelente 
ciassifica<;oo. Ao jovem Pedro Miguel. ja uma 
"certeza» na Filatelia Nacional e Internacio
nal auguramos-Ihe um futuro brilhante como 
filatelista. 

Selos de Portugat, Ultra mar 

e Estrangeiro, 

Navidades. Tematicas. 

Sabrescritos de 1.2 dia. 

TODO 0 MATERIAL FILATELICO 

Bastos & Campos, Lda. 
R. Maria Andrade, 55 - Tel.: 8134108 

1170 LlSBOA PORTUGAL 

SELOS E MATERIAL 
FILATELICO 

PACOTES DE SELOS 
TEMATICOS 

Grande sortido 
de Series completas 

e Selos tem6ticos 

Pe~a listas de pre~os gratis 

Eladio de Santos 
CASA FUNDADA EM 7922 

R. BERNARDO LIMA, 27 
Telef. 549725 
1150 lISBOA 

postal de Henrique de Carvalho estaria 
sujeito a uma sobretaxa pelo transporte. 

CUMA localidade onde eu nasci, e onde 
se radicaram os meus avos maternos e 

me us pais desde 0 long in
quo ana de 1938. Tanto na 
minha memoria como na 
dos meus familiares vivos, 
noo encontramos referen
ciais sobre carreiras de 
camionagem. Todo 0 tran
sito de pessoas e mere a
dorias se processava pelo 
Caminho de Ferro de 
Benguela, para alem dos 
transportes particulares. 

Fig. 3 - Carla do Cuma para 0 Dundo com transito por Nova Lisboa, selo 
de 50 cts correspondente 00 primeiro porle, mais selo de imposto postal 

de 0,50 Ags, devido no peRodo . 

d) Noo existe rela<;:oo 
proporcional nenhuma 
entre os hipoteticos portes 
e a distancia percorrida. 
Como se explica a marca 
..300 .. batida 3 vezes (Fig. 
4) sobre a carta do Cassai 
a Vila henrique de Carva
lho franqueada com selos 
correspondentes ao 1.° 

E evidente que a terceira ila<;oo pressu
punha uma sobretaxa, mas dai ate se con
cluir que a mesma era uma .. sobretaxa de 
camionagem no transporte de corresponden
cia" aliando a mesma os carimbos ovais nu
mericos e considerando que eram carimbos 
taxadores entregues a concessionarios de 
camionagem pelas auto-
rid odes postais, revertendo 
as receitas para os mes-
mos, vai uma longa distan-
cia e que de forma 

porte, e a marca .. 50 .. do 
Cuma (Fig. 3) batida duas 

vezes, quando as distancias entre as es
ta<;:oes expedidoras e receptora estoo em 
propor<;oo inversa (Cassai-Dundo= 1 05 
kms: Cuma-Dundo=980 kms). 

e) Como se explica que todas as mar
cas fossem colocadas a obliterar os selos 
(Fig. 5)? No exemplo apresentado 0 que 
significa a marca de .. 150 .. batida 4 vezes 

s .• 'R 
COjCl)!l:ich"", mAo It)IE ANGCl)'IIo.A. 

!PRoviNCIA DE l't~ alguma pode ser provado 
tendo em conta 0 seguin
te: 

GIRGUNSeRI~0 

a) 0 .. Regulamento Pos
tal.. noo 0 permitia, 
po is 0 servi<;o de cor
reio e monopolio do 
Estado. 

b) Qual 0 valor a atribuir 
as marcos numericas? 

c) Soo utilizados os carim
bos numericos em 10-
calidades que nunca 
tiveram servi<;o de 
camionagem. Por 
exemplo a marco .. 50 .. 
(Fig. 3) foi utilizada no 

P6.10 

D. Chor. d. 110,to, 

Fig. 4 - Carla do Cassai-Sul para V. H. Carvalho com selos corresponden
te 00 I." porle 
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sobre os selos? E mais do que evidente 
que estarao a obliterar os selos, e naG a 
servirem de sobretaxa, pois que a ser as
sim as mesmas deveriam ser batidas fora 
dos selos, e estes deveriam ser inutilizados 
pelo carimbo obliterador da esta<;:ao 
postal expedidora. No caso da Fig. 5 a 
carta e expedida registada da localida
de de Longonjo (que a data, Setembro 
de 1947, ja possuia esta<;:ao postal) para 
Leopoldville com passagem por 
Elizabethville . Para melhor se elucidar os 
caras leitores direi que a localidade de 
Longonjo e servida por estac;:ao ferrovia
ria (km 342) do Caminho de Ferro de 
Benguela fazendo liga<;:ao ao ex-Congo 
Belga. E evidente que a referida carta naG 
circulou por qualquer transporte rodovia
rio mas sim pela via ferroviaria. Ha data 
naG existiam liga<;:oes rodoviarias entre os 
locais referenciados. 

permitissem justificar a menc;:ao da sobretaxa 
no aludido Dicionario Corografico. Pois bem, 
a justifica<;:ao apareceu com a Portaria n.o 288 
de 19/11 /1918, assinoda pelo entao Governa
dor Geral de Angola, Filomeno da Camara 
Melo e Cabral e publicada no Boletim Oficial 
de Angola n.o 47 - 1.° Serie de 23/11/1918. 

o transporte de encomendas para as 
estac;:oes postais do interior de Angola, era 
excessivamente onerado pelo pagamento 
que se efectuava aos carregadores. Assim 
quer os 50% das taxas co brad as na Colonia, 
destinadas a esse pagamento, quer os abo
nos a ela feitos pelas encomendas vindas do 
exterior, eram insuficientes para cobrir os 
custos de transporte. 

Para suprir tal defice, 0 Governador Ge
ral. por proposta do Director dos Correios e 
Telegrafos determinou criar-se uma .. taxa su
plementar de transporte de encomendas", de 
acordo com as seguintes normas: 

1 - Estao sujeitas a 
esta taxa suplementar 
as encomendas origi
narias da colonia ou 
do exterior que te
nham de ser transpor
tadas para 0 interior 
por carregadores ou 
por outro meio de 
condu<;:ao, que nao 
seja gratuito. 

2 - A taxa e paga 
pelo destinatario. 

Fig. 5 - Carta expedida do Longonjo para Leapoldville (22-09-947) com transito 
por Elizabethville (20-09-947) 

3 - A taxa suple
mentar de transporte 
sera de $00 (3) por 
quilograma. com 0 li
mite minimo de $30 
por cada encomen
da. e contada desde 
o ponto de partida 
onde 0 transporte nao 

Outras questoes se poderiam equaeionar 
e rebater quanto a versao apresentada. Mas 
a verdadeira razao de ser da sobretaxa de 
camionagem e outra. 

Sobretaxa de camionagem no transporte 
de correspondencia 

= 
Taxa 5uplementar de transporte 

de encomendas 

A nao aceita<;:ao da versao anteriormen
te apresentada levou-me a pesquisas que me 
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sejo gratuito. 
4 - As distaneias sao reguladas pelos itinera

rios ofieiais. 
5 - 0 pagamento da taxa suplementar pelos 

destinatarios naG isenta os expedidores do 
pagamento dos portes a que por lei es
tao sujeitas as encomendas posta is. 

6 - As taxas de transporte das encomendas 
originarias do provincia. quando devolvi
das. sera cobroda do expedidor. 

7 - A cobranc;:a da taxa, em dinheiro. faz-se 
por troca das encomendas. no acto de 
entrega. 

Confraternizayco dos Socios do nosso Clube 
no dia do seu 55. 0 Anivers6rio 

P ara comemorar 0 55.0 Aniversario do 
nosso Clube vai realizar-se. no dia 27 
de Outubro. pelas 20 horas, um jantar 

comemorativo na Sala de Ofieiais da Messe 
da Forc;:a Aerea Portuguesa no Monsanto. 

Espera-se e deseja-se que os nossos pre
zados consocios comparec;:am em grande 
numero, dando assim. com a sua presenc;:a, 
um sintoma de grande vitalidade ao Clube 
Filatelico de Portugal. 

Os prezados consocios serao informados 
da ementa do jantar na altura em que fize
rem a respectiva inscri<;:ao. dado que, de 
momento. naG e possivel faze-Io. 

o custo da refeic;:ao e de 3400$00. Inscri
c;:oes ate 20 de Outubro. 

Os prezados consocios que pretendam 
partieipar nesta jornado de confraternizac;:ao 
podem. desde ja, fazer as suas inscric;:oes 
remetendo a parte destacavel desta folha 
ou, caso naG queiram inutilizar 0 Boletim. fo
tocopia da mesma, dirigida ao Secreta rio do 
nosso Clube. 

Durante 0 repasto serao distribuidas as 
medalhas de 50 e 25 anos de associado do 
Clube, bem como as atribuidas aos soeios 
que participaram nos "Sal6es» reolizadas no 
Clube. no corrente ano. 

No ambito das comemorac;:oes do 55.0 

Aniversario do Clube, realizar-se-a um "Salao 
Filatelico» na Sede do CFP de 26 a 30 de 
Outubro. sendo expostas participo<;:oes de 
associadas. 

Convidam-se todos os socios do CFP a 
visitar este "Salao» no qual sera aposto um 
carimbo representando um cocheiro da 
"Mala Postal» de 1798, nas correspondencias 
apresentadas para 0 efeito no dia 26. 

N. da R. Nao serao feitos convites indivi
dualizados para 0 jantar de confroternizac;:ao. 
De notar. alias, que este jantar de confrater
niza<;:ao e extensivo a todos os soeios que 
desejarem comemorar mais este anivers6rio 
do nosso Clube. 

BOLETIM DE INSCRICAo 
JANTAR DE CONFRATERNlZA~O COMEMORAnvO DO 55.9 ANIVERSARIO DO CFP 

Nome ____________________________________________________________________ _ 

Mo~da __________________________________________________________________ __ 

Localidade C6dlgo Postal ________________ Telefone __________ _ 

Numero de pessoas __ x 3400$00 = ________________ _ 

Junto remelo dlnheiro/eheque/vale de correia n.o ____________________________________ _ 

s/Baneo __________________________ de valor Igual 00 atr6s referido. 

Dota __ -'-_--'-_ 

Asslnatura _______________________ _ 

Coordenador do CFP: Jooo Pedro Pinheiro do Silva (Seeret6rlo do Dlree<;:(0) 
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A CARREIRA DA INDIA 
Chama-se Carreira da india a liga<;:ao anual entre Lisboa e os 

portos da india (Cochim e Goa), que se estendeu por varios secu
los; mas este breve enunciado pouco ou nada diz, por si s6. 

De facto nao houve outra rota como esta na era da navega<;:ao 
a vela: pela extensao do percurso, pela dureza e dura<;:ao da viagem, 
pelas incontaveis vidas que se perderam no caminho, em naufragios 
causados tanto pelas pr6prias condi<;:oes de navega<;:ao ou pelas 
tempestades como pela cupidez dos homens, que os levava a car
regar excessivamente os navios. 

Sobretudo pela dura<;:ao no tempo. A via gem de Vasco da Gama, 
que mostrou a possibilidade de atingir a india vindo da Europa por 
via maritima, contornando 0 continente africano, foi uma viagem 
inaugural, em nada tipica do que se tomou depois 0 curso regular 
da navega<;:ao para os portos orientais. Vasco da Gama saiu tarde, 
a 8 de Julho, quando as armadas posteriores 0 fizeram sobretudo 

em Mar<;:o; tardou cere a de dois anos na ida e retorno, quando a dura<;:ao media posterior 
andava por volta de 15 meses, em condi<;:oes normais; perdeu metade, ou mais de metade da 
tripula<;:ao, urn valor excepcional para a epoca; e viajou em pequenos navios de 100 ou pouco 
rna is de 100 toneladas de arg,uea<;:ao, quando logo depois, com Pedro Alvares Cabral, chegaram 
ao triplo, aumentando significativamente a sua resistencia ao mar e a capacidade de carga para 
o comercio que se pretendia fazer. 

A Carreira da India come<;:ou pois com a viagem de uma grande armada de 13 velas, 
capitaneada por Pedro Alvares de Gouveia, ou Pedro Alvares Cabral, nome pelo qual ficou 
recordado pela posteridade. Mas acabou quando? Uma pergunta dificil de responder ou melhor, 
para a qual se tern procurado evitar a resposta. 

Francisco Contente Domingues inicia assim 0 livro A Carreira da india, 10.° titulo da 
Colec<;:ao Descobrir. 0 tern a central, como 0 pr6prio nome sugere, e a analise circunstanciada 
da Carreira: a Viagem, os Navios, os Homens, a Vida a Bordo. Urn texto conciso e de leitura 
agradavel, profusamente ilustrado com algumas imagens muito pouco divulgadas ou mesmo 
quase desconhecidas. Urn livro destinado a todos os que se interessam por temas da nossa 
Hist6ria. 

A CARREIRA DA iNDIA 

Autor: Francisco Contente Domingues 
Edi~iio do Clube do Coleccionador dos Correios 
12000 exemplares de 100 paginas, numerados e autenticados, que incluem 12 selos da serie 500 Allos da Descobcrta 
do Camill/w Maritimo para a Illdia e uma prova de cor de urn dos selos. 
Pre~o: 7400$00 
A venda: 
• Nas esta~i5es de Correio 
• Na Direc~iio de Filatelia: Av. Casal Ribeiro, 28,4.° - 1049 L1SBOA CODEX 
• Pelo telefone: 080020 1001 (chamada gratuita) 
• Pelo fax 3536730 • por E-mail: mercadonacfil@ctt .pt 
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8 - Cabe a Repartic;:ao Superior dos Correios 
e Telegrafos organizar uma tabela das 
taxas suplementares de transporte a co
brar. tomando como base a distancia e 
o peso. bem como a taxa minima. 

Pela Portaria n.D 44 de 17/02/1919. publi
coda no Boletim Oficial n.D 7 de 20 de Feve
reiro desse ano. sao aprovados as instruc;:oes 
para a cobranc;:a, arrecadac;:ao. escriturac;:ao 
e liquidac;:ao do taxa suplementar de trans
porte de encomendas. Juntamente com a 
portaria sao publicados as diferentes tabelas 
das taxas a cobrar. Por serem bastante ex
tensas apenas se mostra uma das v6rias ta
belas. 

Pelo passar dos tempos a legislac;:ao atr6s 
referida foi sendo adaptada, tendo em 31 
de Dezembro de 1923, pela Porta ria Provinci
al n.D 220. publicada no BO n.D 52 sido deter
minado que os portes outrora pagos em 
dinheiro. deveriam ser convertidos em selos 
posta is. afixados e devidamente inutilizados 
nos recibos mod. 220. 

Parece-me assim explicada a alusao a 
sobretaxa de camionagem. Agora vamos 
aguardar que em breve nos aparec;:a algum 
mod. 220 com os portes adicionals atr6s refe
ridos. 

Dlstrit.o dD 

Este trabalho naG ficaria completo se tam
bem nao apresentasse a minha versao do 
aparecimento dos carimbos ovais numericos. 

DO PORTE ADO A MARCA POSTAL DE RECURSO 

Depois de longo e moroso estudo dos 
referidos carimbos, os mesmos levam-me 00 
Sec. XIX como data do seu aparecimento. 
005 quais foram dodos diversas utilizac;:oes a 
saber: 

a) Taxadores de correspondelncia porteada 
b) Taxadores de recurso por falta peri6dica 

de selos 
c) Marcos obliteradoras 

A - TAXADORES DE PORTEADO 

Em 1856 0 entao Governador Geral de 
Angola. Jose Rodrigues Coelho do Amaral. 
lutava pela reforma dos Correios de Angola. 
procurando transpor para a Col6nia os Re
gulamentos dos Correios do Continente, apro
vados pela Lei de 27 de Outubro de 1852. 

Dos v6rias reformas solicitadas duos eram 
realc;:adas: 

- Uniformidade dos portes 

COD!;O 

Pontol:l 40 405"h:.o 

Pontes de 
plr.rtlda 

C.bi,d,...... rol I ~'~II~' ~ I~!!O Ambriulll ..... = ,'5 ,lab JlI~' 
Berube .... . .. ... ... ::::: /175 131 UGG 
Duco.Zu ................ := _ UGt 

Chilaallp ••.••.•..•.... ··.·········I..!.!:! 
Cuilo ••••••••••••••••••••••• · •••• • ••••••• 

J . 
: 

Oam'ba . ...•.•........... •.................... 

! 

I J 
~ 

r : 

I 
• 

! i 
:i 

, 
~ 

~ 

! ! 
~ ! i I • , : 
1 ~ ; ~ 

~:~.~;~~; '::::::::::.'::::::::::::::::::::::::::::::: ... ~ .. ~ ;~ ;~ ;8( ~51 ~3( 'so ,3' ~ ~lI() ~30 ~G: 
)laqQela do ZOrD'oo ......................... .. ... .............. ~ ,176 17 1,03 ,1 f82 J~ .s7t. ,15 'is .aG 

~::::~~~:: :::::: .:::::::::::::::::::::::: ::::: :::::.:::::::::::::::::.~ I~~ (:~ (:~ :: :: :.~ I::~ :.~ ~:: 
l\luIserra . .... .. ...................... .. ... . .................... ..... .......... (a It) fil 6, 1&0 !lac la} fa £1 (ell 1119 

j~g/i/~>/iiii/: i :'·· .• ~~~ };~; ~ 
Qullsabra . ..................... ......... .................. ...... .. . .... ............ .. . .... .... . ............ 16, "D 
San,o Anl.ooto do Zaire ................. . ... ................ ..... . .... ..... ,. . ... .. .. ... .. . ..... . . ..... . ...... ... tlaD .. . . . . 

c.-,\'t •• ullh'··-"I'·I.IIl'I'III. 
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- Utiliza<;:ao de estampilhas 

A primeira era inteiramente inexequivel 
porque para tal concorria 0 facto de nao 
existir no col6nia uma moeda minima para 
pagamento exacto dos portes. A €lpoca 0 

m6dulo mais pequeno existente em Angola 
era 0 de 25 r€lis. 

A segundo foi liminarmente recusada pelo 
entao Inspector-Geral dos Correios de Ango
la, no pressuposto de que nao havia a data 
pessoal minimamente qualificado nos Correi
os de Angola que permitisse a introdu<;:ao do 
usa de estampilhas. 

Assim por Portaria n.D 398 de 19 de Outu
bro de 1856, ap6s ter ouvido 0 Conselho do 
Governo e 0 Inspector Geral dos Correios de 
Angola, foram alteradas ape nos as tabelas 
dos portes tendo em conta a moeda minima 
em curso. Para facilidade do estudo repro
duz-se a referida tabela. 

o mesmo quer dizer que presumivelmente es
tes carimbos se destinariam a portear a cor
respondencia, distrin<;:ando-se assim as 
marcos de porteado das de franquear, pois 
estas naG continham a cercadura oval (Fig. 
6). 

Esta presunyao naG passa disso mesmo, 
porquanto naG me €l possivel comprova-Io, 
atendendo a que sao de extrema raridade 
as cartas porteadas de Angola, principalmen
te as do s€lculo passado. Possuo no minha 
colecyao um inteiro postal porte ado no s€l
culo passado, mas atendendo a que 0 valor 
a portear era de 20 r€lis, 0 mesmo foi feito 
manualmente por falta de marco num€lrica 
daquele valor (Fig. 7). 

B - TAXADORES DE RECURSO 

Os serviyos de aprovisionamento de 
selos postais no dependencia do Inspec-

TABELA DE PORTES 

Coria. dll Prorirlcill. 
. AI.:3 oil~ .. s; c~c1usivamcole, cincoenLa rs. 50 
»5 » , ~ , scleata C cin- _ 

"'Co rs •• ~ ............................... ~ ... ,.. .. • • 7,J 
»7 -. » • cem rs .... 100 

E a!'5im par dianlc, subindo ,iule e ciocu 
r~is ror cad. duus oilavDS. . 
Carl III do i.illo. ,de lod •• •• possesso,s por

ILgU~as d, .. Urn-mar. 
.Al~ 3 oil&,·us. exclu.it8rucllle, cillcnenLa rs. 5,) 

»5 II .' selellta c ciu-
co r~.... ...• .• .. ....... ......... . . .... ..... lil 

a 7» » ,centoe,inte ' 
e cinco N .. ................ • : .... . ......... : .. .. .. .... 12S 

n ·9 ' » '» ,ecoto e cin-
coellht T1i:.................... .. ........... ..... 1 aO 

" 11 .• • dlllenlos rs. 200 
»13 » J> ,dulenlos e 

l'ill1e e cinco no .............................. . ' .... 225 
F. .s~;m I'or dianle, .ubindo allerouli .. amen

Ie ,inle e cioco, e cincoell14 T';is por' cada dua5 
oilll'M. . 

Periodical cinladD.. imprtUDS. ly/hographi/U. 
, grauurlll. 

Al~ I OD~, cxclusiI'Dmellle, vinle e cinco n. 25 
» 2 • .. • cincuenta r~. SO 
), 3 II » .,!elenla e cin- . 

co rs................................................. 73 
E Issim por di.nl~, .uLindo "iole e <:inco 

.fci~ por ada onta. 

Os carimbos ovais numencos conheci
dos VaG de 50 a 500 em multiplos de 50. 
Se nos debruyarmos sobre a tabela ante
rior verificamos que tal corresponde em do
bro aos valores dos portes ai mencionados. 
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l!.tlUSCrplos cin/ado. e amo,lras d. faz ..... 
d OJ .. iiUtu. 

AI~ 1 on~, c1clusiYllmOole,cinrocnln n ... 50 
~ 2 JI ,setenta e cin-

co r5... .. .... ........ .... .... ...... .... .. .... ........... 75 
D 3 » I ., cenla 'c ,'ioLe. c 

cinco rLo ..... _. •• •••• • • .. .. • • •••• 125' 
u 5 u II ,(cnloecincocn-

(. r5 .. -'" ......................... 150 
»l • ., dUlcnlos n .•. .200 

E' a~siD1 por dianle, Sl.Lindo .llerna!i .. omen. 
tc ,ialee cinco. c ciococnla r,;is por!'<lda Ollta. 

. Car/a. de por/al tJlratl!l,irll.'. 
.,AI!!' oilllvilll, c,clusivamcplr, c<:IIlo 0 sc-

-leota C ,cinco 15 ........................... tiS 
• 6 • »' ,d uzeulos cio-

coenla rs .... - .................... 250 
• 8 • » , treseotos e 

,inle e ·C nco TS.. • • •• • • •• .. .. .. • ... 325 
E aui", IlOr dianle, subindo selcllla e ciuco 

T~is por <:ad. dil l! oita,us. 
Car/Ill rcg'isillda. para 0 inleriDr "" pr~"in-

cia. ,.,ino e ilhlll adjacen/.. . : 
Premio fixo de ClIda carla, duzenlos rs .. 200 
Porto. 0 cncrespondeDle ~o peto. 

. Wial ,tgisladlu oindas . dt l'a.i::u. ~/rIJf!9ftrOll. 
Premia fix • . de .ada carla, dllleulo5''tI- , 

cinc.oenta rJ ..................... ·., ... ' .. ....... . 2«j) 
Porte. 0 cOTrespnndenle- ao pezo. _. _ . . 

yeo-Geral dos Correios das diversas ex-co-
16nias portuguesas, nunca primaram pel a 
regularidade no seu funcionamento. Soa 
conhecidos varios casos de rotura de 
stocks em selos de determinadas taxas, nos 

DIA DE HONRA 
DOS en NA EXPO'98 

O 5 cn celebraram no passado dia 30 
de Junho, a sua participayao, como 
marco oficial, no ultima Exposiyao 

Mundial do SEkulo, com uma s€lrie de ac
<;:6es, destacando-se a cerim6nia de 
aposi<;:ao do carimbo comemorativo, numa 
peya filat€llica dedicada a Fragata D. 
Fernando. 

Tendo sido 0 primeiro servi<;:o publico a 
entrar em funcionamento no EXPO'98, os cn 
tiveram a funcionar um Centro de Distribui
yOO Postal. uma Estayao de Correios, tres lojas 
postais, um posta de atendimento no Centro 
de Imprensa, tres terminais multisserviyos e seis 
sistemas automatic os de venda de franquias, 
o que tornou mais facil 0 acesso a estes ser
viYos. 

Foi igualmente criado, no altura, 0 c6di
go postal - ,,1998 LlSBOA EXPO" . 

Os Correios puseram, ainda, a disposi<;:ao 
dos visitantes do exposi<;:ao quiosques 
NETPOST que permitiram naG s6 obter infor
mayao sobre os principais produtos e servi
yOS do empresa, mas tamb€lm aceder 00 
mundo do Web. 

A partir de 15 de Julho, foi tamb€lm 
disponibilizado naqueles quiosques 0 serviyo 
Telepost - Correio Electr6nico Postal - que foi 
utilizado para 0 envio de correspondencia via 
telematica. 

«LIST FOR COLLECTORS» 

Your 5-words ad FREE. Each extra word, 5 good large 
stamps. Checking cOPl' or sample COP)' b)' air, 90 good 

large stamps. By sea, on I)' 40. 
Write in BLOCK-LETTERS to 

NGAN KEI CHI. P.O. Box 372 
MACAO/MACAU. (AsIA) 

I gi\'e 8 MACAU 11cwcards b)' air for 150 large 
undamaged stamps. O\'er 30 diff ';ClI'S a'"ailable. 

(Or, 8 of ZHUHAI, neighbour of Macau.) 
(Or, 8 of GUANGZHOU, I e., CANTON.) 
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CTT LAN9AM SELO COMEMORATIVO 
DOS 100 AN OS DA DESCOBERTA 

DO RADIO POR MARIE CURIE 

O Instituto Portugues de Oncologia asso
ciou-se aos Correios de Portugal para 
o lanyamento do selo comemorativo 

dos 100 Anos da Descoberta do Radio por 
Marie Curie que teve lugar no passado dia 1 
de Junho, as 11 hOO. no Anfiteatro do Instituto 
Portugues de Oncologia, em cerim6nia que 
contou com as presenyas da Ministra do 
Saude, Maria de Bel€lm e dos presidentes do 
IPO, Joaquim Gouveia e dos cn, Norberto 
Pilar. 

A descoberta do Radio foi publicada no 
Academia de Ciencias em 12 de Abril de 
1898, depois de 45 meses de trabalho de 
Marie Curie, que conseguiu isolar 0 Radio 
purificado em estado de cloreto, possibilitan
do avan<;:os importantes na terapeutica do 
cancro. 

Depois do morte subita do marido, Marie 
Curie continuou a trabalhar, tendo recebido 
um segundo Nabel e retomado 0 Curso de 
Fisico justamente no ponto em que Pierre 
Curie 0 interrompera, tendo-se tornado, as
sim, no unicd mulher, daquela €lpoca, a subir 
a Catedra na Sorbonne. 

«0 Cavaleiro Medieval» 
Novo livro da auto ria 

do Eng. Armando Vieira 

O prestigiado e distinto filatelista Sr. Eng. 
Armando Vieira, nosso muito prezado 
e ilustre cons6cio, acaba de dar a 

estampa mais um excelente trabalho que 
vem enriquecer, sem duvida, a Literatura Fi
lat€llica Nacional. 

Desta feita. 0 autor da-nos a conhecer 
um estudo aprofundado sobre a Emissao D. 
Dfnis, lan<;:ada em circulayoo em 1953-55. Tra
ta-se de um trabalho muito interessante e bas
tante util para todos os que se interessam por 
conhecer pormenores sobre esta famosa 
emissao conhecida pelo .. Cavaleiro Medie
val". Felicitando vivamente 0 autor, agrade
cemos 0 exemplar oferecido para a 
Biblioteca do nosso Clube. 



Podem Jazer parte das nossas recordar;oes ... 

, 
UMA TABUA, 
UMA CORDA , 

E UMA ARVORE! 

Mas hoje querelnos n1ais ... 

RE.OPO 
SOCIEOADE REVENDEOORA 

DE APARELHOS DE PRECISAo, S,A, 

Seguran~a • Cor • Variedade 

--

Fig. 6 - Carta rem elida de Loanda (12.04.851) para Lisboa (29.07.851) pela 8arca Portador, marcada com 
80 rs correspondente 00 2.· porte 

Fig. 7 - Inteiro Postal remelido de Columbia (03.03.880) para s. Paulo de Loanda, porteado com 20 IS 
manuscrito 

diversas ex-colonias e em particular na de 
Angola. 

Assim aconteceu nesto colonia em 1890 
com selos da taxa de 2 1/2 reis do qual resul 
tou a oplica<;ao de selos fixos de diversos ti
pos e em 1894 com selos de 2 1/2, 25 e 50 
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reis, que foram supridos pela utilizo<;ao de urn 
carimbo com a indi-coc;:ao .. PAGO ... Pontuol
mente em algumas esto<;6es poder-se-Q ter 
utilizodo os carimbos ovais numericos como 
taxadores de recurso conforme exemplos dos 
figuros n,'" 8 e 9. 



<;:00, e na falta de 
selos correntes, 
ter-se-a pago 0 
porte em dinheiro, 
marcando-se a 
carta com carim
bo de recurso, 
pois a mesma naG 
contem qualquer 
indfcio de que te
nha sido portea
da. 

C - MARCAS 
OBLITERADORAS 
DE RECURSO 

Fig. 8 - Carta remeHda de St.· Ant." do Zaire para Banana (13.10.891) com transito 
por Loanda (11.10.891) marcada com selo fixo de 50 rs - I." parte 

Com 0 infcio do 
Sec. xx. come<;a
ram a surgir na 
correspondencia 
da colonia de 
Angola carimbos 
obliteradores de 
recurso. Uma das 
primeiras esta<;:6es 

postais a utilizor tal 

Fig. 9 - Carta remeHda de Benguela (19.08.895) para Londres (14.09.1895) 

expediente foi a Es
ta<;:ao Postal de 1.° 
classe de Benguela. 
Provavelmente por 
avoria ou deteriori
zo<;:ao do obliterador 
usual, durante parte 
do ana de 1904 e 
1905 e normal ver-se 
a correspondencia 
desse perfodo obli
terada com 0 carim
bo mudo de 9 bor
ras, utilizodo como 
obliterador no perfo
do das corcas (Fig. 
10). Tambem nesse 
perfodo aparece 0 
corimbo pre-filatelico 
.. CORREIO DE BEN
GUELA", a obliterar 

No caso da Fig. 8, 0 porte de 50 rE~is de
vido, tera sido pago a dinheiro, marcando-se 
a carta com 0 selo fixe e obliterado pelo 
carimbo de nove barras mudo em uso a data 
na Esto<;:ao Postal de St.o Antonio do Zaire. 

No segundo caso, a carta tera sido apre
sentada na Esta<;:ao Postal de Benguela com 
selos de D. Lufs ja fora do perfodo de circula-
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correspondencia. 
Entretanto 0 seNi

<;:0 de correios expandia-se na colonia a um 
ritmo bastante elevado. Os seNi<;:os de apra
visionamento funcionando mal nuns casos e 
os fracos recursos financeiros noutros. motiva
vam a utilizo<;:ao de obliteradores ja retirados 
e substitufdos nas esta<;:6es postais mais im
portantes (principalmente os mudos) nas es-

UMA REVISTA DE COIMBRA 

. 

ntre os mais ilustres que foram s6clos 
do nosso Clube. conta-se 0 Coronel 
A. Guedes de Magalhaes. que foi um gran· 

de estudioso do nossa filatella pelo que nos legou 
uma valiosa obra. 

Uma das mals importantes e a .. Bibliography of 
Portuguese Philatelic Literature» a quem demos al
gumas achegas. Essa obra muito pouco conhecida 
em Portugal e de grande interesse em actualizar e 
completar. Supomos que outr~ nosso Cons6clo. 0 
Arquitecto Horta do Luz. do Entroncamen-
to. que se tem dedicado afanosamente 
a IIteratura filatelica serlo a pessoa indl-
coda para essa tarefa. Oxala que asslm 
seja 0 que sera credor dos nossos louvo-
res por tao Importante trabolho. 

A prop6sito de obras naG registadas 
existe uma publicac;:ao. aquela a que nos 
apressamos a comunicar. Trata-se de 
.. Colmbra Fllatelica» do qual conhecemos 
dols numeros: ole 0 2. Sera possivel que 
tivesse continuac;:oo? 

A pequeno revista que queria ser tri
mestral era 6rgao oficlal de .. Colmbra 
International Echange Club .. sendo 0 seu 
director Jose Torcato Leiria e subdlrector 
Candido Augusto Ramas Caldas e a sua 
sede na Avenida Dr. Dias do Sliva. 51. em 

Jose R. Dias Ferreira 

Quando entrou para socia do CFP morava 
na Figueiro da Foz e era considerado um dos 
melhores marcofilistas da apaca. Veja-se por exem
plo uma das pec;:as que fazia parte da sua colec
c;:oo e que mais tarde foi leiloada na Afinsa. em 1 
de Junho de 1996 e que teve como prec;:o bose 
escudos 350000$00. Foi 0 lote n.D 250. Lembramos 
que esta carta fol adquirida no Leilao da Casa A. 
Molder n.D 202. realizado em 13 de Fevereiro de 
1956. 

Colmbra. Tlnha tres qualidades de s6cios. Esta p~a que fazemos referencia mals atras mereceu a nolicia 
cuja quotizac;:ao mals borata era de 15 destacode no BoleHm de CFP n.· 56, de Janeiro de 1956 
francos anuais. 

Comec;:ou com 25 s6clos. No numero 
2 a 1 de Marc;:o de 1925 apresentava as 
suas desculpas pela falta do numero de Dezembro 
e escreveram: .. Temos recebldo bostantes adesoes 
noo tantas como era para desejar ... pais h6 uma 
grande desconfianc;:a pelos revistas filatelicas portu
guesas ... » 

Admltlmos que acabou com 39 s6clos. 0 sonho 
iniclado. com a saida do prlmeiro numero de 
"Colmbra Filatellca» em 1 de Outubro de 1924. 
pouco durou. 

Recordamcs que dols dcs s6cios desse clube de 
Colmbra foram posteriormente tambem do nosso. 
Um. Artur Rodrigues Beja (mais tarde Doutor) que 
morava no Bairro Sousa Pinto. 7. em Coimbra. Traca
va postals. TCV. nus artistlcos e .. correspondance 
agreable avec demoiselles». Correspandia-se em 4 
linguas. 
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Outro colecclonador foi Joaquim Dlas 
Mota. funcionarlo dos Correlos em S6 da Ban
delra (Angola). Quando entrou para 0 nosso 
Clube morava em Luanda e possuia entre 
outras colecc;:oes com pi etas de selos as de Ango
la e Congo. 0 Clube possui no sua Blbllote
ca uma obra de sua auto ria .. Colecc;:ao de 
Selos de Angola e Congo da colecc;:oo perten
cente ao Exm.D Snr. Joaqulm Dias Mota. de Luan
da •. 

Actualmente. em Coimbra. existe a Secc;:oo 
Fllatellca da Assoclac;:oo Academica de Colm
bra que publica a revlsta .. Cabula Filatelica. 
que j6 val no declmo setimo ana de publica
c;:oo. E uma das federadas mais actlvas da 
Federac;:oo Portuguesa de Fllatelia. 



-FUNDA9AO PORTUGUESA -DAS COMUNICA90ES 

A Funda<;:oo Portuguesa das Comu
nica<;:6es lan<;:ou. no passado 
mes de Julho. 0 numero um da sua 

Revista denominada C6DICE. referente ao 
primeiro semestre de 1998. 

A Funda<;:oo Portuguesa das Comunica
<;:6es cabe promover 0 estudo e a investiga
<;:00 do patrim6nio hist6rico e cientifico no 
dominio do sector bem assim como a divul
ga<;:oo da sua evolu<;:oo hist6rica e tecnol6-
gica. Esta publica<;:oo dedicaro parte 
significativa do seu conteudo a divulga<;:oo 
de estudos e trabalhos de investiga<;:oo que 
possam contribuir para 0 conhecimento do 
mesmo. 

De periodicidade semestral. a Revista pro
curaro. ainda. dar conta das actividades 
realizadas pela Funda<;:oo ao mesmo tempo 
que divulga 0 seu "Museu das Comunica
<;:6es» e respectiva actividade. 

o "C6dice» apresenta-se com excepcio
nal aspecto grafico. magnifica e profusamen
te ilustrado. inserindo artigos de grande 
interesse. Do seu conteudo e dificil destacar 
o que mais nos agradou. porquanto 0 nivel 
desta publica<;:oo e. deveras. surpreendente. 

Porem. noo podemos deixar de destacar 
a entrevista concedida pelo Presidente do 
Conselho de Administra<;:oo da Funda<;:oo. Dr. 
Francisco Leiria Viegas que. numa linguagem 
clara e acessivel do a conhecer aos leitores 
todos os pormenores da vida. ainda curta. 
da Institui<;:oo. mas ja repleta de hist6ria pelo 
esp6lio que se encontra a sua guarda. 

Noo podemos. tambem. passar em claro 
o interessante artigo da autoria do Dr. 
Fernando Moura. intitulado "A Mala-Posta -
uma nova forma de transporte do Correio». E 
uma verdadeira Ii<;:oo de um periodo curioso 
e importante da Hist6ria do Correio em Por
tugal. 
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A todos os distintos colaboradores do 
"C6dice». particularmente aos nossos muito 
prezados e estimados amigos Drs. Leiria Viegas 
e Fernando Moura e bem assim a sua ilustre 
directora. Sr.o Dr.° Isabel Santiago as mais sin
ceras felicita<;:6es do CFP pel a obra vinda a 
lume. esperando e desejando que 0 nivel da 
publica<;:oo se mantenha inalteravel. 

Agradecemos 0 exemplar oferecido para 
a Biblioteca do nosso Clube. 

Eurico Lage Cardoso 

. 
DlYEHSOS UT1GIIS 

"""azam d. fuba. 
mUho 

• mala ce,... .. d .. prowlnol .. 

POSTAL 
DA 

13~NliLlr.:LL" 

Fig. 10 - Bilhete postal remelido de Benguela (30.01.904) para Messejana. com transito por lisboa 
(26.02.904) 

ta<;:6es postais que se iam criando. A titulo 
exemplificativo. direi que em 1885 estavam a 
funcionar 44 esta<;:oes postais e em 1913 0 
numero dessas esta<;:6es passou para 121. 

Para suprir a de mora na aquisi<;:oo de 
carimboS com a marca da esta<;:oo. pela 
Ordem de Servic;o n.o 284 de 5 de Agosto de 
1913. os Correios comunicaram ter adquirido 

20 exemplares de carimbos numericos nume
rados (Fig. 11) para distribui<;:ao as novas es
ta<;:6es postais. ate recep<;:oo das marcas 
definitivas. Estes carimbos depressa se esgo
taram e outros vinte foram encomendados. 
tendo 0 ultimo (n.D 40) sido distribuido pela 
Ordem de Servi<;:o n.D 461 a Esta<;:oo Postal 
de Bom Jesus no Distrito do Quanzo. 

Fig. 11 - Bilhete Postol remelido da Ganda (21.01.916) para lisboa (25.02.916). Marca da Ambuloncia II do 
C.F. Benguela (22.01.916). 0 carimbe numElrico loi atribuido a estaltao em 28.03.914. Ordem n.' 67 
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Entretanto Portugal e as suas colonias en
travam num periodo de forte recessao eco
nomica. que levou inclusivamente a 
implanta<;:ao do Estado Novo com uma po
litico de controlo financeiro muito apertado. 
por forma a ultrapassar a grave situa<;:ao de 
rotura financeira que grassava, 

E e neste contexta de aperto financeiro 
que se viveu entao nos decadas de 20. 30 e 
40. que aparecem as antigos marcos 
taxadoras de porte ado. como obliteradores 
de recurso nos novas esta<;:oes que se iam 
abrindo muitas vezes em povoa<;:oes que nao 
justificavam a sua existencia, Muitas destas 
esta<;:oes implantadas em aglomerados po
pulacionals compostos por 4. 5 au 6 casas 
comerciais e sob a responsabilidade de um 
encarregado de correios (normalmente um 
dos comerciantes) justificava-se apenas por 
motivos politicos. para que se desse eco nos 
diferentes Congressos Postais de que Portu
gal implementava um forte fomento econo
mica as suos possessoes ultramarinas. Estes 
carimbos ovais numericos tambem foram uti-

701'i1Hz.M1lH1't'1I ritu _ .:riCe _ 

:z.t.F.II~' -AIf(;o LA 
- YIA Br"c:uflp _ 

Q~ 

lizados como obliteradores de recurso em 
algumas esta<;:oes j6 providas de marco pro
pria. em substitui<;:ao destas por avaria ou 
deterioriza<;:ao, A esta<;:ao postal de Benguela 
utilizou a carimbo .. 50.. no decada de 30 
como obliterador de recurso pois tive a opor
tunidade de ver uma carta oriunda desta 
esta<;:ao. carta essa que foi adquirida pelo 
meu amigo e grande filatelista Dr. Jose 
Antunes, 

Noutros casos era a m6quina administra
tiva do Governo que assegurava os servi<;:os 
de correia como sejam as Administra<;:oes 
Concelhias e as diversos 'Postos Administrati
vas. utilizando como obliteradores as seu ca
rimbos (Fig. 12). 

E evidente que neste meu artigo muitos 
factos nao estao devidamente comprovados 
pela raridade de pe<;:as que a poderiam fa
zero e entendo perfeitamente que para fila
telistas mais cepticos esses factos sejam 
polemicos. Mas tambem entendo que serio 
meu dever dar a conhecer a minha opiniao 
sabre 0 tema. 

j~t~·~. 

~~~~ 
(}\~) 
"'PO~O, '5 

[SPFlNHFJ 

Fig. 12 - Carta de Quingenge para Jaen (22.02.48), com transito por Benguela (08.01.48), Lisboa (17.02.48), 
Bade/oz (20.02,48) e Sevilha (21.02,48). Carimbo admlnlstrativo de Posto 
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A SERlE «LIBERTACAO» DE TIMOR 

NOS finals do ano de 1948, como ocon
tecla normalmente. a Direcyao do 
nosso Clube fol recebida por Luis Candido 

Taveira. Chefe dos Serviyos de Valores Postais do 
entao Ministerlo das Colon las a quem expos varios 
assuntos e foi dada a posslbilidade de frontal e le
almente apresentar as suas questoes que pudes
sem servir a filatelia portuguesa, 

Aproveitando esse pressuposto e com data de 
21 de Abril de 1949. 0 Clube oficiava 00 citado 
Candido Tavelra lamentando: .. Infelizmente e com 
surpresa nossa. veriflcamos que no referido aviso 
nada se diz. como e hablto. no que respeita a 
quantidades sobrecargadas., referiamos a serle .. U
bertayao» e mals adlante: .. Tenclonavamos publl
car no nosso 'Boletim' 0 referldo aviso. mas como a 
volta desta emlssao sa tem levantado grande es
peculoyao, convlrlo que se publlcossem, con/unto
mente com 0 aviso. os numeros oflcials que 
correspondem a coda umo das taxos 
sobrecargados», E por fim: .. Por Isso ousomos solicl
tar 0 especial obsequlo de nos fornecer aqueles 
numeros. coso nao hojo Inconvenlente dado 0 gran
de Interesse para todos os fllotellstos», 

Tolvez porque 0 .. Boletlm Oficlol. de Timor tives
se umo tlrogem multo reduzldo. Isto e. 250 exempla
res. passou quase despercebldo a notfclo do .. Aviso» 
do autorizoyao dodo pelo Subsecretarlo de Estado 
dos Colon los. para serem pastos em clrculayoo os 
selos descritos nos cotalegos com a deslgnayao 
.. Ubertoyoo». 

De facto 0 .. Beletlm Oflclol de Timor. no seu 
numero 43. de 25 de Outubro de 1947 divulgou um 
texto que dizla 0 segulnte: 

.. Repartlyao Central dos Correlos. Telegrofos e 
Telefones 

AVISO 
Para gerol conhecimento e devidos efeitos se 

foz constor que. com outorizoyOo de Sua Excelen
cia 0 Subsecretarlo de Estodo dos Colon los dodo 
em telegroma n.· 265. de 7 do corrente meso sao 
postos a circular com aposlyao do polovra IIUBER
TA<;:AOn. 00 centro e horizontolmente. os selos de 
Timor do emlssao crlada pelo decreto n,· 28675 de 
T9 de Malo de 1938. das segulntes taxas: 

Via ordinaria: De 1. 2. 3. 4. 5. 8. 10. 12. 15. 20 e 
40 avos, 

Via Aerea: De 1. 2. 3. 5. 10. 20. 50 e 70 avos e 
de 1 pataca, 

Repartiyao Central dos Correlos. Telegrofos e 
Telefones. em DlII. 25 de Oulubro de 1947, - 0 En-
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Jose R. Dias Ferreira 

genheiro Chefe dos Serviyos, Antonio dos Santos. 
Director de 2.· classe dos cnc.» 

Em 12 de Maio de 1949 depois do nossa nova 
Insistencia obtivemos os numeros efectivos dos IIse
los postals do Colonia de Timor, do emissao Imperio. 
que foram sobrecargados com a palavra IIUBERTA
<;:AO» , 

Correio ordinarlo 

Taxas 

1 avo " .... "."" ..... " ....... " ."" .. 
2 avos "" ..... " ........ ""." .. "",,. 
3 avos ... " ..... "." ...... " ...... ,,"" 
4 avos " .. """ .... "." .... ...... ",, .. 
5 avos " ... " .. "" ..... """ .... ,,",,. 
8 avos .. """ ...... "" .... ",, ........ . 

10 avos ..... " .......... "" .. " .. "."". 
12 avos ........ """ ..... "" ........ "" 
15 avos .. """ ...... """ .. " .... ",,.,, 
20 avos ....... """ ...... "" ....... . ,, .. 
40 avos "." ..... """ ... "."" ...... ,,. 

Correlo aereo 

Taxas 

1 avo "" ... """""""" ...... ,,",, . 
2 avos ." .......... " ....... ",,"""'" 
3 avos .. " .. "." ........... "" ... ".,,' 
5 avos """""".""""""""".". 

10 avos"" ."."" .... "."""""."". 
20 avos .""""" ..... "",,",,.,,"",, 
50 avos ."""."""""""""".""" 
70 avos """"".".""".""""".". 
1 pataca "."""""""""""."". 

QuanHdades 
sobrecargadas 

4299 
1699 
9 799 
3 199 

22999 
55799 
11 199 
12199 
10 999 
7999 
7599 

QuanHdades 
sobrecargadas 

4299 
4299 
4299 

16299 
21 799 
10 799 
9098 
8299 

24 699 

Chomamos a atenyao para a pequeno fira
gem do taxa de correio ordinorlo de 2 avos: 1699 
exemplores, que foi multo dim in uta atendendo aln
do que noturalmente haver6 que deduzlr os exem
plores que devlam ser enviados para a Secretarla 
Internaclonal do Unloo Postal. 

Nao se compreende como sendo as folhas de 
100 selos. como e que apareceram tiro gens com 
numeros acabados em 98 e 99. 



«LORCA·98» e «FILAMODER·98» 

D 
ecorreu de 2 a 7 de Junho de 1998 
no cidade de Granada a Exposi
c;:oo Mundial de Literatura «Larca-

98», comemorativa do centenario do 
nascimento do grande poeta espanhol 
Federico Garcia Lorca. 

Portugal esteve presente com uma 
numerosa participac;:oo de Literatura Fi
latelica que obteve os seguintes pre
mios: 

- Carlos Pimento - Filatelia em Portugal 
- Medalha Vermeil Grande + Premio 
Especial de Tabacalera 

- Clube Nac. Filatelia - Hist. Post. Cida
de do porto no Era Pre-Adesiva - Med. 
Prt. Grd. 

- Clube Filatelico de Portugal - Bolo Clu
be Fil. Portugal - Med. Prato Grande 

- Clube Nacional de Filatelia - A Fil. Por
tuguesa - Med. Prato Grande 

- Clube Nacional de Filatelia - Os Selos 
Nativos do India Portuguesa - Med. 
Prato 

- Sec. Fil. Num. Clube Galitos - Rev. «Se
los & Moedas» - Med. Prato 

- Luis Gonc;:alves Machado - A Epopeia 
de Encurtar Distancias - Med. Prato 

- AFAL - Publicac;:6es Exposic;:6es Filateli
cas - Med. Prato 

- Fed. Portuguesa de Filatelia - Filatelia 
Lusitana - Med. Prato 

- Antonio Bonino - Carreira para Ango
la 1858/1938 - Med. Prato 

- Eurico Loge Cardoso - Portugal e os 
Descobrimentos no Maximafilia - Med. 
Brz. Prot. 

- AFAL - Mensageiro Filatelico - Med. 
Bronze 
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- Antonio Borralho - No Descoberta do 
Filatelia - Med. Bronze 

Durante este mesmo certame desen
rolou-se uma Exposic;:oo FILAMODER. Na
cional de Espanha de Filatelia Moderna, 
Inteiros Postais e Maximafilia, no qual 00 

abrigo do Protocolo Luso-Espanhol parti
ciparam varias participac;:6es portugue
sas, que obtiveram as seguintes classifi
cac;:6es: 

- Medalha de Ouro + Premio Especial Fa
brica Nac. de Moneda V Timbre 
Pedro Vaz Pereira - Inteiros Posta is Selo 
Tipo Ceres 

- Medalha Vermeil Grande + Premio Es
pecial Fed. Soc. Fil Andaluzas 
Joaquim Ribeiro Canteiro - Pontes 

- Medalha Prato Grande 
Jooo Pinheiro do Silva - SaLide e Bem
Estar - Um Bem Ameac;:ado 

- Medalha Prato Grande 
Jooo Soeiro - Bilhetes Posta is Boas Fes
tas de Portugal 

- Medalha Prato Grande 
Snvio Carreira Soares Silva - 0 Mundo 
dos Peixes 

- Medalha de Prato 
Vitorino Valverde - Chefes de Estado 
atraves dos Seculos 

- Medalha de Prato 
Jose Manuel Ribeiro Marques - As Far
c;:as Armadas no Contexto do Guerra 
e do Paz 

Neste certame integrou 0 carpo de 
jurados, 0 jurado nacional de Inteiros 
Posta is, Miguel Pessanha. 

Novas Emissoes 
Portuguesas 

100 ANOS DA DESCOBERTA DO RADIO 

Data de emissao: 1 de Junho de 1998 
Desenho: Carlos Leitao 
Foto: Corbis-Bettmann 
Impressao: INCM. ONset 
Popel: Esmalte 
Denteado: 12x12 1/2 
Formato: 30.6x40 mm 
Folhas: De SO selos 
Taxa e tiragem: 
140$00 300.000 
FOC: lisboo. Porto. Coimbra. Evora. Faro. Funehal 

e Ponto Delgado. 

CENTENARIO DO NASCIMENTO DE BERNARDO MARQUES 

Data de emissao: 10 de Junho de 1998 
Desenho: Vitor Santos 
Impressao: lito Mala. ONset 
Popel: Esmalte 
Denteado: 12x12 1/2 
Formato: 30.6x40 mm 
Folhas: De SO seles 
Taxa e tiragem: 
85$00 SOO.OOO 

FOC: Lisboa. Porto. Coimbra. Evora. Faro. Funehal 
e Ponto Delgado. 

CENTENARIO DO NASCIMENTO DO ESCRITOR FERREIRA DE CASTRO 

Data de emissao: 10 de Junho de 1998 
Desenho: Luis Filipe de Abreu 
Impressao: INCM. ONset 
Popel: Esmalte 
Denteado: 12x12 1/2 
Formato: 40x30.6 mm 
Folhas: De SO selos 
Taxa e tiragem: 
50$00 300.000 

Bloeo: Com 1 selo de 200$00 100.000 
FOC: Lisboa. Porto. Coimbra. Evora. Faro. Funehal 

e Ponto Delgado. 

23 



50 ANOS DA DECLARA9AO UNIVERSAL DOS DIREITOS DO HOMEM 

Data de emissoo: 18 de Junho de 1998 
Desenho: Jose Luis Tinoco 
Impressoo: INCM. Offset 
Popel: Esmalte 
Esta emissao e formada apenas por um bloco filatelico 
contendo 1 selo 315$00 com a tiragem de 100.000 ex. 
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Portugal 200. 

HONRA PARA PORTUGAL 
o Cap. Lemos do Silveira assinou 0 «Roll of Distinguished 

Philatelists)) 

N 00 tenha duvidas meu querido e gran
de amigo. Capltoo Lemos do Silveira. 
que a noticia chegada do 

N. da R. 0 Capitoo Francisco Lemos da Sil
veira. um dos maiores aerofilatelistos de todos 

Gro-Bretanha que nos deu conta do 
convite que Ihe foi dirigido para as
sinor 0 .. Roll of Distinguished 
Philatelists» nos deu grande. mesmo 
uma enorme satisfac;oo. Sabe bem. 
meu caro Co pi too. a considerac;oo. 
a admirac;oo e a amizade que nutro 
por si. jo 10 voo mais de 30 anos! 
Todos os que labutam neste grande 
Clube e neste Boletlm. posso afirmo-
10. sentem-se felizes por saberem que 
um seu ex-d irector (um dos fuais ilus
tres de sempre) e ex-colaborador 
desta publicac;oo (um dos mais d is
tintos de todos os tempos) foi convi
dado. por unanlmidode. numa 
recente reunioo do Board of Election 
paro apor a sua assinatura naquele 
.. Rail». Se fal uma honra para si abter 
esta a lta dlstinc;oo (9 mais importan
te galardoo filatelfca do mundo) 
honra identica e ter vindo para Por
tugal 0 .. Nabel» .da Filatella. na pes-
soa de too ilustre filatelista. 

Noo vamos meu coro e 
grande amigo Capitoo Lemos 
da Silveira. trac;ar aqui e agoro 
o seu vastisslmo e brilhantissimo 
curriculum fi latelico. A sua activi
dade como coleccionador-ex
posltor. d irigente e escritor 
filatelioo. Jurado internacional. 
mestre de muitos filatelistas (no 
qual tenho 0 honro de me in
cluir). e por demais conhecida e 
apreciada. Por isso. pouco mais 
ho a dizer. 

Apenas Ihe desejo transmitir. 
em nome dos Corpos Sociais do 
CFP. as maiores felicitacoes pela 
merecidissima distincoa que re
cebeu: desejar-Ihes' as maiores 
felicidades pessoais e filatelicas 
e muitos anos de vida ao lado 
da sua extremosa esposa. 

Eurico Loge Cardoso 

Num intervalo do Congresso de Praga (1988) 0 Presidente da FIP 
Ladislav Dvoracek e 0 Cap. Lemos da Silveira, Presidente da 

Comissao de Aerofilatelia, "aceriam agulhas .. sobre pontos contro
versos dos Regulamentos de Avaliac;:ao 

o diploma que recorda a distinc;:ao 
concedida a Lemos da Silveira 
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os tempos. fol 0 segundo por
tugues a assinar 0 .. Roll. . ten
do sldo a Professor Doutor 
Carlos Trlncoo. 0 prlmeiro. em 
1953. 

o .. Roll of Distinguished 
Philatelists» fol crlado. na Gro
Bretanha. em 1921 . 0 .. Board of 
Election» distingulu. este ano. as 
seguintes personalidades: 

Jean Franc;ois Brun (Franc;a) 
Dr. Teddy Dahinden (Suic;a) 
Cap. Francisco Lemos da 

Silveira (Portugal) 
Franceska Rapkin (Gro-

Bretanha) 
A cerimonia da assinatura teve 

lugar. no passado dla 6 de Junho. 
no Royal Hotel. em Scarborough. 
North Yorskhire. durante 0 Con
gresso Filatelico que se realizou na 
Gro-Bretanha de 4 a 7 daquele 
meso 



VAMOS ESCLARECER (?) 
(25) Atenyco aos Leiloes 

T ODOS (?) sabemos que, quando se 
trata de indicar qualquer INTEIRO POS
TAL, 0 catalogo OM (0 tal do A.H . de 

O.liveira M.arques, editado pelos C. e T. de 
P.) e indicado mas, meus Carfssimos, sempre 
sem aquele merecido cuidado que Ihe e 
devido, considerando que estao informando/ 
convidando, 0 s/Cliente, a licitar no dito. 

Ora vejamos, exemplificando, os mais 
vulgares: 

1) Indica-se 0 n.O 3 e 16gico. vai-se procura-
10 e, claro, ele la esta, mesmo por sobre 0 
u8" da pagina quando, afinal. somente na 
n.o 10 e que nos e explicado que aquele 
utipo" e, nem mais nem menos, do que a 
REIMPRESSAO 0 que, convenhamos, naG 
e, nem por sombras. 0 mesmo, desprezan
do ou naG 0 seu custo; 

2) Com 0 n.o 2 acontece 0 mesmo ... s6 na 
pagina 10 somos escl<!lrecidos; 

3) No tocante aos 4, 5 e 6. cujos valores naG 
sao nada meigos, as indica<;oes naG pri
mam, regra geral. pela verdade. Vejamos: 

a) 0 4. 56 sera ele mesmo se: 0 .. sr .. , .. for 
em ilclieo e fiear sob a .. 0 .. de O'esle .. ; 

b) Os outros 4 (que sao seis) nada tem a 
ver com 0 primeiro, na composi<;ao 
grafica e. muito especial mente no seu 
valor, muito embora tenha tido uma 
muito maior tiragem. 56 que foram so
breearregados A<;:ORES e MADEIRA. na 
maioria; 

c) 0 mesmo acontece com 0 5 po is, 
enquanto 0 5a e de 1879 0 seu umano", 
o 5b e de 1881, com val ores muito di
ferentes; 

d) 0 6 (nada menos de 7) sofre igualmen
te de diferen<;as grandes; 
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Por: Americo Mascarenhas Pereira 

e) 0 ja dito, e extensive aos 7 e 8, onde 
a confusao naG e menor. 

Portanto, Srs. Fazedores de Leil6es, sera 
de todo 0 bom sen so, ler um pouco 0 OM e 
umeter" as tais, imprescindfveis, letras para, e 
6bvio, prestar um melhor servi<;o aos 
INTEIRlsTAs. Se ossim procederem, evitarao 
reclama<;oes e, possivelmente e 0 mais cer
to, devolu<;oes+oborrecimentos. 

E por aqui me quedo ... por ora. 

FILATELIA-NUMISMATICA 
MADEIRA 

Casa Especializada em: 

• MOEDAS • SELOS • NOTAS· 
de 

Portugal/ A~ores/ Madeira/ Macau 

Ex. Colonias 

c.P. 4511 

COMPRA E VENDE 

Grandes Colec~6es e 
pe~as isoladas 

9057 FUNCHAL CODEX 
MADEIRA - PORTUGAL 

Tel.: : (0911 22 3070 
Fox: (0911 230805 

REGATA VASCO DA GAMA 
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Desenhos: Acacio 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 
85$00 SOO.OOO 

100$00 SOO.ooo 
Bilhetes Posta Is: 6x65$00 

85S00 SOO.OOO 
100S00 SOO.OOO 
140S00 300.000 

FDC: Lisboa. Porto. Coimbra. Evora. Faro. Funchal 
e Ponto Delgado 
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CAMINHO MARITIMO PARA A INDIA 
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Impressoo: INCM. Off-set 
Popel: Esmalte 
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Formato: 40 x 30 mm 
Folhas: De 12 selos 
Plano de emlssao: 

S1.00 S1.SO S2.00 
Bloco: Contem um selo de S8,00 
FOC: Macau 

OCEANOS 

Data de emissao: 22 de Maio de 1998 
Desenhos: Wilson Lam Chi Ian 
Impressao: INCM. Off-set 
Papel: Esmalte 
Denteado: 12 x 12 
Formato: 40 x 30 mm 
Folhas: De 8 selos 
Plano de emissao: 

S2.SO S3.00 
Bloco: Contsm um selo de S9.00 
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CAMPEONATO MUNDIAL DE FUTEBOL 

Data de emissao: 10 de Junho de 1998 
Desenhos: Loi Chio Teng 
Impressao: INCM. Off-set 
Popel: Esmalte 
Denteado: 12 x 12 
Formato: 40 x 30 mm 
Folhas: De 50 selos 
Plano de emlssao: 

$3.00 $3.50 $4.00 $4.50 
Sioco: Contem um selo de $9.00 
FDC: Macau 

MAsCARAS DA 6PERA CHINESA 

Data de emlssao: 28 de Julho de 1998 
Desenhos: Ng Wai Kin 
Impressao: INCM. Off-set 
Popel: Esmalte 
Denteodo: 12 x 12 
Formato: 40 x 30 mm 
Folhas: De 12 selos 
Plano de emissao: 

$1.50 $2.00 
$3.00 $5.00 

Sioco: Contem um selo de $8.00 
FDC: Macau 

AN UNClE 

NA REVISTA 

DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
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Portugal 200. 

HONRA PARA PORTUGAL 
o Cap. Lemos do Silveira assinou 0 «Roll of Distinguished 

Philatelists)) 

N 00 tenha duvidas meu querido e gran
de amigo. Capltoo Lemos do Silveira. 
que a noticia chegada do 

N. da R. 0 Capitoo Francisco Lemos da Sil
veira. um dos maiores aerofilatelistos de todos 

Gro-Bretanha que nos deu conta do 
convite que Ihe foi dirigido para as
sinor 0 .. Roll of Distinguished 
Philatelists» nos deu grande. mesmo 
uma enorme satisfac;oo. Sabe bem. 
meu caro Co pi too. a considerac;oo. 
a admirac;oo e a amizade que nutro 
por si. jo 10 voo mais de 30 anos! 
Todos os que labutam neste grande 
Clube e neste Boletlm. posso afirmo-
10. sentem-se felizes por saberem que 
um seu ex-d irector (um dos fuais ilus
tres de sempre) e ex-colaborador 
desta publicac;oo (um dos mais d is
tintos de todos os tempos) foi convi
dado. por unanlmidode. numa 
recente reunioo do Board of Election 
paro apor a sua assinatura naquele 
.. Rail». Se fal uma honra para si abter 
esta a lta dlstinc;oo (9 mais importan
te galardoo filatelfca do mundo) 
honra identica e ter vindo para Por
tugal 0 .. Nabel» .da Filatella. na pes-
soa de too ilustre filatelista. 

Noo vamos meu coro e 
grande amigo Capitoo Lemos 
da Silveira. trac;ar aqui e agoro 
o seu vastisslmo e brilhantissimo 
curriculum fi latelico. A sua activi
dade como coleccionador-ex
posltor. d irigente e escritor 
filatelioo. Jurado internacional. 
mestre de muitos filatelistas (no 
qual tenho 0 honro de me in
cluir). e por demais conhecida e 
apreciada. Por isso. pouco mais 
ho a dizer. 

Apenas Ihe desejo transmitir. 
em nome dos Corpos Sociais do 
CFP. as maiores felicitacoes pela 
merecidissima distincoa que re
cebeu: desejar-Ihes' as maiores 
felicidades pessoais e filatelicas 
e muitos anos de vida ao lado 
da sua extremosa esposa. 

Eurico Loge Cardoso 

Num intervalo do Congresso de Praga (1988) 0 Presidente da FIP 
Ladislav Dvoracek e 0 Cap. Lemos da Silveira, Presidente da 

Comissao de Aerofilatelia, "aceriam agulhas .. sobre pontos contro
versos dos Regulamentos de Avaliac;:ao 

o diploma que recorda a distinc;:ao 
concedida a Lemos da Silveira 
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os tempos. fol 0 segundo por
tugues a assinar 0 .. Roll. . ten
do sldo a Professor Doutor 
Carlos Trlncoo. 0 prlmeiro. em 
1953. 

o .. Roll of Distinguished 
Philatelists» fol crlado. na Gro
Bretanha. em 1921 . 0 .. Board of 
Election» distingulu. este ano. as 
seguintes personalidades: 

Jean Franc;ois Brun (Franc;a) 
Dr. Teddy Dahinden (Suic;a) 
Cap. Francisco Lemos da 

Silveira (Portugal) 
Franceska Rapkin (Gro-

Bretanha) 
A cerimonia da assinatura teve 

lugar. no passado dla 6 de Junho. 
no Royal Hotel. em Scarborough. 
North Yorskhire. durante 0 Con
gresso Filatelico que se realizou na 
Gro-Bretanha de 4 a 7 daquele 
meso 



«LORCA·98» e «FILAMODER·98» 

D 
ecorreu de 2 a 7 de Junho de 1998 
no cidade de Granada a Exposi
c;:oo Mundial de Literatura «Larca-

98», comemorativa do centenario do 
nascimento do grande poeta espanhol 
Federico Garcia Lorca. 

Portugal esteve presente com uma 
numerosa participac;:oo de Literatura Fi
latelica que obteve os seguintes pre
mios: 

- Carlos Pimento - Filatelia em Portugal 
- Medalha Vermeil Grande + Premio 
Especial de Tabacalera 

- Clube Nac. Filatelia - Hist. Post. Cida
de do porto no Era Pre-Adesiva - Med. 
Prt. Grd. 

- Clube Filatelico de Portugal - Bolo Clu
be Fil. Portugal - Med. Prato Grande 

- Clube Nacional de Filatelia - A Fil. Por
tuguesa - Med. Prato Grande 

- Clube Nacional de Filatelia - Os Selos 
Nativos do India Portuguesa - Med. 
Prato 

- Sec. Fil. Num. Clube Galitos - Rev. «Se
los & Moedas» - Med. Prato 

- Luis Gonc;:alves Machado - A Epopeia 
de Encurtar Distancias - Med. Prato 

- AFAL - Publicac;:6es Exposic;:6es Filateli
cas - Med. Prato 

- Fed. Portuguesa de Filatelia - Filatelia 
Lusitana - Med. Prato 

- Antonio Bonino - Carreira para Ango
la 1858/1938 - Med. Prato 

- Eurico Loge Cardoso - Portugal e os 
Descobrimentos no Maximafilia - Med. 
Brz. Prot. 

- AFAL - Mensageiro Filatelico - Med. 
Bronze 
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- Antonio Borralho - No Descoberta do 
Filatelia - Med. Bronze 

Durante este mesmo certame desen
rolou-se uma Exposic;:oo FILAMODER. Na
cional de Espanha de Filatelia Moderna, 
Inteiros Postais e Maximafilia, no qual 00 

abrigo do Protocolo Luso-Espanhol parti
ciparam varias participac;:6es portugue
sas, que obtiveram as seguintes classifi
cac;:6es: 

- Medalha de Ouro + Premio Especial Fa
brica Nac. de Moneda V Timbre 
Pedro Vaz Pereira - Inteiros Posta is Selo 
Tipo Ceres 

- Medalha Vermeil Grande + Premio Es
pecial Fed. Soc. Fil Andaluzas 
Joaquim Ribeiro Canteiro - Pontes 

- Medalha Prato Grande 
Jooo Pinheiro do Silva - SaLide e Bem
Estar - Um Bem Ameac;:ado 

- Medalha Prato Grande 
Jooo Soeiro - Bilhetes Posta is Boas Fes
tas de Portugal 

- Medalha Prato Grande 
Snvio Carreira Soares Silva - 0 Mundo 
dos Peixes 

- Medalha de Prato 
Vitorino Valverde - Chefes de Estado 
atraves dos Seculos 

- Medalha de Prato 
Jose Manuel Ribeiro Marques - As Far
c;:as Armadas no Contexto do Guerra 
e do Paz 

Neste certame integrou 0 carpo de 
jurados, 0 jurado nacional de Inteiros 
Posta is, Miguel Pessanha. 

Novas Emissoes 
Portuguesas 

100 ANOS DA DESCOBERTA DO RADIO 

Data de emissao: 1 de Junho de 1998 
Desenho: Carlos Leitao 
Foto: Corbis-Bettmann 
Impressao: INCM. ONset 
Popel: Esmalte 
Denteado: 12x12 1/2 
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140$00 300.000 
FOC: lisboo. Porto. Coimbra. Evora. Faro. Funehal 

e Ponto Delgado. 

CENTENARIO DO NASCIMENTO DE BERNARDO MARQUES 

Data de emissao: 10 de Junho de 1998 
Desenho: Vitor Santos 
Impressao: lito Mala. ONset 
Popel: Esmalte 
Denteado: 12x12 1/2 
Formato: 30.6x40 mm 
Folhas: De SO seles 
Taxa e tiragem: 
85$00 SOO.OOO 

FOC: Lisboa. Porto. Coimbra. Evora. Faro. Funehal 
e Ponto Delgado. 

CENTENARIO DO NASCIMENTO DO ESCRITOR FERREIRA DE CASTRO 

Data de emissao: 10 de Junho de 1998 
Desenho: Luis Filipe de Abreu 
Impressao: INCM. ONset 
Popel: Esmalte 
Denteado: 12x12 1/2 
Formato: 40x30.6 mm 
Folhas: De SO selos 
Taxa e tiragem: 
50$00 300.000 

Bloeo: Com 1 selo de 200$00 100.000 
FOC: Lisboa. Porto. Coimbra. Evora. Faro. Funehal 

e Ponto Delgado. 
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Entretanto Portugal e as suas colonias en
travam num periodo de forte recessao eco
nomica. que levou inclusivamente a 
implanta<;:ao do Estado Novo com uma po
litico de controlo financeiro muito apertado. 
por forma a ultrapassar a grave situa<;:ao de 
rotura financeira que grassava, 

E e neste contexta de aperto financeiro 
que se viveu entao nos decadas de 20. 30 e 
40. que aparecem as antigos marcos 
taxadoras de porte ado. como obliteradores 
de recurso nos novas esta<;:oes que se iam 
abrindo muitas vezes em povoa<;:oes que nao 
justificavam a sua existencia, Muitas destas 
esta<;:oes implantadas em aglomerados po
pulacionals compostos por 4. 5 au 6 casas 
comerciais e sob a responsabilidade de um 
encarregado de correios (normalmente um 
dos comerciantes) justificava-se apenas por 
motivos politicos. para que se desse eco nos 
diferentes Congressos Postais de que Portu
gal implementava um forte fomento econo
mica as suos possessoes ultramarinas. Estes 
carimbos ovais numericos tambem foram uti-

701'i1Hz.M1lH1't'1I ritu _ .:riCe _ 

:z.t.F.II~' -AIf(;o LA 
- YIA Br"c:uflp _ 

Q~ 

lizados como obliteradores de recurso em 
algumas esta<;:oes j6 providas de marco pro
pria. em substitui<;:ao destas por avaria ou 
deterioriza<;:ao, A esta<;:ao postal de Benguela 
utilizou a carimbo .. 50.. no decada de 30 
como obliterador de recurso pois tive a opor
tunidade de ver uma carta oriunda desta 
esta<;:ao. carta essa que foi adquirida pelo 
meu amigo e grande filatelista Dr. Jose 
Antunes, 

Noutros casos era a m6quina administra
tiva do Governo que assegurava os servi<;:os 
de correia como sejam as Administra<;:oes 
Concelhias e as diversos 'Postos Administrati
vas. utilizando como obliteradores as seu ca
rimbos (Fig. 12). 

E evidente que neste meu artigo muitos 
factos nao estao devidamente comprovados 
pela raridade de pe<;:as que a poderiam fa
zero e entendo perfeitamente que para fila
telistas mais cepticos esses factos sejam 
polemicos. Mas tambem entendo que serio 
meu dever dar a conhecer a minha opiniao 
sabre 0 tema. 

j~t~·~. 

~~~~ 
(}\~) 
"'PO~O, '5 

[SPFlNHFJ 

Fig. 12 - Carta de Quingenge para Jaen (22.02.48), com transito por Benguela (08.01.48), Lisboa (17.02.48), 
Bade/oz (20.02,48) e Sevilha (21.02,48). Carimbo admlnlstrativo de Posto 
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A SERlE «LIBERTACAO» DE TIMOR 

NOS finals do ano de 1948, como ocon
tecla normalmente. a Direcyao do 
nosso Clube fol recebida por Luis Candido 

Taveira. Chefe dos Serviyos de Valores Postais do 
entao Ministerlo das Colon las a quem expos varios 
assuntos e foi dada a posslbilidade de frontal e le
almente apresentar as suas questoes que pudes
sem servir a filatelia portuguesa, 

Aproveitando esse pressuposto e com data de 
21 de Abril de 1949. 0 Clube oficiava 00 citado 
Candido Tavelra lamentando: .. Infelizmente e com 
surpresa nossa. veriflcamos que no referido aviso 
nada se diz. como e hablto. no que respeita a 
quantidades sobrecargadas., referiamos a serle .. U
bertayao» e mals adlante: .. Tenclonavamos publl
car no nosso 'Boletim' 0 referldo aviso. mas como a 
volta desta emlssao sa tem levantado grande es
peculoyao, convlrlo que se publlcossem, con/unto
mente com 0 aviso. os numeros oflcials que 
correspondem a coda umo das taxos 
sobrecargados», E por fim: .. Por Isso ousomos solicl
tar 0 especial obsequlo de nos fornecer aqueles 
numeros. coso nao hojo Inconvenlente dado 0 gran
de Interesse para todos os fllotellstos», 

Tolvez porque 0 .. Boletlm Oficlol. de Timor tives
se umo tlrogem multo reduzldo. Isto e. 250 exempla
res. passou quase despercebldo a notfclo do .. Aviso» 
do autorizoyao dodo pelo Subsecretarlo de Estado 
dos Colon los. para serem pastos em clrculayoo os 
selos descritos nos cotalegos com a deslgnayao 
.. Ubertoyoo». 

De facto 0 .. Beletlm Oflclol de Timor. no seu 
numero 43. de 25 de Outubro de 1947 divulgou um 
texto que dizla 0 segulnte: 

.. Repartlyao Central dos Correlos. Telegrofos e 
Telefones 

AVISO 
Para gerol conhecimento e devidos efeitos se 

foz constor que. com outorizoyOo de Sua Excelen
cia 0 Subsecretarlo de Estodo dos Colon los dodo 
em telegroma n.· 265. de 7 do corrente meso sao 
postos a circular com aposlyao do polovra IIUBER
TA<;:AOn. 00 centro e horizontolmente. os selos de 
Timor do emlssao crlada pelo decreto n,· 28675 de 
T9 de Malo de 1938. das segulntes taxas: 

Via ordinaria: De 1. 2. 3. 4. 5. 8. 10. 12. 15. 20 e 
40 avos, 

Via Aerea: De 1. 2. 3. 5. 10. 20. 50 e 70 avos e 
de 1 pataca, 

Repartiyao Central dos Correlos. Telegrofos e 
Telefones. em DlII. 25 de Oulubro de 1947, - 0 En-
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genheiro Chefe dos Serviyos, Antonio dos Santos. 
Director de 2.· classe dos cnc.» 

Em 12 de Maio de 1949 depois do nossa nova 
Insistencia obtivemos os numeros efectivos dos IIse
los postals do Colonia de Timor, do emissao Imperio. 
que foram sobrecargados com a palavra IIUBERTA
<;:AO» , 

Correio ordinarlo 

Taxas 

1 avo " .... "."" ..... " ....... " ."" .. 
2 avos "" ..... " ........ ""." .. "",,. 
3 avos ... " ..... "." ...... " ...... ,,"" 
4 avos " .. """ .... "." .... ...... ",, .. 
5 avos " ... " .. "" ..... """ .... ,,",,. 
8 avos .. """ ...... "" .... ",, ........ . 

10 avos ..... " .......... "" .. " .. "."". 
12 avos ........ """ ..... "" ........ "" 
15 avos .. """ ...... """ .. " .... ",,.,, 
20 avos ....... """ ...... "" ....... . ,, .. 
40 avos "." ..... """ ... "."" ...... ,,. 

Correlo aereo 

Taxas 

1 avo "" ... """""""" ...... ,,",, . 
2 avos ." .......... " ....... ",,"""'" 
3 avos .. " .. "." ........... "" ... ".,,' 
5 avos """""".""""""""".". 

10 avos"" ."."" .... "."""""."". 
20 avos .""""" ..... "",,",,.,,"",, 
50 avos ."""."""""""""".""" 
70 avos """"".".""".""""".". 
1 pataca "."""""""""""."". 

QuanHdades 
sobrecargadas 

4299 
1699 
9 799 
3 199 

22999 
55799 
11 199 
12199 
10 999 
7999 
7599 

QuanHdades 
sobrecargadas 

4299 
4299 
4299 

16299 
21 799 
10 799 
9098 
8299 

24 699 

Chomamos a atenyao para a pequeno fira
gem do taxa de correio ordinorlo de 2 avos: 1699 
exemplores, que foi multo dim in uta atendendo aln
do que noturalmente haver6 que deduzlr os exem
plores que devlam ser enviados para a Secretarla 
Internaclonal do Unloo Postal. 

Nao se compreende como sendo as folhas de 
100 selos. como e que apareceram tiro gens com 
numeros acabados em 98 e 99. 



-FUNDA9AO PORTUGUESA -DAS COMUNICA90ES 

A Funda<;:oo Portuguesa das Comu
nica<;:6es lan<;:ou. no passado 
mes de Julho. 0 numero um da sua 

Revista denominada C6DICE. referente ao 
primeiro semestre de 1998. 

A Funda<;:oo Portuguesa das Comunica
<;:6es cabe promover 0 estudo e a investiga
<;:00 do patrim6nio hist6rico e cientifico no 
dominio do sector bem assim como a divul
ga<;:oo da sua evolu<;:oo hist6rica e tecnol6-
gica. Esta publica<;:oo dedicaro parte 
significativa do seu conteudo a divulga<;:oo 
de estudos e trabalhos de investiga<;:oo que 
possam contribuir para 0 conhecimento do 
mesmo. 

De periodicidade semestral. a Revista pro
curaro. ainda. dar conta das actividades 
realizadas pela Funda<;:oo ao mesmo tempo 
que divulga 0 seu "Museu das Comunica
<;:6es» e respectiva actividade. 

o "C6dice» apresenta-se com excepcio
nal aspecto grafico. magnifica e profusamen
te ilustrado. inserindo artigos de grande 
interesse. Do seu conteudo e dificil destacar 
o que mais nos agradou. porquanto 0 nivel 
desta publica<;:oo e. deveras. surpreendente. 

Porem. noo podemos deixar de destacar 
a entrevista concedida pelo Presidente do 
Conselho de Administra<;:oo da Funda<;:oo. Dr. 
Francisco Leiria Viegas que. numa linguagem 
clara e acessivel do a conhecer aos leitores 
todos os pormenores da vida. ainda curta. 
da Institui<;:oo. mas ja repleta de hist6ria pelo 
esp6lio que se encontra a sua guarda. 

Noo podemos. tambem. passar em claro 
o interessante artigo da autoria do Dr. 
Fernando Moura. intitulado "A Mala-Posta -
uma nova forma de transporte do Correio». E 
uma verdadeira Ii<;:oo de um periodo curioso 
e importante da Hist6ria do Correio em Por
tugal. 
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A todos os distintos colaboradores do 
"C6dice». particularmente aos nossos muito 
prezados e estimados amigos Drs. Leiria Viegas 
e Fernando Moura e bem assim a sua ilustre 
directora. Sr.o Dr.° Isabel Santiago as mais sin
ceras felicita<;:6es do CFP pel a obra vinda a 
lume. esperando e desejando que 0 nivel da 
publica<;:oo se mantenha inalteravel. 

Agradecemos 0 exemplar oferecido para 
a Biblioteca do nosso Clube. 

Eurico Lage Cardoso 

. 
DlYEHSOS UT1GIIS 

"""azam d. fuba. 
mUho 

• mala ce,... .. d .. prowlnol .. 

POSTAL 
DA 

13~NliLlr.:LL" 

Fig. 10 - Bilhete postal remelido de Benguela (30.01.904) para Messejana. com transito por lisboa 
(26.02.904) 

ta<;:6es postais que se iam criando. A titulo 
exemplificativo. direi que em 1885 estavam a 
funcionar 44 esta<;:oes postais e em 1913 0 
numero dessas esta<;:6es passou para 121. 

Para suprir a de mora na aquisi<;:oo de 
carimboS com a marca da esta<;:oo. pela 
Ordem de Servic;o n.o 284 de 5 de Agosto de 
1913. os Correios comunicaram ter adquirido 

20 exemplares de carimbos numericos nume
rados (Fig. 11) para distribui<;:ao as novas es
ta<;:6es postais. ate recep<;:oo das marcas 
definitivas. Estes carimbos depressa se esgo
taram e outros vinte foram encomendados. 
tendo 0 ultimo (n.D 40) sido distribuido pela 
Ordem de Servi<;:o n.D 461 a Esta<;:oo Postal 
de Bom Jesus no Distrito do Quanzo. 

Fig. 11 - Bilhete Postol remelido da Ganda (21.01.916) para lisboa (25.02.916). Marca da Ambuloncia II do 
C.F. Benguela (22.01.916). 0 carimbe numElrico loi atribuido a estaltao em 28.03.914. Ordem n.' 67 
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<;:00, e na falta de 
selos correntes, 
ter-se-a pago 0 
porte em dinheiro, 
marcando-se a 
carta com carim
bo de recurso, 
pois a mesma naG 
contem qualquer 
indfcio de que te
nha sido portea
da. 

C - MARCAS 
OBLITERADORAS 
DE RECURSO 

Fig. 8 - Carta remeHda de St.· Ant." do Zaire para Banana (13.10.891) com transito 
por Loanda (11.10.891) marcada com selo fixo de 50 rs - I." parte 

Com 0 infcio do 
Sec. xx. come<;a
ram a surgir na 
correspondencia 
da colonia de 
Angola carimbos 
obliteradores de 
recurso. Uma das 
primeiras esta<;:6es 

postais a utilizor tal 

Fig. 9 - Carta remeHda de Benguela (19.08.895) para Londres (14.09.1895) 

expediente foi a Es
ta<;:ao Postal de 1.° 
classe de Benguela. 
Provavelmente por 
avoria ou deteriori
zo<;:ao do obliterador 
usual, durante parte 
do ana de 1904 e 
1905 e normal ver-se 
a correspondencia 
desse perfodo obli
terada com 0 carim
bo mudo de 9 bor
ras, utilizodo como 
obliterador no perfo
do das corcas (Fig. 
10). Tambem nesse 
perfodo aparece 0 
corimbo pre-filatelico 
.. CORREIO DE BEN
GUELA", a obliterar 

No caso da Fig. 8, 0 porte de 50 rE~is de
vido, tera sido pago a dinheiro, marcando-se 
a carta com 0 selo fixe e obliterado pelo 
carimbo de nove barras mudo em uso a data 
na Esto<;:ao Postal de St.o Antonio do Zaire. 

No segundo caso, a carta tera sido apre
sentada na Esta<;:ao Postal de Benguela com 
selos de D. Lufs ja fora do perfodo de circula-
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correspondencia. 
Entretanto 0 seNi

<;:0 de correios expandia-se na colonia a um 
ritmo bastante elevado. Os seNi<;:os de apra
visionamento funcionando mal nuns casos e 
os fracos recursos financeiros noutros. motiva
vam a utilizo<;:ao de obliteradores ja retirados 
e substitufdos nas esta<;:6es postais mais im
portantes (principalmente os mudos) nas es-

UMA REVISTA DE COIMBRA 

. 

ntre os mais ilustres que foram s6clos 
do nosso Clube. conta-se 0 Coronel 
A. Guedes de Magalhaes. que foi um gran· 

de estudioso do nossa filatella pelo que nos legou 
uma valiosa obra. 

Uma das mals importantes e a .. Bibliography of 
Portuguese Philatelic Literature» a quem demos al
gumas achegas. Essa obra muito pouco conhecida 
em Portugal e de grande interesse em actualizar e 
completar. Supomos que outr~ nosso Cons6clo. 0 
Arquitecto Horta do Luz. do Entroncamen-
to. que se tem dedicado afanosamente 
a IIteratura filatelica serlo a pessoa indl-
coda para essa tarefa. Oxala que asslm 
seja 0 que sera credor dos nossos louvo-
res por tao Importante trabolho. 

A prop6sito de obras naG registadas 
existe uma publicac;:ao. aquela a que nos 
apressamos a comunicar. Trata-se de 
.. Colmbra Fllatelica» do qual conhecemos 
dols numeros: ole 0 2. Sera possivel que 
tivesse continuac;:oo? 

A pequeno revista que queria ser tri
mestral era 6rgao oficlal de .. Colmbra 
International Echange Club .. sendo 0 seu 
director Jose Torcato Leiria e subdlrector 
Candido Augusto Ramas Caldas e a sua 
sede na Avenida Dr. Dias do Sliva. 51. em 

Jose R. Dias Ferreira 

Quando entrou para socia do CFP morava 
na Figueiro da Foz e era considerado um dos 
melhores marcofilistas da apaca. Veja-se por exem
plo uma das pec;:as que fazia parte da sua colec
c;:oo e que mais tarde foi leiloada na Afinsa. em 1 
de Junho de 1996 e que teve como prec;:o bose 
escudos 350000$00. Foi 0 lote n.D 250. Lembramos 
que esta carta fol adquirida no Leilao da Casa A. 
Molder n.D 202. realizado em 13 de Fevereiro de 
1956. 

Colmbra. Tlnha tres qualidades de s6cios. Esta p~a que fazemos referencia mals atras mereceu a nolicia 
cuja quotizac;:ao mals borata era de 15 destacode no BoleHm de CFP n.· 56, de Janeiro de 1956 
francos anuais. 

Comec;:ou com 25 s6clos. No numero 
2 a 1 de Marc;:o de 1925 apresentava as 
suas desculpas pela falta do numero de Dezembro 
e escreveram: .. Temos recebldo bostantes adesoes 
noo tantas como era para desejar ... pais h6 uma 
grande desconfianc;:a pelos revistas filatelicas portu
guesas ... » 

Admltlmos que acabou com 39 s6clos. 0 sonho 
iniclado. com a saida do prlmeiro numero de 
"Colmbra Filatellca» em 1 de Outubro de 1924. 
pouco durou. 

Recordamcs que dols dcs s6cios desse clube de 
Colmbra foram posteriormente tambem do nosso. 
Um. Artur Rodrigues Beja (mais tarde Doutor) que 
morava no Bairro Sousa Pinto. 7. em Coimbra. Traca
va postals. TCV. nus artistlcos e .. correspondance 
agreable avec demoiselles». Correspandia-se em 4 
linguas. 
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Outro colecclonador foi Joaquim Dlas 
Mota. funcionarlo dos Correlos em S6 da Ban
delra (Angola). Quando entrou para 0 nosso 
Clube morava em Luanda e possuia entre 
outras colecc;:oes com pi etas de selos as de Ango
la e Congo. 0 Clube possui no sua Blbllote
ca uma obra de sua auto ria .. Colecc;:ao de 
Selos de Angola e Congo da colecc;:oo perten
cente ao Exm.D Snr. Joaqulm Dias Mota. de Luan
da •. 

Actualmente. em Coimbra. existe a Secc;:oo 
Fllatellca da Assoclac;:oo Academica de Colm
bra que publica a revlsta .. Cabula Filatelica. 
que j6 val no declmo setimo ana de publica
c;:oo. E uma das federadas mais actlvas da 
Federac;:oo Portuguesa de Fllatelia. 



Podem Jazer parte das nossas recordar;oes ... 

, 
UMA TABUA, 
UMA CORDA , 

E UMA ARVORE! 

Mas hoje querelnos n1ais ... 

RE.OPO 
SOCIEOADE REVENDEOORA 

DE APARELHOS DE PRECISAo, S,A, 

Seguran~a • Cor • Variedade 

--

Fig. 6 - Carta rem elida de Loanda (12.04.851) para Lisboa (29.07.851) pela 8arca Portador, marcada com 
80 rs correspondente 00 2.· porte 

Fig. 7 - Inteiro Postal remelido de Columbia (03.03.880) para s. Paulo de Loanda, porteado com 20 IS 
manuscrito 

diversas ex-colonias e em particular na de 
Angola. 

Assim aconteceu nesto colonia em 1890 
com selos da taxa de 2 1/2 reis do qual resul 
tou a oplica<;ao de selos fixos de diversos ti
pos e em 1894 com selos de 2 1/2, 25 e 50 
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reis, que foram supridos pela utilizo<;ao de urn 
carimbo com a indi-coc;:ao .. PAGO ... Pontuol
mente em algumas esto<;6es poder-se-Q ter 
utilizodo os carimbos ovais numericos como 
taxadores de recurso conforme exemplos dos 
figuros n,'" 8 e 9. 



- Utiliza<;:ao de estampilhas 

A primeira era inteiramente inexequivel 
porque para tal concorria 0 facto de nao 
existir no col6nia uma moeda minima para 
pagamento exacto dos portes. A €lpoca 0 

m6dulo mais pequeno existente em Angola 
era 0 de 25 r€lis. 

A segundo foi liminarmente recusada pelo 
entao Inspector-Geral dos Correios de Ango
la, no pressuposto de que nao havia a data 
pessoal minimamente qualificado nos Correi
os de Angola que permitisse a introdu<;:ao do 
usa de estampilhas. 

Assim por Portaria n.D 398 de 19 de Outu
bro de 1856, ap6s ter ouvido 0 Conselho do 
Governo e 0 Inspector Geral dos Correios de 
Angola, foram alteradas ape nos as tabelas 
dos portes tendo em conta a moeda minima 
em curso. Para facilidade do estudo repro
duz-se a referida tabela. 

o mesmo quer dizer que presumivelmente es
tes carimbos se destinariam a portear a cor
respondencia, distrin<;:ando-se assim as 
marcos de porteado das de franquear, pois 
estas naG continham a cercadura oval (Fig. 
6). 

Esta presunyao naG passa disso mesmo, 
porquanto naG me €l possivel comprova-Io, 
atendendo a que sao de extrema raridade 
as cartas porteadas de Angola, principalmen
te as do s€lculo passado. Possuo no minha 
colecyao um inteiro postal porte ado no s€l
culo passado, mas atendendo a que 0 valor 
a portear era de 20 r€lis, 0 mesmo foi feito 
manualmente por falta de marco num€lrica 
daquele valor (Fig. 7). 

B - TAXADORES DE RECURSO 

Os serviyos de aprovisionamento de 
selos postais no dependencia do Inspec-

TABELA DE PORTES 

Coria. dll Prorirlcill. 
. AI.:3 oil~ .. s; c~c1usivamcole, cincoenLa rs. 50 
»5 » , ~ , scleata C cin- _ 

"'Co rs •• ~ ............................... ~ ... ,.. .. • • 7,J 
»7 -. » • cem rs .... 100 

E a!'5im par dianlc, subindo ,iule e ciocu 
r~is ror cad. duus oilavDS. . 
Carl III do i.illo. ,de lod •• •• possesso,s por

ILgU~as d, .. Urn-mar. 
.Al~ 3 oil&,·us. exclu.it8rucllle, cillcnenLa rs. 5,) 

»5 II .' selellta c ciu-
co r~.... ...• .• .. ....... ......... . . .... ..... lil 

a 7» » ,centoe,inte ' 
e cinco N .. ................ • : .... . ......... : .. .. .. .... 12S 

n ·9 ' » '» ,ecoto e cin-
coellht T1i:.................... .. ........... ..... 1 aO 

" 11 .• • dlllenlos rs. 200 
»13 » J> ,dulenlos e 

l'ill1e e cinco no .............................. . ' .... 225 
F. .s~;m I'or dianle, .ubindo allerouli .. amen

Ie ,inle e cioco, e cincoell14 T';is por' cada dua5 
oilll'M. . 

Periodical cinladD.. imprtUDS. ly/hographi/U. 
, grauurlll. 

Al~ I OD~, cxclusiI'Dmellle, vinle e cinco n. 25 
» 2 • .. • cincuenta r~. SO 
), 3 II » .,!elenla e cin- . 

co rs................................................. 73 
E Issim por di.nl~, .uLindo "iole e <:inco 

.fci~ por ada onta. 

Os carimbos ovais numencos conheci
dos VaG de 50 a 500 em multiplos de 50. 
Se nos debruyarmos sobre a tabela ante
rior verificamos que tal corresponde em do
bro aos valores dos portes ai mencionados. 
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l!.tlUSCrplos cin/ado. e amo,lras d. faz ..... 
d OJ .. iiUtu. 

AI~ 1 on~, c1clusiYllmOole,cinrocnln n ... 50 
~ 2 JI ,setenta e cin-

co r5... .. .... ........ .... .... ...... .... .. .... ........... 75 
D 3 » I ., cenla 'c ,'ioLe. c 

cinco rLo ..... _. •• •••• • • .. .. • • •••• 125' 
u 5 u II ,(cnloecincocn-

(. r5 .. -'" ......................... 150 
»l • ., dUlcnlos n .•. .200 

E' a~siD1 por dianle, Sl.Lindo .llerna!i .. omen. 
tc ,ialee cinco. c ciococnla r,;is por!'<lda Ollta. 

. Car/a. de por/al tJlratl!l,irll.'. 
.,AI!!' oilllvilll, c,clusivamcplr, c<:IIlo 0 sc-

-leota C ,cinco 15 ........................... tiS 
• 6 • »' ,d uzeulos cio-

coenla rs .... - .................... 250 
• 8 • » , treseotos e 

,inle e ·C nco TS.. • • •• • • •• .. .. .. • ... 325 
E aui", IlOr dianle, subindo selcllla e ciuco 

T~is por <:ad. dil l! oita,us. 
Car/Ill rcg'isillda. para 0 inleriDr "" pr~"in-

cia. ,.,ino e ilhlll adjacen/.. . : 
Premio fixo de ClIda carla, duzenlos rs .. 200 
Porto. 0 cncrespondeDle ~o peto. 

. Wial ,tgisladlu oindas . dt l'a.i::u. ~/rIJf!9ftrOll. 
Premia fix • . de .ada carla, dllleulo5''tI- , 

cinc.oenta rJ ..................... ·., ... ' .. ....... . 2«j) 
Porte. 0 cOTrespnndenle- ao pezo. _. _ . . 

yeo-Geral dos Correios das diversas ex-co-
16nias portuguesas, nunca primaram pel a 
regularidade no seu funcionamento. Soa 
conhecidos varios casos de rotura de 
stocks em selos de determinadas taxas, nos 

DIA DE HONRA 
DOS en NA EXPO'98 

O 5 cn celebraram no passado dia 30 
de Junho, a sua participayao, como 
marco oficial, no ultima Exposiyao 

Mundial do SEkulo, com uma s€lrie de ac
<;:6es, destacando-se a cerim6nia de 
aposi<;:ao do carimbo comemorativo, numa 
peya filat€llica dedicada a Fragata D. 
Fernando. 

Tendo sido 0 primeiro servi<;:o publico a 
entrar em funcionamento no EXPO'98, os cn 
tiveram a funcionar um Centro de Distribui
yOO Postal. uma Estayao de Correios, tres lojas 
postais, um posta de atendimento no Centro 
de Imprensa, tres terminais multisserviyos e seis 
sistemas automatic os de venda de franquias, 
o que tornou mais facil 0 acesso a estes ser
viYos. 

Foi igualmente criado, no altura, 0 c6di
go postal - ,,1998 LlSBOA EXPO" . 

Os Correios puseram, ainda, a disposi<;:ao 
dos visitantes do exposi<;:ao quiosques 
NETPOST que permitiram naG s6 obter infor
mayao sobre os principais produtos e servi
yOS do empresa, mas tamb€lm aceder 00 
mundo do Web. 

A partir de 15 de Julho, foi tamb€lm 
disponibilizado naqueles quiosques 0 serviyo 
Telepost - Correio Electr6nico Postal - que foi 
utilizado para 0 envio de correspondencia via 
telematica. 

«LIST FOR COLLECTORS» 

Your 5-words ad FREE. Each extra word, 5 good large 
stamps. Checking cOPl' or sample COP)' b)' air, 90 good 

large stamps. By sea, on I)' 40. 
Write in BLOCK-LETTERS to 

NGAN KEI CHI. P.O. Box 372 
MACAO/MACAU. (AsIA) 

I gi\'e 8 MACAU 11cwcards b)' air for 150 large 
undamaged stamps. O\'er 30 diff ';ClI'S a'"ailable. 

(Or, 8 of ZHUHAI, neighbour of Macau.) 
(Or, 8 of GUANGZHOU, I e., CANTON.) 
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CTT LAN9AM SELO COMEMORATIVO 
DOS 100 AN OS DA DESCOBERTA 

DO RADIO POR MARIE CURIE 

O Instituto Portugues de Oncologia asso
ciou-se aos Correios de Portugal para 
o lanyamento do selo comemorativo 

dos 100 Anos da Descoberta do Radio por 
Marie Curie que teve lugar no passado dia 1 
de Junho, as 11 hOO. no Anfiteatro do Instituto 
Portugues de Oncologia, em cerim6nia que 
contou com as presenyas da Ministra do 
Saude, Maria de Bel€lm e dos presidentes do 
IPO, Joaquim Gouveia e dos cn, Norberto 
Pilar. 

A descoberta do Radio foi publicada no 
Academia de Ciencias em 12 de Abril de 
1898, depois de 45 meses de trabalho de 
Marie Curie, que conseguiu isolar 0 Radio 
purificado em estado de cloreto, possibilitan
do avan<;:os importantes na terapeutica do 
cancro. 

Depois do morte subita do marido, Marie 
Curie continuou a trabalhar, tendo recebido 
um segundo Nabel e retomado 0 Curso de 
Fisico justamente no ponto em que Pierre 
Curie 0 interrompera, tendo-se tornado, as
sim, no unicd mulher, daquela €lpoca, a subir 
a Catedra na Sorbonne. 

«0 Cavaleiro Medieval» 
Novo livro da auto ria 

do Eng. Armando Vieira 

O prestigiado e distinto filatelista Sr. Eng. 
Armando Vieira, nosso muito prezado 
e ilustre cons6cio, acaba de dar a 

estampa mais um excelente trabalho que 
vem enriquecer, sem duvida, a Literatura Fi
lat€llica Nacional. 

Desta feita. 0 autor da-nos a conhecer 
um estudo aprofundado sobre a Emissao D. 
Dfnis, lan<;:ada em circulayoo em 1953-55. Tra
ta-se de um trabalho muito interessante e bas
tante util para todos os que se interessam por 
conhecer pormenores sobre esta famosa 
emissao conhecida pelo .. Cavaleiro Medie
val". Felicitando vivamente 0 autor, agrade
cemos 0 exemplar oferecido para a 
Biblioteca do nosso Clube. 



A CARREIRA DA INDIA 
Chama-se Carreira da india a liga<;:ao anual entre Lisboa e os 

portos da india (Cochim e Goa), que se estendeu por varios secu
los; mas este breve enunciado pouco ou nada diz, por si s6. 

De facto nao houve outra rota como esta na era da navega<;:ao 
a vela: pela extensao do percurso, pela dureza e dura<;:ao da viagem, 
pelas incontaveis vidas que se perderam no caminho, em naufragios 
causados tanto pelas pr6prias condi<;:oes de navega<;:ao ou pelas 
tempestades como pela cupidez dos homens, que os levava a car
regar excessivamente os navios. 

Sobretudo pela dura<;:ao no tempo. A via gem de Vasco da Gama, 
que mostrou a possibilidade de atingir a india vindo da Europa por 
via maritima, contornando 0 continente africano, foi uma viagem 
inaugural, em nada tipica do que se tomou depois 0 curso regular 
da navega<;:ao para os portos orientais. Vasco da Gama saiu tarde, 
a 8 de Julho, quando as armadas posteriores 0 fizeram sobretudo 

em Mar<;:o; tardou cere a de dois anos na ida e retorno, quando a dura<;:ao media posterior 
andava por volta de 15 meses, em condi<;:oes normais; perdeu metade, ou mais de metade da 
tripula<;:ao, urn valor excepcional para a epoca; e viajou em pequenos navios de 100 ou pouco 
rna is de 100 toneladas de arg,uea<;:ao, quando logo depois, com Pedro Alvares Cabral, chegaram 
ao triplo, aumentando significativamente a sua resistencia ao mar e a capacidade de carga para 
o comercio que se pretendia fazer. 

A Carreira da India come<;:ou pois com a viagem de uma grande armada de 13 velas, 
capitaneada por Pedro Alvares de Gouveia, ou Pedro Alvares Cabral, nome pelo qual ficou 
recordado pela posteridade. Mas acabou quando? Uma pergunta dificil de responder ou melhor, 
para a qual se tern procurado evitar a resposta. 

Francisco Contente Domingues inicia assim 0 livro A Carreira da india, 10.° titulo da 
Colec<;:ao Descobrir. 0 tern a central, como 0 pr6prio nome sugere, e a analise circunstanciada 
da Carreira: a Viagem, os Navios, os Homens, a Vida a Bordo. Urn texto conciso e de leitura 
agradavel, profusamente ilustrado com algumas imagens muito pouco divulgadas ou mesmo 
quase desconhecidas. Urn livro destinado a todos os que se interessam por temas da nossa 
Hist6ria. 

A CARREIRA DA iNDIA 

Autor: Francisco Contente Domingues 
Edi~iio do Clube do Coleccionador dos Correios 
12000 exemplares de 100 paginas, numerados e autenticados, que incluem 12 selos da serie 500 Allos da Descobcrta 
do Camill/w Maritimo para a Illdia e uma prova de cor de urn dos selos. 
Pre~o: 7400$00 
A venda: 
• Nas esta~i5es de Correio 
• Na Direc~iio de Filatelia: Av. Casal Ribeiro, 28,4.° - 1049 L1SBOA CODEX 
• Pelo telefone: 080020 1001 (chamada gratuita) 
• Pelo fax 3536730 • por E-mail: mercadonacfil@ctt .pt 
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8 - Cabe a Repartic;:ao Superior dos Correios 
e Telegrafos organizar uma tabela das 
taxas suplementares de transporte a co
brar. tomando como base a distancia e 
o peso. bem como a taxa minima. 

Pela Portaria n.D 44 de 17/02/1919. publi
coda no Boletim Oficial n.D 7 de 20 de Feve
reiro desse ano. sao aprovados as instruc;:oes 
para a cobranc;:a, arrecadac;:ao. escriturac;:ao 
e liquidac;:ao do taxa suplementar de trans
porte de encomendas. Juntamente com a 
portaria sao publicados as diferentes tabelas 
das taxas a cobrar. Por serem bastante ex
tensas apenas se mostra uma das v6rias ta
belas. 

Pelo passar dos tempos a legislac;:ao atr6s 
referida foi sendo adaptada, tendo em 31 
de Dezembro de 1923, pela Porta ria Provinci
al n.D 220. publicada no BO n.D 52 sido deter
minado que os portes outrora pagos em 
dinheiro. deveriam ser convertidos em selos 
posta is. afixados e devidamente inutilizados 
nos recibos mod. 220. 

Parece-me assim explicada a alusao a 
sobretaxa de camionagem. Agora vamos 
aguardar que em breve nos aparec;:a algum 
mod. 220 com os portes adicionals atr6s refe
ridos. 

Dlstrit.o dD 

Este trabalho naG ficaria completo se tam
bem nao apresentasse a minha versao do 
aparecimento dos carimbos ovais numericos. 

DO PORTE ADO A MARCA POSTAL DE RECURSO 

Depois de longo e moroso estudo dos 
referidos carimbos, os mesmos levam-me 00 
Sec. XIX como data do seu aparecimento. 
005 quais foram dodos diversas utilizac;:oes a 
saber: 

a) Taxadores de correspondelncia porteada 
b) Taxadores de recurso por falta peri6dica 

de selos 
c) Marcos obliteradoras 

A - TAXADORES DE PORTEADO 

Em 1856 0 entao Governador Geral de 
Angola. Jose Rodrigues Coelho do Amaral. 
lutava pela reforma dos Correios de Angola. 
procurando transpor para a Col6nia os Re
gulamentos dos Correios do Continente, apro
vados pela Lei de 27 de Outubro de 1852. 

Dos v6rias reformas solicitadas duos eram 
realc;:adas: 

- Uniformidade dos portes 

COD!;O 

Pontol:l 40 405"h:.o 

Pontes de 
plr.rtlda 

C.bi,d,...... rol I ~'~II~' ~ I~!!O Ambriulll ..... = ,'5 ,lab JlI~' 
Berube .... . .. ... ... ::::: /175 131 UGG 
Duco.Zu ................ := _ UGt 

Chilaallp ••.••.•..•.... ··.·········I..!.!:! 
Cuilo ••••••••••••••••••••••• · •••• • ••••••• 

J . 
: 

Oam'ba . ...•.•........... •.................... 

! 

I J 
~ 

r : 

I 
• 

! i 
:i 

, 
~ 

~ 

! ! 
~ ! i I • , : 
1 ~ ; ~ 

~:~.~;~~; '::::::::::.'::::::::::::::::::::::::::::::: ... ~ .. ~ ;~ ;~ ;8( ~51 ~3( 'so ,3' ~ ~lI() ~30 ~G: 
)laqQela do ZOrD'oo ......................... .. ... .............. ~ ,176 17 1,03 ,1 f82 J~ .s7t. ,15 'is .aG 

~::::~~~:: :::::: .:::::::::::::::::::::::: ::::: :::::.:::::::::::::::::.~ I~~ (:~ (:~ :: :: :.~ I::~ :.~ ~:: 
l\luIserra . .... .. ...................... .. ... . .................... ..... .......... (a It) fil 6, 1&0 !lac la} fa £1 (ell 1119 

j~g/i/~>/iiii/: i :'·· .• ~~~ };~; ~ 
Qullsabra . ..................... ......... .................. ...... .. . .... ............ .. . .... .... . ............ 16, "D 
San,o Anl.ooto do Zaire ................. . ... ................ ..... . .... ..... ,. . ... .. .. ... .. . ..... . . ..... . ...... ... tlaD .. . . . . 

c.-,\'t •• ullh'··-"I'·I.IIl'I'III. 
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sobre os selos? E mais do que evidente 
que estarao a obliterar os selos, e naG a 
servirem de sobretaxa, pois que a ser as
sim as mesmas deveriam ser batidas fora 
dos selos, e estes deveriam ser inutilizados 
pelo carimbo obliterador da esta<;:ao 
postal expedidora. No caso da Fig. 5 a 
carta e expedida registada da localida
de de Longonjo (que a data, Setembro 
de 1947, ja possuia esta<;:ao postal) para 
Leopoldville com passagem por 
Elizabethville . Para melhor se elucidar os 
caras leitores direi que a localidade de 
Longonjo e servida por estac;:ao ferrovia
ria (km 342) do Caminho de Ferro de 
Benguela fazendo liga<;:ao ao ex-Congo 
Belga. E evidente que a referida carta naG 
circulou por qualquer transporte rodovia
rio mas sim pela via ferroviaria. Ha data 
naG existiam liga<;:oes rodoviarias entre os 
locais referenciados. 

permitissem justificar a menc;:ao da sobretaxa 
no aludido Dicionario Corografico. Pois bem, 
a justifica<;:ao apareceu com a Portaria n.o 288 
de 19/11 /1918, assinoda pelo entao Governa
dor Geral de Angola, Filomeno da Camara 
Melo e Cabral e publicada no Boletim Oficial 
de Angola n.o 47 - 1.° Serie de 23/11/1918. 

o transporte de encomendas para as 
estac;:oes postais do interior de Angola, era 
excessivamente onerado pelo pagamento 
que se efectuava aos carregadores. Assim 
quer os 50% das taxas co brad as na Colonia, 
destinadas a esse pagamento, quer os abo
nos a ela feitos pelas encomendas vindas do 
exterior, eram insuficientes para cobrir os 
custos de transporte. 

Para suprir tal defice, 0 Governador Ge
ral. por proposta do Director dos Correios e 
Telegrafos determinou criar-se uma .. taxa su
plementar de transporte de encomendas", de 
acordo com as seguintes normas: 

1 - Estao sujeitas a 
esta taxa suplementar 
as encomendas origi
narias da colonia ou 
do exterior que te
nham de ser transpor
tadas para 0 interior 
por carregadores ou 
por outro meio de 
condu<;:ao, que nao 
seja gratuito. 

2 - A taxa e paga 
pelo destinatario. 

Fig. 5 - Carta expedida do Longonjo para Leapoldville (22-09-947) com transito 
por Elizabethville (20-09-947) 

3 - A taxa suple
mentar de transporte 
sera de $00 (3) por 
quilograma. com 0 li
mite minimo de $30 
por cada encomen
da. e contada desde 
o ponto de partida 
onde 0 transporte nao 

Outras questoes se poderiam equaeionar 
e rebater quanto a versao apresentada. Mas 
a verdadeira razao de ser da sobretaxa de 
camionagem e outra. 

Sobretaxa de camionagem no transporte 
de correspondencia 

= 
Taxa 5uplementar de transporte 

de encomendas 

A nao aceita<;:ao da versao anteriormen
te apresentada levou-me a pesquisas que me 
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sejo gratuito. 
4 - As distaneias sao reguladas pelos itinera

rios ofieiais. 
5 - 0 pagamento da taxa suplementar pelos 

destinatarios naG isenta os expedidores do 
pagamento dos portes a que por lei es
tao sujeitas as encomendas posta is. 

6 - As taxas de transporte das encomendas 
originarias do provincia. quando devolvi
das. sera cobroda do expedidor. 

7 - A cobranc;:a da taxa, em dinheiro. faz-se 
por troca das encomendas. no acto de 
entrega. 

Confraternizayco dos Socios do nosso Clube 
no dia do seu 55. 0 Anivers6rio 

P ara comemorar 0 55.0 Aniversario do 
nosso Clube vai realizar-se. no dia 27 
de Outubro. pelas 20 horas, um jantar 

comemorativo na Sala de Ofieiais da Messe 
da Forc;:a Aerea Portuguesa no Monsanto. 

Espera-se e deseja-se que os nossos pre
zados consocios comparec;:am em grande 
numero, dando assim. com a sua presenc;:a, 
um sintoma de grande vitalidade ao Clube 
Filatelico de Portugal. 

Os prezados consocios serao informados 
da ementa do jantar na altura em que fize
rem a respectiva inscri<;:ao. dado que, de 
momento. naG e possivel faze-Io. 

o custo da refeic;:ao e de 3400$00. Inscri
c;:oes ate 20 de Outubro. 

Os prezados consocios que pretendam 
partieipar nesta jornado de confraternizac;:ao 
podem. desde ja, fazer as suas inscric;:oes 
remetendo a parte destacavel desta folha 
ou, caso naG queiram inutilizar 0 Boletim. fo
tocopia da mesma, dirigida ao Secreta rio do 
nosso Clube. 

Durante 0 repasto serao distribuidas as 
medalhas de 50 e 25 anos de associado do 
Clube, bem como as atribuidas aos soeios 
que participaram nos "Sal6es» reolizadas no 
Clube. no corrente ano. 

No ambito das comemorac;:oes do 55.0 

Aniversario do Clube, realizar-se-a um "Salao 
Filatelico» na Sede do CFP de 26 a 30 de 
Outubro. sendo expostas participo<;:oes de 
associadas. 

Convidam-se todos os socios do CFP a 
visitar este "Salao» no qual sera aposto um 
carimbo representando um cocheiro da 
"Mala Postal» de 1798, nas correspondencias 
apresentadas para 0 efeito no dia 26. 

N. da R. Nao serao feitos convites indivi
dualizados para 0 jantar de confroternizac;:ao. 
De notar. alias, que este jantar de confrater
niza<;:ao e extensivo a todos os soeios que 
desejarem comemorar mais este anivers6rio 
do nosso Clube. 

BOLETIM DE INSCRICAo 
JANTAR DE CONFRATERNlZA~O COMEMORAnvO DO 55.9 ANIVERSARIO DO CFP 

Nome ____________________________________________________________________ _ 

Mo~da __________________________________________________________________ __ 

Localidade C6dlgo Postal ________________ Telefone __________ _ 

Numero de pessoas __ x 3400$00 = ________________ _ 

Junto remelo dlnheiro/eheque/vale de correia n.o ____________________________________ _ 

s/Baneo __________________________ de valor Igual 00 atr6s referido. 

Dota __ -'-_--'-_ 

Asslnatura _______________________ _ 

Coordenador do CFP: Jooo Pedro Pinheiro do Silva (Seeret6rlo do Dlree<;:(0) 
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«JUVALUX-98» 

D ecorreu de 18 a 21 de Junho de 1998, 
no Luxemburgo, a Exposi<;oo Mundial 
de Filatelia Juvenil e Historia Postal. 

"JUVALUX-98» . 
Portugal esteve presente com 4 partici

pa<;oes de filatelistas juvenis e 2 de Historia 
Postal. 

De destacar nesta exposi<;oo a obten<;:oo 
por parte de um jovem portugues do "Premio 
de Honra para a melhor participa<;oo do 
grupo A», ciassifica<;oo nunca antes obtida 
por Portugal. 

As classifica<;oes obtidas com as partici
pa<;oes portuguesas foram as seguintes: 

CLASSE JUVENIL 
• Premio de Honra para a Melhor Participa900 
do Grupo All 
- Pedro Miguel Santos Vaz Pereira 

"Inteiros Postais do Monarquia Portugueso-
Medalha Vermeil e Premio Especiol 83 pts. 

MEDALHA DE PRATA 
- Pedro Nuno Canteiro 

"Aves de Rapina» 
- Fernondo A1palhoo Ferreira 

.Flomulas Portuguesas do Periodo 
Classico» (1910-1960) 

DIPLOMA 
- Nucleo de Filatelia do Escolo Preparatario 

de Silves 
"as Descobrimentos Portugueses» 
(Participo900 colectiva do Nucleo) 

CLASSE DE HISTORIA POSTAL 
MEDALHA DE OURO 
- Luis Frazoo 

"Portugal e 0 Imperio» 
(Premio Especial e Felicito90es do JurI) 

MEDALHA DE VERMEIL 
- Pedro Vaz Pereira 

.Carimbos Nominativos noo dotados 
entre 1853 e 1900» 

72 pts. 

70 pts. 

54 pts. 

93 pts. 

82 pts. 

A participa<;:oo portuguesa neste Mundial 
saldou-se desta forma pela obten<;oo de 
excelentes resultados. 

A todos os expositores os sinceros para
bens do CFP. Um abra<;:o especial ao nosso 
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prezado consocio e muito estimado amigo 
Pedro Miguel Vaz Pereira pela sua excelente 
ciassifica<;oo. Ao jovem Pedro Miguel. ja uma 
"certeza» na Filatelia Nacional e Internacio
nal auguramos-Ihe um futuro brilhante como 
filatelista. 

Selos de Portugat, Ultra mar 

e Estrangeiro, 

Navidades. Tematicas. 

Sabrescritos de 1.2 dia. 

TODO 0 MATERIAL FILATELICO 

Bastos & Campos, Lda. 
R. Maria Andrade, 55 - Tel.: 8134108 

1170 LlSBOA PORTUGAL 

SELOS E MATERIAL 
FILATELICO 

PACOTES DE SELOS 
TEMATICOS 

Grande sortido 
de Series completas 

e Selos tem6ticos 

Pe~a listas de pre~os gratis 

Eladio de Santos 
CASA FUNDADA EM 7922 

R. BERNARDO LIMA, 27 
Telef. 549725 
1150 lISBOA 

postal de Henrique de Carvalho estaria 
sujeito a uma sobretaxa pelo transporte. 

CUMA localidade onde eu nasci, e onde 
se radicaram os meus avos maternos e 

me us pais desde 0 long in
quo ana de 1938. Tanto na 
minha memoria como na 
dos meus familiares vivos, 
noo encontramos referen
ciais sobre carreiras de 
camionagem. Todo 0 tran
sito de pessoas e mere a
dorias se processava pelo 
Caminho de Ferro de 
Benguela, para alem dos 
transportes particulares. 

Fig. 3 - Carla do Cuma para 0 Dundo com transito por Nova Lisboa, selo 
de 50 cts correspondente 00 primeiro porle, mais selo de imposto postal 

de 0,50 Ags, devido no peRodo . 

d) Noo existe rela<;:oo 
proporcional nenhuma 
entre os hipoteticos portes 
e a distancia percorrida. 
Como se explica a marca 
..300 .. batida 3 vezes (Fig. 
4) sobre a carta do Cassai 
a Vila henrique de Carva
lho franqueada com selos 
correspondentes ao 1.° 

E evidente que a terceira ila<;oo pressu
punha uma sobretaxa, mas dai ate se con
cluir que a mesma era uma .. sobretaxa de 
camionagem no transporte de corresponden
cia" aliando a mesma os carimbos ovais nu
mericos e considerando que eram carimbos 
taxadores entregues a concessionarios de 
camionagem pelas auto-
rid odes postais, revertendo 
as receitas para os mes-
mos, vai uma longa distan-
cia e que de forma 

porte, e a marca .. 50 .. do 
Cuma (Fig. 3) batida duas 

vezes, quando as distancias entre as es
ta<;:oes expedidoras e receptora estoo em 
propor<;oo inversa (Cassai-Dundo= 1 05 
kms: Cuma-Dundo=980 kms). 

e) Como se explica que todas as mar
cas fossem colocadas a obliterar os selos 
(Fig. 5)? No exemplo apresentado 0 que 
significa a marca de .. 150 .. batida 4 vezes 

s .• 'R 
COjCl)!l:ich"", mAo It)IE ANGCl)'IIo.A. 

!PRoviNCIA DE l't~ alguma pode ser provado 
tendo em conta 0 seguin
te: 

GIRGUNSeRI~0 

a) 0 .. Regulamento Pos
tal.. noo 0 permitia, 
po is 0 servi<;o de cor
reio e monopolio do 
Estado. 

b) Qual 0 valor a atribuir 
as marcos numericas? 

c) Soo utilizados os carim
bos numericos em 10-
calidades que nunca 
tiveram servi<;o de 
camionagem. Por 
exemplo a marco .. 50 .. 
(Fig. 3) foi utilizada no 

P6.10 

D. Chor. d. 110,to, 

Fig. 4 - Carla do Cassai-Sul para V. H. Carvalho com selos corresponden
te 00 I." porle 
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trou a referencia de que a esta<;:ao pos
tal de Nova Chaves. cobraria uma "so
bretaxa de camionagem». chegando 
mesmo a afirmar de que com 0 benepla
cito das autoridades postais. esses mes
mos carimbos teriam sido distribuidos aos 
concessionarios de carreiras de camio
nagem. para com eles taxarem as cor
respondencias e assim obterem receitas 
extras. 

Estamos pois perante quatro hipoteses 
dispares no sua explica<;:ao dos factos. que 
naG me convenceram pelos motivos seguin
tes: 

- No primeira hipotese. em que Carlos Trincao 
diz objectivamente que sao Marcos Postals 
Provisorias, direi que nao se trata de mera 
hipotese mas sim de uma certeza. ate 
porque se consubstancia no informa<;:ao 
que Ihe teria sido transmitida pelo entao 
Director-Geral dos Correios de Angola. 
Aquilo que naG e explicado e a razao de 
ser das marcas. 0 porque do sua existen
cia. 0 que procurarei faze-Io noutra fase 
deste artigo. 

- A segundo hipotese. ventilada pelo ilustre 
filatelista Cor. Guedes de Magalhaes. naG 
tem razao de ser. pois como e do conhe
cimento e quem se dedica a filatelia de 
Angola existem as referidas marcos em 
cartas expedidas de localidades geografi
camente afastadas do Caminho de Ferro 
de Benguela. e porque existiam marcos 
nominativas proprias do Companhia (Fig. 
2) que foram utilizadas de acordo com 
iegisla<;:ao do epoca. assunto que sera 
objecto de um artlgo proximamente. 

tes aos portes de 75. 125. 175. 225 e suces
siva mente aumentados de 50 reis . 

- Quanto a quarto hipotese levantada pelo 
Dr. Luiz Frazao e porque 0 seu extenso ar
tigo e bastante polemico. entendo que 0 
mesmo merece um comentario mais alar
gado. 

Todos os filatelistas mais ou menos ligados 
aos "escritos filatelicos» conhecem 0 Dr. Luiz 
Frazao como um ilustre historiador postal (para 
alem de grande filatelista) e ainda ha bern 
pouco tempo tivemos a oportunidade de ler 
um artigo seu onde mostra um trabalho apu
rado de investiga<;:ao ("Carta Segura = 
Latabeque» publicado no Jornal Filatelico n.O 
47 de Mar<;:o de 1998). 

Provavelmente a ansia do Dr. Luiz Frazao 
em nos dar a conhecer aquilo que vai lnves
tigando pode no coso presente ter-Ihe sido 
trai<;:oeira. Acontece aos melhores. 

Efectivamente no 3.° edi<;:ao do Diciona
rio Corografico-Comercial de Angola. referen
te 00 ana de 1955 surge a seguinte nota: 

"NOVA CHAVES - povoa<;:ao comercial 
de 3.°. sede de circunscri<;:ao do Cassai
-Suh •. 

"cn - ESTA<;:AO TP de 3.° com encomen
das postais ordinarias a cobran<;:a e vales pos
tais em Vila Teixeira de Sousa (tambem pode 
ser em Vila Henrique de Carvalho. mas tem 
sobretaxa de camionagem).» 

Uma leitura atenta e cuidada desta nota. 
permite tirar-se as seguintes ila<;:6es: 

1 - Existia uma esta<;:ao telegrafo-postal de 
3.° ciasse em Nova Chaves. 

2 - 0 servi<;:o de encomendas posta is ordina
rias e a cobran<;:a bem como 0 de vales 

Fig. 2 - Marcas ulilizadas nas esta~6es ferroviarias de BARRACA, CUANZA e CALENGA 

- A terceira hipotese. avan<;:ada por Mimoso 
Moreira tambem nao satisfaz porque de 
acordo com a Tabela 6 do Regulamento 
de 1849. faltariam as marcos corresponden-
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postais estavam confinados a Esta<;:ao 
Postal de Vila Teixeira de Sousa. 

3 - Caso 0 utente solicitasse 0 servic;:o de 
Encomendas Postais atraves do Esta<;:ao 

L1STA DE SOC lOS 
DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
MEMBERS LIST - L1STE DES MEMBRES 

AL TERAC;OES - NOVaS SOC lOS 

PORTUGAL 

371 - Eng. Luis Filipe Coliomb de Faria 
Esteves do Rosa. Avenida E.U. do 
America. n.O 80. 1.° Esq. 1700 Lisboa. 
(P/M) 60.N.U.l.Macau.28. 

932 - Dr. Jose Augusto Ferreira dos Santos. 
Rua Major Neutel de Abreu. 22. 8.° B. 
1500 Lisboa. (M) Po.Fr.ln.Es.T.64.66.67B. 
Sobrescritos comemorativos de 1 .2B. 
T7.90. 

2204 - Carlos Manuel Gon<;:alves Pinto Batis
ta Chanoca. Urb. Encosta do Sol. lote 
13 B. 3.0 Esq. 2745 Massama. (M) 
T.C.v.60.N.U.3. 

2399 - Jose Raimundo Leal do Silva. Moinho 
dos Cali<;:os. Caixa 400 A. Belmonte 
de Baixo. 8700 Olhao. (M) Po.Es.Fr. 
T.C.V.60.N.U.l.26.90.94. 

2400 - Paulo Leandro Roris Sequeira. Rua 
Sousa Lopes. Lt. 1759. 7.° 01.0. 1600 Lis
boa. (M) Po.ln.60.1.2.16.53. 

2569 - Eng. Joao Miguel Matias Santana. Rua 
dos 4 Caminhos. n.o 7. 2.0 Df.O. 2910 
SetUbal. (M) PO.Fr.ln.T.C.60.N .U.l .3. 
90.93. 

2578 - Antonio Ribeiro Gomes. Rua Honorio 
de Lima. 346-B 1.3. 4200 Porto. (M) 
PO.T.C.v.60.N.U.l.19.21. 

2669 - Joaquim Neves Anjos. Rua Aquiles 
Machado. n.o 6. 6.0 01.0. 1900 Lisboa. 
(M) Fr.ln.lC.V.60.U.1.3.60.Cartas com 
franquias.90.94. 

3211 - Antonio Jose Coelho. Praceta Anibal 
Faustino, 3-1 .0 A. 2625 Povoa de S. Iria. 
(M) Po.T.C.v.60.N.U.l.2A.5.15.90.94. 
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3538 - Fernando Antonio. Rua Prof. Dias 
Amado,S. 5.0 D. Telheiras SuI. 1600 
Lisboa. (A) T.C.v.60.N.U.Macau. 

3608 - Ricardo Filipe Feio Pereira Polito. Ur
banizac;:ao do Quinta do Caliamona. 
41 C ric A. Esgueira. 3800 Aveiro. (P) 
T.60.N.U. 

3609 - Fernando Jose Henriques. Avenida 
Marques de Pombal. Lote 81. 4.0 Esq. 
2000 Santarem. (M) lC.V.60.N.U.Paises 
varios. 

3611 - Joaquim Bernardo Lopes Geral
des. Rua Antero de Quental. 11. 4.0 
C. 2780 Oelras. (M) PO.ln.T.60.U.5B. 
Tl5.92.114. 

3613 - Antonio Moreno Correia Caetano. 
Rua Antero de Quental. Lote 12 B. 1.0 
Esq. 2955 Pinhal novo. (P) Po.ln.l60. 
U.l.66.U.21.90l14. 

3614 - Cesar Pombo. Rua Manuel Faria de 
Sousa. 7. 2780 Oeiras. (M) Fr.ln.T.V. 
N.U.l.2A.5.CEPT.l 0.15.16.18A.19.21.21 A.24. 
24A.24B.28.30.51.61 .65.66.67B.90.114+27. 
Fax (01) 44343 13. 

3615 - Bastiaan Kop. Largo de S. Domingos. 
n.o 1. Mucifal. Colares. 2710 Sintra. (A) 
C.60.N.16.26.Suriname. 

ESPANHA 

878 - Eng. Femando Aranaz del Rio. Centro 
Nacional de Informacion Geografica. 
C/General Ibanez lberc, n.o 3. 28003 
Madrid . (A) ES.Fr .ln.T.60.l.T7 .Avia
<;:00.90. 



AFRICA DO SUL 

2962 - J.H.F. da Costa. 60 Cumberland Road. 
Kensington 2094. Johannesburg. (M) 
Po.ln.T.C.60.N.U.l.94.114. 

ALEMANHA 

753 - Lulz Hohensang. Wolliner Str. 56. 22143 
Hamburg. (A) In.A 1.73.U.Cartas.l.Aryo
res.Madeira.l Grande Guerra.Om.114. 

BELGICA 

3472 - Eng. Joaquim Areia Capitao. Av. Er
nestine. 2. 1050 Bruxelles. (M) Po.lt.Fr. 
60.1 .24.90. 

CHINA 

3607 - Qin Wenpei. Lingchuan Highschool. 
Guangxi 541200. P.R. China . (A) 
In.T.60.1.Macau.5A.67B.68.Tl2.Tema
ticas de pontes. futebol. correios. II 
Grande Guerra. WWF. Policia. passa
r~s. agua e electricidade.T49.Respon
de sempre. 

FRAN<;A 

3605 - Lecomte Yves. 36 Rue des Pres Verts. 
65400 Argeles-Gazost. (A) Fr.T.6O.21 . 

3606 - Ramiere Daniel. Le Vercors Bat F. 
69320 Feyzin. (A) Fr.60.N.65 de 1 con
tra 65 de 21.Cartoes telefonicos. 

INGLATERRA 

3610 - Herbert Edgar Baptiste. 13 Friars Way 
Swaythlinq. 5018254 Southampton. (A) 
In.60.1.19. 

ISRAEL 

3612 - Efraim Ribnik. Ayelet Hashahar 12200. 
(A) In.60.T3.Mapas. 
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Filatelia J oaquim A.S. Ma~as 

Rua do Crucifixo, 76 - 2.° Sala H 
1100 LlSBOA 
PORTUGAL 
Tel.lFax: (01) 346 76 61 

SELOS - HISTORIA POSTAL 

COMPRA - VENDE 

Aberto de 2.2 a 6.2 das 14.30 as 19.00 
(de manhol com marca~oo previa) 

«IBERPHILA 98» 
e 

LACOBRIPEX «98» 

C om 0 patrocinio da Federa<;:ao Portu
guesa de Filatelia. Comara Municipal 
de Lagos. Correios de Portugal e Re

giao de Turismo do Algarve vao ter lugar as 
duas exposiryoes em epigrafe. no Centro 
Cultural de Lagos. de 27 de Novembro a 1 
de Dezembro do corrente ano. 

Ambos os certames sao organizodos pela 
AFAL - Associaryao Filatelica Alentejo-Algarve. 

A «Iberphila 98» e uma Exposi<;:ao Filateli
ca Luso-Espanhola de Filatelia Tradicional e 
Historia Postal. sendo a «Lacobripex 98» uma 
Exposic;:ao Filatelica Inter-Regional. 

PORTUGAL - COLONIAS 
ESTRANGEIRO 

NOVIDADES 

MANCOLISTAS 

ASSINATURAS 

QUALQUER 

PAis I TEMA 

CONTACTE-NOS 

H. VIEIRA, FILATELIA 
APARTADO, 135 - FARO 8002 

HISTORIA POSTAL DE ANGOLA (2) 
OBLITERAQOES NUMERICAS OVAlS 

M uito se tem falado e escrito sobre 
os denominados «carimbos numeri
cos ovais» da ex-colonia portuguesa 

de Angola (Fig. 1). Um certo misterio foi pai
rando sobre a sua utilizoryao e aparecimen
to. Ja varias vezes tive oportunidade de ler 
artigos de opiniao. mas ha algum tempo atras 
tive 0 ensejo de ler uma curiosa versao apre
sentada pelo ilustre filatelista Dr. Luiz Vlrgnio 
Pereira Frazao. publicada no boletim da Ex
posiryao Filatelica «EBORA 94». 

Dr. Elder Manuel Pinto Correia 

Caminho de Ferro de Benguela e aplica
das ao longo da mesma nas diferentes 
fases de construryao. segundo versao do 
Cor. Guedes de Magalhaes na sua obra 
«Marcas Postais de Angola» paragrafo 28. 
pags. 52/53. 

3 - Sao «Carimbos taxadores». utilizados pre
dominantemente em Benguela e Luanda. 
para franquear a diversa corresponden
cia. de acordo com a tabela de portes 
n.o p. citada no art.o 31° e 32.° do Regu-

®®])@]) Cill)~ 

@)~@])@])C@]J 
Fig. 1 - Marcos ovais numericas utilizadas em Angola 

Socorrendo-me um pouco da metodolo
gia do trabalho do Dr. Luiz Frazao. para expli
cac;:ao do aparecimento e utilizac;:ao das 
referidas marcas. constato que sao ja quatro 
as hipoteses avanc;:adas a saber: 

- Sao .. Marcas posta is provisoriasu , utiliza
das em determinadas estac;:oes de correi 
os. enquanto se aguardava a entrega das 
marcas definitivas. hipotese levantada por 
Carlos Trincao em artigo publicado na 
revista Portugal Filatelico n.o 106 - Set./Out. 
1943. segundo informa<;:ao obtida do en
tao Director dos Correios de Angola. 

2 - Sao .. Marcas provisorias do correia am
bulante ferroviariOu , utilizadas na linha do 
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lamento de 1849. segundo versao de C. 
Mimoso Moreira em artigo publicado no 
Catalogo alusivo ao «XII Dia do Selo e 
inaugurac;:ao da central telefonica auto
matica de Benguela». no dia 1 de De
zembro de 1966. 

4 - Sao .. Selos fixos correspondentes a uma 
sobretaxa de camionagem no transporte 
de correspondenciau , segundo versao do 
Dr. Luiz Frazao em artigo publicado no 
boletim da Exposic;:ao Filatelica «EBORA 
94)). baseado numa procura sistematica 
e exaustiva no Dicionario Corografico
Comercial de Angola (2.° e 3.° ediryoes) 
onde entre centenas de localidades com 
estac;:oes de 1.°. 2.° e 3.° classe. encon-



BIBLIOGRAFIA FILATELICA 

Articulo de Eric S. Hops publicado en el 
Boletin de la Portuguese Philatelic Society 

(PPS) n.O 73/1980, y "Adiciones» Boletin PPS 75/ 
1981. Colecciones de mi buen amigo Anto
nio M. Torres y la mia propia. 

Salina Sol-Rei, cuya explo!acion lIego a su fin en 1979, debido a 10 invasion progresiva de arena producida 
par 10 desertizacion de 10 isla y el vien!o del Sahara con nubes de arena, lIamado . Hamattan ... 

CALDAS DA RAINHA 

PRECARIO PALOP EM DISTRIBUICAO GRATIS 

SERGIO W. DE SOUS.\ SIMOES 
Telefone (062) 83 1248 
T elefax (062) 84 32 93 

Ruo Dr. Artur Figueiroo Rego, 25 
2500 CALDAS DA RAINHA 

PALOP'S 

ANGOlA - CABO VERDE - GUiNE 
BISSAU - M~IQUE - S. TOME 

E PRiNCIPE 

• Series, bleeos, m'ni fo lhos 
• Noo denleodos, ensaios de cor, erros 
• Possuimos em «sleek. quose rudo. 
• Alendemos ropidomenle lisias de lallos 
• Fomecemos novas emissOes 

SOMOS ESPECIALISTAS EM SELOS DOS PALOP'S 

Vendemos por correspondencia e atendemos pessoalmente nos nossos escrit6rios 
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«ISRAEL 98» 

D 
ecorreu, de 13 a 21 do passodo mes 
de Maio, em Tel Aviv, umo exposic;:oo 
mundial de filatella, com 0 patrodnio 

FIP, denominoda ISRAEL 98. 
Foi 0 seguinte 0 palma res da participo

c;:oo portuguesa: 

• Adelino Caravela 
"Official Mail - XIX Century» - VG+PE - 88 

• Eduardo Oliveira e Sousa 
"L' Automobile" - VG - 88 

• David Rodrigues Cruz 
"Les Militaires dons la Poix et dons la Guerrell 
- V - 83 

• Antonio Bonino 
"Carreira para Angola - I e II» - BP - 69 

• Clube Filatelico de Portugal 
"Boletim» - BP - 68 

• Clube Nacional de Filatelia 
"Jornal de Filateliall - BP - 66 

Na classe de campeoes estiveram dez 
participac;:oes, entre elas a excelente "India 
Portuguesa» de Joaquim Furtado Leote. 

REMESSAS A ESCOLHA 
Selos de Portugal 

Aceito ern pagarnento 
Selos usados ern quanti dade 

M. OSORIO 
P. o. Box 10 174 

Tel. B12 7B 90 
1101 Usboo - Portugol 

LEONOR COUTINHO PRESIDIU 
AO DIA DE HONRA DOS CTT 

Oitos Grupos de Danlfas e Cantares 
Populares dos crr ofereceram 

espectaculo musical 
<cCantar Portugal" 

A Secretaria de Estado da Habitac;:oo e 
Comunicac;:oes, Leonor Coutinho, pre
sidiu, a 30 de Junho, a sessoo solene 

do Dia de Honra dos crr na EXPO'98, como 
hastear da bandeira da empresa no ponto 
cerimonial. 

o Grupo de Danc;:as e Cantares do Cen
tro de Desporto, Cultura e Recreio dos crr, 
alem das diversas representac;:oes e acc;:oes 
de animac;:oo realizadas junto da estac;:oo, 
lojas e marcos de correia no recinto, of ere
ceu no final da noite 0 espectaculo "Cantar 
Portugah>, na Prac;:a Bojador. 

Numa evocac;:oo etnografica das danc;:as 
e cantares portugueses, estiveram represen
tadas diversas regioes do pais, com a pre
senc;:a de oito ranchos folcloricos de Lisboa, 
Porto, Coimbra, Braga, Beja, Faro e Funchal. 

Durante 0 dia foi oferecido um postal pre
franqueado aos visitantes que utilizaram os 
servic;:os dos crr na Exposic;:oo e nas diversas 
portas de entrada, alem do oferta de ingres
sos no recinto a cerca de dois mil trobalha
dores da empresa. 

o Dia de Honra dos crr previu tambem 0 
lanc;:amento de um sobrescrito comemorati
vo da Fragata D. Fernando \I e Gloria, 
obliterado com um carimbo especial come
morativo. 

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

TUDO PARA FILATELIA 

SELOS DE PORTUGAL E NOVOS PAisES 
DE EXPRESSAO PORTUGUESA 

SERViCO DE NOViDADES POR ASSINATURA 
• PARA OUALOUER TEMA OU PAis 

COMPRA - VENDA 
ExecUI,ao rapida de pedidos par correspondencia 
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«BRASOES DOS DISTRITOS 
DE PORTUGAL» 

os cn - Correios de Portugal emitiram a 
terceira e ultima serie de selos alusivos 
aos Brasoes dos Distritos de Portugal. 

em cerimonla que se realizou. simultaneamen
te. no Pavilhao do Territorio. na Expo'98 e na 
Camara Municipal de Viana do Castelo. 

A cerimonia. em Lisboa. contou com as 
presen<;as da Secret6ria de Estado da Habi
tac;:ao e Comunicac;:oes. Leonor Coutinho e 
do presidente dos cn. Norberto Pilar. 0 lan
c;:amento do selo de Viana do Castelo. dedi
cado aos 150 anos da elevac;:ao daquele 
municipio a cidade. foi presidido pelo presi
dente da Camara Municipal. Defensor Moura 
e por Armenio Silva. representante do Conse
Iho de Administrac;:ao dos cn. 

Os selos. com valores facia is de 50. 85. 
100 e 200 escudos. reproduzem brasoes das 
cidades de Viana do Castelo. Porto. Viseu. 
Vila Real. Santarem e Setubal. todos eles da 
autoria de Jose Benard Guedes. 

Foram tambem emitidos dois blocos fila
telicos, seis bilhetes posta is. um sobrescrito de 
primeiro dia e seis carimbos especiais dedi
cados a cada uma das localidades. 

Esta terceira e ultima serie completa a 
homenagem prestada pelos cn aos distritos 
de Portugal. Recorde-se que a 1.° e 2.° series 
foram lanc;:adas. respectivamente. em 1996 e 
1997. 

Clube Filatelico do Brasil 

D
urante a 26.0 Reunlao do Conselho Delibe
ratlvo do Clube Fliatelico do Brasil. reali
da no passado dia 14 de Abril. toram eleitas 

os novos corpos socials para 0 bienlo de 1996/1999. 
Os tliatelistas eleitos toram: 
Presidente: Ferdinand Hidalgo 
Vice-Presidente: Greenhalgh H. Faria Braga 
Vice-Presidente: Gilberto Henry William 
De acordo com 0 que determina 0 Estotuto 

daquele Clube. 0 Presidente e os dois Vice-Presi
dentes. eleitos. obtiveram a colaborac;:ao dos se
guintes associados para ocuporem os cargos de: 

Director Secretario: Ricardo F. Jorge Pinet 
Director Tesoureiro: Jose Edgar de M.O. Stone 
Director de Filatelia: Gilberta Henry William 
Director Cultural: Evandro Azevedo Rocha 
A todas as personalidades que vao passor a 

dirigir os destinos do grande Clube Filatelico do Bra
sil. desejamos as maiores telicidades. esperando que 
contribuam coda vez mais para 0 estreitamento das 
relac;:6es entre os tilatelistas dos duos patrias irmas. 
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Atribui9Co de Medalhas 
aos socios que completaram 

50 e 25 anos 
de associado no presente ana 

s6cIOS COM 50 ANOS 

32 Fernando Macieira Costa 
37 Arend Leyens-Wiedau 

258 Jorge Aurelio Rodrigues 

s6cIOS COM 25 ANOS 

1057 Eduardo Gomes Embaixador 
1059 Pedro Marc;:al Vaz Pereira 
1061 Nucleo Fil. As. Pessoal AXA Seguros 
1086 Raul C. Morgado 
1087 Amncar Fernando Borges Mauricio 
1103 Jose Marques Curado 
1112 Fernando Manuel dos Santos Xavier 
1114 Professor Perrot 
1115 Rui Afonso da Piedade Pintao 
1120 Veturio de Jesus Dias 
1121 Prof.o Maria Teresa Matos Diogo dos 

Santos 
1133 Ezequiel Rosa Nicolau 
1135 Eurico da Fonseca Cac;:orino 
1139 Cap. Joaquim Furtado Leote 
1141 Jose Correia de S6 Frutuoso 
1144 Jose Fernando Pais de S6 Chaves 
1147 Jacinto Alberto 
1149 Coronel Joaquim Antonio Gonc;:alves 

Pires 

SUBASTAS F1LATELICAS INTERNACIONALES 

Las mas atractivas de Argentina. Catalogo ilustrado color. Bases 
notables. Numeras Yvert-Scott - Argentina. Portugal. Espana. 

Tematica. etc. 
Puede pagar con cheques en USS 0 Con Tarjetas Mastercard 0 Visa 

A su pedido Ie enviamos catalogo GRATIS 
Ahora tambien estamos en Internet. Yea nuestros catalogos de 

subastas en Http:www.simonafilatelia.com.ar y comuniquese con 
nosotras al E-mail: simonaf~atehaOsimonafilatelia .com .ar 

Juan Simona - CC40 - 7311 ChiOar 
ARGENTINA 

Movimiento de correspondencia 
Estaciones Arios 

Expedida Reclb'da 

Sal-Rei 1913 9213 20360 

1914 10315 14420 

1915 10 963 15916 

1917 9088 13796 

1919 15383 28316 

1933 5983 12838 

1935 6039 7309 

1944 3638 7 237 

MARCAS POSTALES 

Vila Sal-Rei. Situada al NE de la isla dispone 
de puerto que con anterioridad a 1840 lIego 
a ser uno de los m6s importantes del 
Archipielago en la epoca de la exportacion 
por firmas inglesas de sal primero. y de 

N.O 1 - Doble oval 40x25/29xI4mm. Fecha con mes y 
ano abreviados. Existe en negro. violeta y azul. 
ERD 3.01.80 
LRD (1922) 
(C) 

N.O 2 - Doble circulo 29/18mm. Rectongulo 22x9mm y 
techa con mes y ano abreviados. 
ERD 4.06.01 
LRD 02.17 
(C) 

N.O 3 - Doble circulo 29/19mm. Fecha entre dos lineas 
paralelas 7mm con mes y alio en abrevlatura. 
ERD 20.10.38 
LRD 
(5) 

N.O R.l - Doble circulo 32/19 l/2mm. Rectongulo 
23x 1 Omm. Letra R de tralOS rectos. Fecha can 
mes abreviado y ana can citras completas 
ERD .04.26 (violeta) 
LRD 9.08.39 (negro) 
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Categoria Habitantes 

Tr6n~to Total postal 

684 30257 - 730 

615 25350 - 766 

1 012 27891 - 843 

378 23262 - -
443 44 142 - 832 

46 18867 TP. 1." 666 

169 13517 TP. l.a 759 

468 11 343 TP. 1.0 -

algod6n y uurzelan despues. De ahi que 
tam bien a este puerto se Ie haya denomina
do "Porto Inglezll. Sede del Concelho de Boa 
Vista. y de la Fregresia de San Roque (hoy 
Santa Isabel) . Estac;:ao telegrafica-postal de 
l.a clase y radio-telegr6fica. Poblaci6n: 802 
habitantes (1953). 

1. 

2. 

3. 
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rea, dirigida pelo Major Jooo Monteiro 
da Silva, ter executado algumas pe<;:as, 
muito aplaudidas pelo publico presen
te, seguiu-se uma visita aos «stands» das 
varias Administra<;:6es Posta is que se des
locaram a Portugal, sendo, finalmente, 
oferecido um «cocktaih) que serviu de 
pretexto para um convivio agradavel. 

No dia seguinte, sabado, teve lugar 
uma recep<;:oo oferecida pela FPF a 
todas as entidades nacionais e estran
geiras nas magnificas instala<;:6es da 
Messe da For<;:a Aerea, em Monsanto. 
Foi um jantar magnifico que a todos 
agradou, especialmente aos estrange i
ros pela qualidade da comida e pelo 
alto nivel artistico da apresenta<;:oo das 
mesas (queijos-frutas-doces). No progra
ma social, foi um dos momentos mais 
altos desta exposi<;:oo, tendo sido, por 
isso, uma jornoda memoravel. 

No dia 7, os CIT-Correios de Por
tugal, representados pelo seu Presi
dente, Dr. Norberto Pilar e com a 
presen<;:a do Sr. Paulo Bernardino, direc
tor do Gabinete Nacional da Interpol, 
participaram na cerimonia de lan<;:a
mento de um Inteiro Postal alusivo aos 
75 anos da Interpol- Organiza<;:oo Inter
nacional de Policia Criminal, com sede 
em Lyon (Fran<;:a) e que integra 176 
paises. 

No dia 8, 0 Presidente dos Correios 
do Canada lan<;:ou um novo selo da 
serie «Art Canada», tendo divulgado que 
o portugues Pedro da Silva, foi oficial
mente considerado 0 primeiro carteiro 
do Canada, uma vez que iniciou a sua 
actividade em 1693. Entre 1705 e 1717 
(ano da sua morte), a pe e de canoa 
realizou 0 primeiro transporte postal re
gular, entre as cidades de Quebec e 
Montreal que na epoca era considera
do um percurso de alto risco. 

Pelas 16 horas do dia 9 (quarta-feira) 
foi apresentada pela Sr.o Margaret 
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Kotopouli uma conferencia sobre 
maximafilia, a qual foi muito apreciada 
pelos interessados, com exibi<;:oo de 
slides. 

Dia 10 pelas 9 horos foi realizada 
outra conferencia, esta sobre "Os Cor
reios no Limiar do Seculo», a cargo dos 
Srs. Frank Daniels, Presidente da Associa
<;:00 Mundial para 0 Desenvolvimento da 
Filatelia; Thomas E. Leavey, Presidente da 
UPU - Unioo Postal Universal e Fernando 
T oledano, da Comissoo das Comunida
des Europeias. 

Dia 12 pelas 10 horas foi realizado um 
seminario sobre Filatelia Tematica, a 
cargo dos jurados FIP Srs. Jose Antonio 
Hernan, Ruben Reis Kley, Ingolf Kapelrud 
e Bernard Jimenez e esteve acessivel a 
todos os interessados. 

Dia 12 as 15 horas realizou-se 0 lei-
100 da Afinsa. Pelas 20 horas no Ca
sino do Estori!, efectuou-se 0 Jantar 
de Palmares, que reuniu cerca de 600 
convivas, que assistiram a um agradavel 
"show» de Fernando Pereira. Durante 0 
repasto foram entregues as principais me
dalhas e trofeus da exposi<;:oo. Eis os 
melhores classificados de cad a grupo: 

- Grande Premio «Portugal-98»: Eng.o 
Albertino de Figueiredo 

- Premio «Descobrimentos Portugue
ses»: Eng.o Julio Pedroso Maia 

- Premio "Oceanos»: Francisco Mari-
nho 

- Tradicional: Rolf-Dieter Jaretzky 
- Historia Postal: Save rio Imperato 
- Inteiros Posta is: Lutz Hohensang 
- Aerofilatelia: Orestes Cruz 
- Tematica: Damian Laege 
- Maximafilia: Margaret Kotopouli 
- Juventude: Gregor Tschroots 
- Selos Fiscais: John Dahl 
- Astrofilatelia: Jurg Dierauer 
- Literatura: EDIFIL - Manual de selos 

de Espanha 

67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 

78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 

86 
87 

88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 

98 

99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 

106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 

2.800 
800 

5.000 
3.000 
2.800 
1.500 
2.100 
2.600 
6.800 
2.400 

55.000 

2.900 
2.700 
3.250 
2.200 

10.000 
6.000 

11.000 
5.000 

3.200 
6.000 

4.600 
8.500 
3.600 
3.000 
3.000 
2.600 

34.000 
1.000 
3.000 
2.000 

3.600 

12.000 
5.800 
9.500 

11.000 
3.500 

10.000 
2.000 

2.000 
2.500 
2.100 
1.600 
1.000 

13.950 
20.000 
23.000 
2.500 
1.950 
1.850 
5.000 

D. Nuno A. Pereira com sobretaxa AF548/53 serie novo sem chorneira 
General Carmona AF560 novo 
1.° Exposi~ao Colonial Portugueso AF561/3 serie novo 
1.° Exposi~ao COlaniol Portugueso AF561/3 serie novo 
1.° Exposi~ao Colonial Portugueso AF561/3 serie novo 
Tudo pelo No~ao 10$00 AF573 novo sem charneiro 
Tudo pelo No~ao 20$00 AF574 novo sem chorneiro gomo estolada 
Tudo pela No~ao 20$00 AF574 novo com vestigia de chorneiro 
Se de Coimbro 1 $75 AF575 novo com vestigia de chorneiro 
4.° Cent. Marte de Gil Vicente AF577 /8 serie novo'sem charneiro 
5.° Congo Int. do Vinho e do Vinho AF579/82 serie novo sem charneiro em quodros nao 
denteodos. Muito raro 
5.° Congo Inst. do Vinho e do Vinho AF579/82 serie nova 
5.° Congo Int. do Vinho e do Vinho AF579/82 serie nova 
5.° Congo Int. do Vinho e do Vinho AF579!82 serie usodo 
5.° COngo Int. do Vinho e do Vinho 1$75 AF582 novo 
Legiao Portuugeso AF583/90 serie novo sem chorneiro 
Legiao Portuguesa AF583/90 serie novo 
Legao Portugueso 40c AF587 em quadro novo sem charneiro 
8.° Cent. Fundo~ao e 3.° Restouro~ao de Portugal AF591/8 serie novo sem charneiro. 
retirodo do bloco. em 3 tiras harizontois 
8.° Cent. Fundo~ao e 3.° Restouro~ao de Portugal AF591/8 serie novo sem charneiro 
Cent. do Selo Postal AF599/606 serie novo sem charneiro. retirodo do bloco. com as 8 
selos unidos 
Cent. do Sela Postal AF599/606 serie novo 
Costumes Portugueses 1.0 emissao AF607/16 serie novo sem charneiro 
Costumes Portugueses 1.0 emissao AF607/16 serie novo 
Costumes Portugueses 1.0 emissao 2$00 AF616 novo sem charneiro 
Costumes Portugueses 1.0 emissao 2$00 AF616 novo sem chorneiro 
Costumes Portugueses 1.0 emissao 2$00 AF616 usodo 
Carovela AF617/33 serie nova 
2.° Cent. Nosc. FeliX A. Brotero AF64o/3 serie novo 
Novegodores Portugueses AF644/51 serie novo sem chorneiro 
Novegodores Portugueses AF644/51 em conjunto retirodo do bloco montendo as mar
gens loterois. novas sem chorneiro 
Cent. do Escolo Naval AF66D/3 serie novo sem charneiro em blocos de 6 selos: AF66D e 
663 em 2x3 e AF661/2 em 3x2 
Caste las de Portugal AF664/71 serie novo sem charneiro 
Castelos de Portugal AF664/71 serie novo sem charneiro 
Costeios de Portugal AF664/71 serie novo 
Costumes Portugueses 2.° emissao AF677 /84 serie novo sem charneiro 
Costumes Portugueses 2.° emissao AF677/84 serie novo 
Costumes Portugueses 2.° emissao AF677 /84 serie novo 
8.° Cent. Tomodo de lisboa oos Mouros AF685/90 serie novo sem chorneiro em par 
vertical do canto inferior esquerdo do folho 
8.° Cent. Tomodo de lisboo oos Mouros AF685/90 serie novo sem charneiro 
8.° Cent. Tomodo de lisboa oos Mouros AF685/90 serie novo 
8.° Cent. Tomodo de lisboo aos Mouros AF685/90 serie novo com vestigios de chorneiro 
3.° Cent. Nosc. S. Jooo de Brito AF691/4 serie novo sem charneiro 
3.° Cent. Nosc. S. Joao de Brito AF691/84 serie novo 
Carovela AF696/704 serie novo sem charneira 
Carovelo AF696/704 serie nova 
Corovelo AF696/704 serie novo 
Carovelo 1 $20 e 7$50 AF698 e 704 novas sem charneira 
Corovelo 1 $50 AF699 novo sem chorneiro 
Caroveio 1 $80 AF700 novo sem chorneiro 
Carovelo 6500 AF703 novo 
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118 1.500 
119 10.000 
120 9.300 
121 7.300 
122 10.000 
123 4.800 
124 7.000 
125 7.000 
126 4.000 
127 3.500 
128 500 
129 1.200 
130 3.600 
131 900 
132 15.000 
133 15.000 
134 9.900 
135 20.000 
136 3.800 
137 3.600 
138 5.900 
139 7.000 
140 5.500 
141 2.900 
142 1.700 
143 3.000 
144 600 
145 4.000 
146 8.000 
147 7.800 
148 8.500 
149 600 

150 900 
151 1.000 
152 1.200 
153 1.350 
154 2.000 
155 550 
156 1.000 
157 5.000 
158 500 
159 600 
160 5.000 
161 1.350 
162 5.000 
163 600 
164 3.000 
165 550 

166 750 
167 500 
168 1.000 
169 500 
170 1.000 
171 1.250 
172 900 

Caravela 7$50 AF704 novo sem goma sem charneira 
Avis AF705/12 serie nova sem charneira 
Ano Santo AF719/22 serie nova sem charneira 
Ano Santo AF719/22 serie nova sem charneira 
Ano Santo AF719/22 serie nova sem charneira 
Ana Santo AF719/22 serie nova 
Ana Santo AF719/22 serie novo 
Ana Sonto AF719/22 serie nova 
Ano Santo 5 Esc. AF722 novo 
4.° Cent. Marte S. Jooo de Deus 4 Esc. AF728 novo sem charneira 
3.° Congo Nac. de Pesca AF731/2 serie nova sem charneira 
Encerramento do Ana Santo AF733/6 serie nova 
Encerramento do Ana Santo 2$30 AF736 em quadra nova sem charneira 
25.° Aniv. Revoluc;:ao Nocional AF739/40 serie nova 
3.° Aniv. do OTAN AF749/50 serie nova 
3.° Aniv. da OTAN AF749/50 serie nova 
3.° Aniv. do OTAN 3$50 AF750 novo sem goma sem charneira 
3.° Aniv. do OTAN 3$50 AF750 novo sem charneira 
4.° Cent. Marte S. Francisco Xavier AF759/62 serie nova sem charneira 
D. Dinis AF763/77 e 818 series novas sem charneira 
Cent. Selo Postal Portugues AF736/93 serie nova sem charneira 
4.° Cent. Fundac;:ao Cldade S. Paulo AF802/5 serie nova sem charneira 
4.° Cent. Fundac;:ao Cidade S. Paulo AF802/5 serie nova com vestigios de charneira 
Cent. Telegrafo Electrico em Portugal AF815/7 serie nova sem charneira 
Cent. Telegrafo Electrico em Portugal AF81517 serie nova 
Cent. Telegrafo Electrico em Portugal AF815/7 serie nova 
Cent. Nasc. Prof. Dr. Ferreira do Silva AF819/20 serie nova 
Cent. Camlnhos de Ferro em Portugal AF821/4 serie nova sem charneira 
Cent. Camlnhos de Ferro em Portugal AF821/4 serie nova sem charneira 
Almeida Garrett AF827/30 serie nova sem charnelra 
Almeida Garrett AF827/30 serie nova 
Particlpac;:ao de Portugal na Exposic;:ao de Bruxelas 1 $00 AF833 novo com acento no "E. 
de INTERNACIONAL 
Sextos Congo Int. Medicina Tropical e Paludismo AF839/40 serie nova 
2.° Congo Nac. Marinha Mercante AF841/2 sene nova 
5.° Congo Nasc. Ralnha D. Leonor AF843/6 serle nova 
Milen6rio e Bi-Cent. de Aveiro AF847/8 serie nova 
Cinq. Aero Club de Portugal AF854/7 sene nova em quadras 
Cinq. Aero CLub de Portugal AF854/7 serie nova 
Padre Cruz AF861/2 serie nova 
5.° Cent. Morte Inf. D. Henrique AF863/8 sene nova em pares horizontais 
Europa - CEPT AF869/70 serle nova 
5.° Expasic;:ao Filatelica Naclonal AF871/2 serie nova 
Cent. Elevac;:ao Setllbel a Cidade AF876/7 sene nova em quadras 
Cent. Elevac;:ao Satllbel a Cidade AF876/7 sene nova 
Cent. Elevac;:ao SetUbel a Cidade 4$30 AF877 em quadra nova 
18." Conferencla Int. de Escutismo AF888/93 serie nova 
10 .. Congo Int. de Pediatria AF894/7 serie nova em quadra 
4 .. Cent. Publicac;:ao dos "Coloquios dos Simples e Dragas de Garcia d 'Orta» AF925/7 
serie nova 
Europa - CEPT AF934/6 serie nova 
Jagos Olimplcos - T6quia 1964 AF939!42 serie nova 
1 .. Congo Nac. do Transito AF945/7 serie nova 
5 .. Cent. de Gil Vicente AF967/70 serie nova 
Clentistas Portugueses AF986/93 serie nova 
Europa - CEPT AF1022/4 serle nova 
20 .. Anlv. da OMS AF1028/30 serie nova 
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As individualidades que, no mesa de honra, presidiram a sessCio solene de inaugura«ao do "Portugal 98" 

sidente dos Correios de Portugal que 
abordou, concisamente, 0 popel desem
penhado pelos cn no realizac;:ao do Ex
posic;:ao e finalmente 0 Eng.o Albertino 
de Figueiredo que abordou a acc;:ao im
portante dos comerciantes filatelicos em 
acontecimentos do genero. Ponto alto 
do sessao inaugural foi a condecorac;:ao 
com a «Ordem de Merito» de tres perso
nalidades a que a filatelia portuguesa 
muito deve: Jose Rodrigo Dias Ferreira, 
um dos fundadores do Clube Filatelico 
de Portugal que. he 55 anos, ininter
ruptamente, tem dado 0 seu melhor 00 

malor e mais prestigiado clube filatelico 
do pais; Cap. Lemos do Silveira (a), ilus
tre e antigo dirigente filatelico, jurado 
internacional, distinto escritor filatelico e 
um dos maiores aerofilatelistas mundiais 
e, por fim, 0 Cap. Joaquim Furtado 

a) Ver outra noticia em destaque. neste Baletim. 
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Leote, um dos mais ilustres filatelistas 
portugueses que, em exposic;:oes mun
diais, tem obtido os maiores galardoes, 
honrando 0 seu pais com 0 prestigio de 
que disfruta alem-fronteiras. As conde
corac;:oes foram impostas pelo Supremo 
Magistrado do Nac;:ao. Seguiu-se a 
aposic;:ao por parte do Presidente do 
Republica e das individualidades que 0 

ladearam no mesa de honra, do primei
ro dos dez carimbos comemorativos 
(tantos quantos os dias em que 0 certa
me durou), emitidos pelos nossos Cor
reios. Pelo Dr. Norberto Pilar foram of ere
cidos 00 Dr. Jorge Sampaio a serie 
comemorativa «500 Anos do Descober
to do Caminho Maritimo para a India» e 
o livro «A Carreira do India», cujos lan
c;:amentos foram feitos nesse momento. 
Foi ainda oferecida 00 Presidente do 
Republica a Medalha de Ouro do Expo
sic;:ao. Depois do banda do Forc;:a Ae-



«PORTUGAL-98» 
A maior e mais importante exposi~ao 

filatelica realizada no nosso pais, 
constituiu urn grande exito 

p r6ximo do local donde partiram, 
em 1498, as caravelas de Vasco 
da Gama a caminho da India e 

a dois passos do Mosteiro dos Jeronimos 
construrdo, por D. Manuel I, para perpe
tuar a gesta marrtima dos portugueses, 
ergue-se, noo h6 muitos anos, 0 mais 
moderno e importante e noo menos po
lemlco ((espa<;o» do pars - 0 Centro 
Cultural de Belem. 

A Comissoo Executiva da ((PORTUGAL 
98» - a maior e mais importante Exposi
<;00 Filatelica realizada, neste seculo, no 
nosso pars, noo podia ter escolhldo um 
local mais apropriado para a realiza<;oo 
do evento que se integrou nas manifes
ta<;oes culturais levadas a efeito para 
comemorar os 500 Anos da Descoberta 
do Caminho Marrtimo para a India. 

A «Portugal 98» prestigiou a terra lusi
tana, a Administra<;oo dos nossos Cor
reios e os dirigentes m6ximos da filatelia 
portuguesa organizada, em tudo quan
to e mundo, mostrando a nossa capaci
dade de realiza<;oo e organiza<;oo. 

No magnrfico auditorio do Centro 
Cultural de Belem, repleto de convida
dos ligados a filatelia nacional e interna-

4 

cional, teve lugar, no passado dia 4 de 
Setembro, a sessoo inaugural a qual 
presidiu 0 Senhor Presidente da Republi
ca, Dr. Jorge Sampaio. Antes de inicia
da a sessoo solene as entidades oficiais 
visitaram as raras colec<;oes de Sua Ma
jestade a Rainha Isabel II e de S.A.S. 0 
Prrncipe Rainier III, do Monaco, expostas 
na Corte de Honra. Em seguida, dirigi
ram-se para 0 referido auditorio, sentan
do-se na mesa de honra as seguintes 
individualidades: Senhor Dr. Jorge 
Sampaio, 0 Presidente da FIP D.N. Jatia; 
o presidente do Conselho de Adminis
tra<;oo dos CTT, Correios de Portugal, SA 
Dr. Norberto Pilar; 0 presidente da Fede
ra<;oo Portuguesa de Filatelia, Sr. Pedro 
Vaz Pereira e 0 Presidente da ACOFIL, 
Eng.o Albertino de Figueiredo. Iniciou a 
serie de discursos 0 presidente da FPF 
que saudou 0 Presidente da Republica, 
os membros do Governo presentes (Mi
nlstro do Equipamento, do Planeamen
to e da Administrac;oo do Territ6rio e 0 
Ministro da Educac;oo) e todos os convi
dad os, referindo-se, em breves palavras, 
ao certame que ia ser inaugurado. Fa
laram, ainda, 0 presidente da FIP, 0 pre-
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200 
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202 
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204 
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650 
750 
550 

1.150 
7.600 

8.000 

8.500 
2.850 
5.850 
2.200 
4.000 
1.600 

3.600 

7.000 
3.000 

6.200 
500 
500 
650 

1.100 
500 
500 

550 
500 

500 

1.000 
9.000 
1.500 

6.000 

2.000 
3.500 
3.700 
2.900 
6.500 
7.500 

Cent. Nasc. Gogo Coutinho AF1055/8 serie nova 
5.0 Cent. Nasc. Vasco do Gama AF1059/62 serie nova 
Inaugurac;:ao do Refinaria do Porto AF1066/9 serie nova 
Europa - CEPT AF1097/9 serie nova 
Europa - CEPT Artesanato AF1281/2 serie nova em tlras horizontais de 3 selos do canto 
inferior direito do folha 
Europa - CEPT Historia do Correia AF1423/4 serie nova em quadra. Com fosforo 

AC;ORES 

D. Luis f. dire ita 100r AF22 sobrecarga B dent 12 'I, usado 
D. Luis f. dire ita 15r AF38 p . liso dent. 12 'I, usado fendido pelo cunho no lado direfio 
D. Luis f. direita 20r AF58 usado 
5.0 Cent. Nasc. Inf. D. Henrique 300r AF70 usado 
Ceres 30c AF161 novo pontos de ferrugem 
Independencia de Portugal 1." emissao sobrecarga "A<;:ORES» AF240/53 serie nova sem 
chamelra 
Encomendos Postais Comercio e Industria sobrecarga "A<;:ORES .. AF EP 1/17 serle nova 
com alguns defeitos e a AF17 com vinca no canto inferior direito 

ANGRA 

D. Carlos AF7/10 usados sendo os 9/10 em dent. 13 'I, 
D. Carlos 100r AF9 dent. 13 'I, novo sem gam a 

MACAU 

Selo fiscal sobrecarregado. denteado. completo. 5r '16Or AF29 novo sem chamelra 
Selo fiscal sabrecarregado. denteado. destacado. 5r AF29 novo sem chamelra 
Selo fiscal sobrecarregado. denteado, destacado. lOr AF30 novo sem charnelra 
D. Luis f. dlreita lOr AF33 dent. 12 'I, novo vestiglos de chamelra 
D. Luis f. direito 20r AF34 dent. 12 'I, novo sem goma vestigios de chamelra 
D. Carlos (Neto) 15r AF49 novo sem goma 
D. Luis f. dlreita com sobrecarga "PROVISORIO» e sobretaxa 3 a '/20r AF61 novo dent. 
Inferior tocando a quadro 
D. Carlos com sobretaxa 6 a '1100r AFl16 dent. 13 'I, novo 
D. Carlos com sobrecarga .PROVISORIO .. 2 a AF124 novo sem goma dent. Inferior com 
defelto 
D. Carlos com sabrecarga "PROVISORIO .. 10 a AF127 novo sem goma alguns dentes 
curtos 
D. Canas com sobretaxa 10 a '/12 a AF140 novo sem charneira 
75." Aniv. do UPU AF340 novo sem chameira 
Late de 10 selos novas AF42 (d. 12 '9. 46 (d. 11 'I, sem goma). 59. 60. 79 (d. 11 'I,). BO. 
113 (s/goma). 133 (sem charneira). 210 (p. lisa d . 12x11'/, sem charnelra). Porteado 
AFP12 (sem gama). Valor de catclogo 6.3505 
Late contendo Reforrna Admlnistrativa. Fundac;:ao do St." Coso, Jogos Olimpicos. PAGO
DES. Marte de Camoes. SimpOslo de Pslqulatrla, AF422. 423. 429. 440/1. 450/3, 454/9. 
novas 
Carteira Anual 1982 contendo AF460/70 
Cartelra Anual 1983 contendo AF471/86 
Carte ira Anual 1984 contendo AF487/505 
Cartelra Anual 1985 contendo AF506/23 
Cartelra Anual 1986 contendo AF524/40 e BLoco AFB5 
Carteira Anual 1987 contendo AF542/60 e Bioco AFB7 
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208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 

219 
220 
221 

222 
223 
224 
225 
226 

227 
228 

229 

230 

231 
232 
233 

234 

235 

236 

13.000 
9.000 

10.000 
2.800 
2.900 
6.500 
4.600 
3.000 

500 
500 
500 

1.500 
800 

1.000 

2.000 
2.800 
2.000 
1.200 
1.400 

7.000 
2.200 

1.700 

2.000 

2.000 
1.600 
1.500 

2.000 

800 

800 

Carteira Anual 1988 contendo AF562!73. 575/8. 580/4 e Blocos AFB8 e 9 
Carteira Anual 1989 contendo AF585/605. 607/11 e Blocos AFB11 e 12 
Carteira Anual 1990 contendo AF613/30. 632/5. 637/40 e Blocos AFB15 e 16 
Carteira Anual 1991 contenda AF641/63 
Carteira Anuol 1992 contendo AF664/85 
Carteiro Anuol 1993 contendo AF686/98. 700/19. Etiquetos AFE 1/4 e Bloco AFB21 
Imposto Postal 2 a AFIP17 em quadro nova noo denteada sem chorneira 
Imposto Postal AFIP10. 12 e 15 novos 
FOC/Cn Cent. Selo Postal Portugues com quodra do AF384 e corimbo de 1.° dia 9.3.54 
FDC/Cn Exposic;:oo de Bruxelas com AF394 e corimbo de 1.° dia 8.11.58 
FDC/Cn Sextos Congo Int. de Medicina Tropical e Paludismo com AF395 e corimbo de 
1.0 dia 15.11.58 
FDC/Cn Cent. Banco Nacional Ultramorino com AF404 e corimbo de 1 .. dio 16.5.64 
FDC/Cn 40 .. Aniv. Revoluc;:oo Nacional com AF406 e carimbo de 1 .. dia 28.5.66 
Aerograma OM12 clrculodo pora Lisboa 

ANGOLA 

3 .. Cent. Restaurac;:oo de Angola AF292/301 serie novo sem chorne:ra 
Aves de Angola 20 Ags. AF345 novo 
Animais de Angola 12.50 Ags. AF372 em quodra nova sem chorneira 
Tipos Femininos de Angola AF412/27 serie nova sem chorneira 
Escudos de Armas de Angola AF436/54 serie nova sem charneira 

CABO VERDE 

2.° Viagem Presidente as Colonias AF236/8 serie nova 
Descobrimentos AF266/75 serie novo sem chornelra 

iNDIA 

1.0 Exposlc;:oo Fllotellca de Goa AF429/3O serie novo sem chorneira em canJunto com a 
vlnheta 
S. Francisco Xavier Blocos AFB3 e 4 novos sem chorneira 

MOC;AMBIQUE 

Borboletas de Moc;:amblque AF388/407 serle novo 
Brazees de Moc;:amblque 50$ AF447 em quadra nova sem chorneira 
Sobrescrito com Lusiados e Imperio Colanlol Portugues AF270 (2). 290. 292/3. 296/300. 
expedldo em 17.1.40 
7 sobrescritos comemorativos da Visita do Presldente Banda a Moc;:ombique de 24 a 
26.9.71 para Inaugurac;:oo do Ugac;:oo Ferrovi6ria Nova Freixo-Malawi: todos com AF412 
e 460 e carimbos de Tete. Songo e Quelimane de 24.9.71: Moc;:ambique. Nacola e Nova 
Frelxo de 25.9.71: e Nampula de 26.9.71 

LOURENC;:O MARQUES 

Selos fiscais de Moc;:ambique com sobrecarga AF47 e 48 com erro nas sobretaxas .5 
esryll e .22 reisll novas sem charneira 
Selos tiscais de Moc;:amblque com sobrecarga AF47 e 48 com erro nas sobretaxas .5 
esry" e .22 reis" novas sem chorneira 
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EDITORIAL 
Tfnhamos estas palavras alinhavadas para sairem no Editorial do numero anterior 

deste Baletim. mas consideramas mais importante e oportuno dar noticias pormeno
rizadas sobre 0 maior evento filatelico jamais realizado no nosso pais - a 
«PORTUGAL 98». 

Deixamos. portanto. para «segundas nupcias» as palavras que agora vos deixa
mos. 

Lemos atentamente 0 «Editorial» assinado por Pedro Vaz Pereira na Filatelia Lu
sitana n.o 32. 

Todos nos conhecemos 0 estilo em que escreve 0 ilustre Presidente da nossa 
Federac;:oo e. portanto. noo nos admiramos das palavras que utiliza «talvez» pouco 
«meigas)). mas francas. directas e sem rodeios. Temos de convir. porem. que todos 
nos. nas nossas vldas do dia-a-dia. ja ouvimos palavras bem mais agradaveis e bem 
sonantes. mas mais perigosas. por vezes ... 

Desde ja pretendemos frisar bem. para que noo sUbsistam equivocos. que 0 

Boletim do CFP prima pela sua Independelncia e imparcialidade. Ninguem. de boa 
fe. nos pode acusar de sectarlsmo ou de alimentar polemicas seja com quem for e 
a que pretexto for. Fo!. e e sera. assim. enquanto dirigirmos esta publico<;:oo. 

Pareceu-nos. porem. ser dever da Direcc;:oo do CFP emltir uma despretensiosa e 
franca opinioo noo sobre 0 texto do «Editorial)) na sua globalidade. mas apenas 
acerca de certos pontos. que a todos nos. filateiistas. dizem respeito. E preciso noo 
esquecer que fol 0 nosso Clube que apresentou a lista do actual Federac;:oo que foi 
submetida a sufragio das Agremiac;:6es Federadas que a elegeram par am pia mal
oria. Assim. continuaremos a apoiar tudo 0 que vise melhorar. sob todos os aspectos. 
a nossa Fliatelia. 

Posto Isto. queremos sim e tao somente dar 0 nosso apolo e solidarizarmo-nos 
com 0 Presidente do FPF quando afirma que compete aquele Orgoo «defender 0 

bom nome do filatelia portuguesa e dos filatelistas portugueses». (Parece que sobre 
isto nlnguem tem duvidas). «devendo cultivar-se a camaradagem e etica de uma 
forma so. frontal e sem atropelos)). 

Na verdade. estes principlos sao fundamentais. porquanto. comportamentos. 
atitudes. actos e decis6es condenaveis provocam. noo tenhamos duvidas. conflitos 
e desuni6es Indesejaveis de que so a Filatelia (mais do que os filatelistas) sai prejudi
coda. 

Todos os que estoo Imbuidos do Ideal filatelico devem fazer um esforc;:o. compor
tando-se de modo a que a «fraternidade entre os fllatelistas de Portugal» seja uma 
realidade. para bem de todos e principalmente do Filatelia Portuguesa. 

Eurico C_E. Loge Cardoso 
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rea. dirigida pelo Major Jooo Monteiro 
da Silva. ter executado algumas pe<;:as. 
muito aplaudidas pelo publico presen
teo seguiu-se uma visita aos «stands» das 
varias Administra<;:6es Postals que se des
locaram a Portugal. sendo. finalmente. 
oferecido um «cocktail)) que serviu de 
pretexto para um convfvlo agradavel. 

No dia seguinte. sabado. teve lugar 
uma recep<;:oo oferecida pela FPF a 
todas as entidades nacionais e estran
geiras nas magnfficas instala<;:6es da 
Messe da For<;:a Aerea. em Monsanto. 
Foi um jantar magnffico que a todos 
agradou. especialmente aos estrangei
ros pela qualidade da comida e pelo 
alto nfvel artfstico da apresenta<;:oo das 
mesas (queijos-frutas-doces). No progra
ma social. foi um dos momentos mais 
altos desta exposi<;:oo. tendo sldo. por 
isso. uma jornada memoravel. 

No dia 7. os CIT-Correios de Por
tugal. representados pelo seu Presi
dente. Dr. Norberto Pilar e com a 
presen<;:a do Sr. Paulo Bernardino. direc
tor do Gabinete Nacional da Interpol. 
participaram na cerim6nia de lan<;:a
mento de um Inteiro Postal alusivo aos 
75 anos da Interpol - Organiza<;:oo Inter
nacional de Polfcia Criminal. com sede 
em Lyon (Fran<;:a) e que integra 176 
pafses. 

No dla 8. 0 Presidente dos Correios 
do Canada lan<;:ou um novo selo da 
serie «Art Canada». tendo divulgado que 
o portugues Pedro da Silva. foi oficial
mente considerado 0 primeiro carteiro 
do Canada. uma vez que iniciou a sua 
actividade em 1693. Entre 1705 e 1717 
(ano da sua morte). a pe e de canoa 
realizou 0 primeiro transporte postal re
gular. entre as cidades de Quebec e 
Montreal que na epoca era considera
do um percurso de alto risco. 

Pelas 16 horas do dia 9 (quarta-feira) 
foi apresentada pela Sr.o Margaret 
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Kotopouli uma conferencia sobre 
maximafilia. a qual foi muito apreciada 
pelos interessados. com exibi<;:oo de 
slides. 

Dia 10 pelas 9 horas foi realizada 
outra conferencia. esta sobre "OS Cor
reios no Limiar do Seculo». a cargo dos 
Srs. Frank Daniels. Presidente da Associa
<;:00 Mundial para 0 Desenvolvimento da 
Filatelia; Thomas E. Leavey. Presidente da 
UPU - Unioo Postal Universal e Fernando 
Toledano. da Comissao das Comunida
des Europeias. 

Dia 12 pelas 10 horas foi realizado um 
seminario sobre Filatelia Tematica. a 
cargo dos jurados FIP Srs. Jose Ant6nio 
Hernan. Ruben Reis Kley. Ingolf Kapelrud 
e Bernard Jimenez e esteve acessfvel a 
todos os interessados. 

Dia 12 6s 15 horas realizou-se 0 lei
lao da Afinsa. Pelas 20 horas no Ca
sino do Estoril. efectuou-se 0 Jantar 
de Palmares. que reuniu cerca de 600 
convivas. que assistiram a um agrad6vel 
"show» de Fernando Pereira. Durante 0 
repasto foram entregues as principais me
dalhas e trofeus da exposi<;:oo. Eis os 
melhores classificados de cada grupo: 

- Grande Premio "Portugal-98)): Eng.o 
Albertino de Figueiredo 

- Premio "Descobrimentos Portugue
ses»: Eng.o Julio Pedroso Maia 

- Premio "Oceanos»: Francisco Mari-
nho 

- Tradicional: Rolf-Dieter Jaretzky 
- Hist6ria Postal: Saverio Imperato 
- Inteiros Postais: Lutz Hohensang 
- Aerofilatelia: Orestes Cruz 
- Tem6tica: Damian Laege 
- Maximafilia: Margaret Kotopouli 
- Juventude: Gregor Tschroots 
- Selos Fiscais: John Dahl 
- Astrofilatelia: Jurg Dierauer 
- Literatura: EDIFIL - Manual de selos 

de Espanha 

67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 

78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 

86 
87 

88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 

98 

99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 

106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 

2.800 
800 

5.000 
3.000 
2.800 
1.500 
2.100 
2.600 
6.800 
2.400 

55.000 

2.900 
2.700 
3.250 
2.200 

10.000 
6.000 

11.000 
5.000 

3.200 
6.000 

4.600 
8.500 
3.600 
3.000 
3.000 
2.600 

34.000 
1.000 
3.000 
2.000 

3.600 

12.000 
5.800 
9.500 

11.000 
3.500 

10.000 
2.000 

2.000 
2.500 
2.100 
1.600 
1.000 

13.950 
20.000 
23.000 
2.500 
1.950 
1.850 
5.000 

D. Nuno A. Pereira com sobretaxa AF548/53 sarie nova sem eharneira 
General Carmona AF560 novo 
1.0 Exposic;:ao Colonial Portugueso AF561/3 sarie nova 
1.0 Exposi<;:ao Colonial Portuguesa AF561/3 sarie nova 
1.0 Exposic;:ao Colonial Portuguesa AF561/3 sarie nova 
Tudo pela Nac;:ao 10$00 AF573 novo sem eharneira 
Tudo pela Nac;:ao 20$00 AF574 novo sem eharneira goma estalada 
Tudo pela Nac;:ao 20$00 AF574 novo com vestigia de eharneira 
Sa de Coimbra 1 $75 AF575 novo com vestigio de eharneira 
4.0 Cent. Morte de Gil Vicente AF577 /8 sarie nova' sem eharneira 
5.0 Cong. Int. do Vinho e do Vinho AF579/82 sane nova sem eharnelra em quadras nao 
denteadas. Muito raro 
5.0 Congo Inst. do Vinha e do Vinho AF579/82 sarie nova 
5.0 Congo Int. do Vinha e do Vinho AF579/82 sarie nova 
5.0 Congo Int. do Vinha e do Vinho AF579/B2 sarie usada 
5.0 COngo Int. do Vinha e do Vinho 1575 AF582 novo 
Legiao Portuugesa AF583/90 sarie nova sem eharneira 
Legiao Portuguesa AF583/90 sarie nova 
Legao Portuguesa 40c AF587 em quodra novo sem ehorneira 
8.0 Cent. Fundac;:ao e 3.0 Restaurac;:ao de Portugal AF591/B sarie nova sem eharneira. 
retirada do bloeo. em 3 tiros horizontais 
B.o Cent. Fundac;:ao e 3.0 Restaurac;:ao de Portugal AF591/8 sarie nova sem eharnelra 
Cent. do Selo Postal AF599/606 sarie nova sem eharneira. retirada do bloeo. com os 8 
selos unidos 
Cent. do Selo Postal AF599/606 sarie nova 
Costumes Portugueses 1.0 emissao AF607/16 sarie nova sem eharneira 
Costumes Portugueses 1.0 emissao AF607/16 sarie nova 
Costumes Portugueses 1.0 emlssao 2$00 AF616 novo sem ehorneira 
Costumes Portugueses 1.0 emissao 2$00 AF616 novo sem ehorneira 
Costumes Portugueses 1.0 emissao 2500 AF616 usodo 
Caravela AF617/33 sarie nova 
2.0 Cent. Nose. Falix A. Brotero AF640/3 sarie nova 
Navegodores Portugueses AF644/51 sarie novo sem eharneira 
Navegadores Portugueses AF644/51 em eonjunto retlrado do bloeo mantendo as mor
gens latera is. novos sem ehorneira 
Cent. do Eseola Naval AF660/3 sarie nova sem ehorneira em blaeos de 6 selos: AF660 e 
663 em 2x3 e AF661!2 em 3x2 
Castelos de Portugal AF664/71 sarie nova sem eharneira 
Castelos de Portugal AF664/71 sarie nova sem eharneira 
Castelos de Portugal AF664/71 sarie nova 
Costumes Portugueses 2.0 emlssao AF677 /84 sarie nova sem ehorneira 
Costumes Portugueses 2.0 emissao AF677 /84 sarie nova 
Costumes Portugueses 2.0 emissao AF677 /84 sarie nova 
B.o Cent. Tomada de Lisboa aos Mouros AF685/90 sarie nova sem ehorneira em por 
vertical do canto inferior esquerdo do folha 
B.o Cent. Tomada de Lisboa aos Mouros AF685/90 sarie novo sem eharneira 
B.o Cent. Tomada de Lisboa aos Mouros AF6B5/90 sarie nova 
8.0 Cent. Tomada de Lisboa aos Mouros AF6B5/90 sarie nova com vestigios de ehorneira 
3.0 Cent. Nose. S. Joao de Brito AF691/4 sarie nova sem ehorneira 
3.0 Cent. Nose. S. JoCio de Brito AF691/84 sarie nova 
Caravela AF696/704 sarie nova sem ehorneira 
Coravela AF696/704 sarie nova 
Caravela AF696/704 sarie nova 
Caravela 1 $20 e 7$50 AF698 e 704 novas sem eharneira 
Caravela 1 $50 AF699 novo sem eharneira 
Caravela 1 $80 AF700 novo sem eharneira 
Caravela 6$00 AF703 novo 
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118 1.500 
119 10.000 
120 9.300 
121 7.300 
122 10.000 
123 4.800 
124 7.000 
125 7.000 
126 4.000 
127 3.500 
128 500 
129 1.200 
130 3.600 
131 900 
132 15.000 
133 15.000 
134 9.900 
135 20.000 
136 3.800 
137 3.600 
138 5.900 
139 7.000 
140 5.500 
141 2.900 
142 1.700 
143 3.000 
144 600 
145 4.000 
146 8.000 
147 7.800 
148 8.500 
149 600 

150 900 
151 1.000 
152 1.200 
153 1.350 
154 2.000 
155 550 
156 1.000 
157 5.000 
158 500 
159 600 
160 5.000 
161 1.350 
162 5.000 
163 600 
164 3.000 
165 550 

166 750 
167 500 
168 1.000 
169 500 
170 1.000 
171 1.250 
172 900 

Caravela 7$50 AF704 novo sem goma sem charneira 
Avis AF705/12 serie nova sem charneira 
Ana Santo AF719/22 serie nova sem charneira 
Ana Santo AF719/22 serie nova sem charneira 
Ana Santo AF719/22 serie nova sem charneira 
Ana Santo AF719/22 serie nova 
Ana Santo AF719/22 serie nova 
Ana Santo AF719/22 serie nova 
Ana Santo 5 Esc. AF722 novo 
4.° Cent. Marte S. JOClO de Deus 4 Esc. AF728 novo sem charneira 
3.° Congo Nac. de Pesca AF731/2 serie nova sem charneira 
Encerramento do Ana Santo AF733/6 serie nova 
Encerramenlo do Ana Santo 2$30 AF736 em quadra nova sem charneira 
25.° Aniv. Revoluyoo Nacional AF739/40 serie nova 
3.° Aniv. do OTAN AF749/50 serie nova 
3.° Aniv. do OTAN AF749/5O serie nova 
3.° Anlv. do OTAN 3$50 AF750 novo sem goma sem charneira 
3.° Aniv. do OTAN 3$50 AF750 novo sem charneira 
4.° Cent. Marte S. Francisco Xavier AF759/62 serie nova sem charneira 
D. Dinis AF763/77 e 818 series novas sem charneira 
Cent. Selo Postal Portugues AF736/93 serie nova sem charneira 
4.° Cent. Fundayoo Cidade S. Paulo AF802/5 serie nova sem charneira 
4.° Cent. Fundayoo Cidade S. Paulo AF802/5 serie nova com vestigios de charneira 
Cent. Telegrafo Electrico em Portugal AF815/7 serie nova sem charneira 
Cent. Telegrafo Electrico em Portugal AF815/7 serie nova 
Cent. Telegrafo Electrico em Portugal AF815/Tserie nova 
Cent. Nose. Prof. Dr. Ferreira do Silva AF819/20 serie nova 
Cent. Camlnhos de Ferro em Portugal AF821/4 serie nova sem charneira 
Cent. Camlnhos de Ferro em Portugal AF821/4 serie nova sem charneira 
Almeida Garrett AF827/30 serie nova sem charnelra 
Almeida Garrett AF827/30 serle nova 
Partlclpayoo de Portugal no Exposiyoo de Bruxelas 1 500 AF833 novo com acento no «En 
de INTERNACIONAL 
Sextos Congo Int. Medlcina Tropical e Paludism a AF839/40 serie nova 
2.· Congo Nac. Marinha Mercante AF841/2 serie nova 
5.° Congo Nasc. Rainha D. Leonor AF843/6 sene nova 
Milen6rio e BI-Cent. de Aveiro AF847/8 serie nova 
Cinq. Aero Club de Portugal AF854/7 sene nova em quadras 
Cinq. Aero CLub de Portugal AF854/7 serie nova 
Padre Cruz AF861/2 serie nova 
5.· Cent. Marte Inf. D. Henrlque AF863/8 serie nova em pares horizontais 
Europa - CEPT AF869/70 serie nova 
5.° Exposiyoo Filalelica Nacional AF871/2 serie nova 
Cent. Eleva900 SetObal a Cidade AF876/7 sene nova em quadras 
Cenl. Eleva900 SelObal a Cidade AF876/7 serie nova 
Cent. Eleva900 SetObai a Cidade 4$30 AF877 em quadra nova 
18.0 Conferencia Inl. de Escutismo AF888/93 serie nova 
10.· Congo Inl. de Pedialria AF894/7 serie nova em quadra 
4.· Cenl. Publica900 dos «ColOquios dos Simples e Drogas de Garcia d'Ortan AF925/7 
serie nova 
Europa - CEPT AF934/6 serie nova 
Jogos Olimpicos - T6quio 1964 AF939/42 serie nova 
1.· Congo Nac. do Transilo AF945/7 serie nova 
5.· Cenl. de Gil Vlcenle AF967/70 s6rie nova 
Cienlislas Portugueses AF986/93 serie nova 
Europa - CEPT AF1022/4 serle nova 
20.° Aniv. do OMS AF1028/30 serie nova 
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As indivldualidades que, no meso de honra, presidiram a sessCio solene de inouguracrao do .. Portugal 98 .. 

sidente dos Correios de Portugal que 
abordou, concisamente. 0 popel desem
penhado pelos cn no realiza<;oo do Ex
posi<;oo e finalmente 0 Eng.o Albertino 
de Figueiredo que abordou a ac<;oo im
portante dos comerciantes filatelicos em 
acontecimentos do genero. Ponto alto 
do sessoo inaugural foi a condecora<;oo 
com a "Ordem de Merito» de tres perso
noli do des a que a filatelia portuguesa 
muito deve: Jose Rodrigo Dias Ferreira. 
um dos fundadores do Clube Filatelico 
de Portugal que. he 55 anos. ininter
ruptamente. tem dado 0 seu melhor 00 

maior e mais prestigiado clube filatelico 
do pais; Cap. Lemos do Silveira (a). ilus
tre e antigo dirigente filatelico. jurado 
internacional. distinto escritor filatelico e 
um dos maiores aerofilatelistas mundiais 
e. por fim. 0 Cap. Joaquim Furtado 

a) Ver outra noticia em destaque. neste Boletim. 
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Leote. um dos mais ilustres filatelistas 
portugueses que. em exposi<;6es mun
diais. tem obtido os maiores galard6es. 
honrando 0 seu pais com 0 prestiglo de 
que disfruta alem-fronteiras. As conde
cora<;6es foram impostas pelo Supremo 
Magistrado do Na<;oo. Seguiu-se a 
aposi<;oo por parte do Presidente do 
Republica e das individualidades que 0 

ladearam no mesa de honra. do primei
ro dos dez carimbos comemorativos 
(tantos quantos os dias em que 0 certa
me durou). emitidos pelos nossos Cor
reios. Pelo Dr. Norberto Pilar foram ofere
cidos 00 Dr. Jorge Sampaio a serie 
comemorativa «sao Anos do Descober
to do Caminho Maritimo para a India» e 
o livro «A Carreira do India». cujos lan
<;amentos foram feitos nesse momento. 
Foi ainda oferecida 00 Presidente do 
Republica a Medalha de Ouro do Expo
si<;oo. Depois do banda do For<;a Ae-



«PORTUGAL-98» 
A maior e mais imporlanle exposi~ao 

filalelica realizada no nosso pais, 
consliluiu um grande exilo 

p roximo do local donde partiram, 
em 1498, as caravelas de Vasco 
da Gama a caminho da india e 

a dois passos do Mosteiro dos Jeronimos 
construido, por D. Manuel I, para perpe
tuar a gesta maritima dos portugueses, 
ergue-se, naG h6 muitos anos, 0 mais 
moderno e importante e naG menos po
lemico ((espac;:o» do pais - 0 Centro 
Cultural de Belem. 

A Comissao Executiva da ((PORTUGAL 
98» - a maior e mais importante Exposi
c;:ao Filatelica realizada, neste seculo, no 
nosso pais, naG podia ter escolhido um 
local mais apropriado para a realizac;:ao 
do evento que se integrou nas manifes
tac;:6es culturais levadas a efeito para 
comemorar os 500 Anos da Descoberta 
do Caminho Maritimo para a india. 

A ((Portugal 98» prestigiou a terra lusi
tana, a Administrac;:ao dos nossos Cor
reios e os dirigentes m6ximos da filatelia 
portuguesa organizada, em tudo quan
to e mundo, mostrando a nossa capaci
dade de realizac;:ao e organizac;:ao. 

No magnifico auditorio do Centro 
Cultural de Belem, repleto de convida
dos ligados 6 filatelia nacional e interna-

4 

cional, teve lugar, no passado dia 4 de 
Setembro, a sessao inaugural 6 qual 
presidiu 0 Senhor Presidente da Republi
ca, Dr. Jorge Sampaio. Antes de inicia
da a sessao solene as entidades oficiais 
visitaram as raras colecc;:6es de Sua Ma
jestade a Rainha Isabel II e de SAS. 0 

Principe Rainier III, do Monaco, expostas 
na Corte de Honra. Em seguida, dirigi
ram-se para 0 referido auditorio, sentan
do-se na mesa de honra as seguintes 
indlvidualidades: Senhor Dr. Jorge 
Sampaio, 0 Presidente da FIP D.N. Jatia; 
o presidente do Conselho de Adminis
trac;:ao dos Cn, Correios de Portugal, SA, 
Dr. Norberto Pilar; 0 presidente da Fede
rac;:ao Portuguesa de Filatelia, Sr. Pedro 
Vaz Pereira e 0 Presidente da ACOFIL, 
Eng.o Albertino de Figueiredo. Iniciou a 
serie de discursos 0 presidente da FPF 
que saudou 0 Presidente da Republica, 
os membros do Governo presentes (Mi
nistro do Equipamento, do Planeamen
to e da Administrac;:ao do Territorio e 0 

Ministro da Educac;:ao) e todos os convi
dados, referindo-se, em breves palavras, 
ao certame que ia ser inaugurado. Fa
laram, ainda, 0 presidente da FIP, 0 pre-

173 
174 
175 
176 
177 

178 

179 
180 
181 
182 
183 
184 

185 

186 
187 

188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 

195 
196 

197 

198 
199 
200 

201 

202 
203 
204 
205 
206 
207 

650 
750 
550 

1.150 
7.600 

8.000 

8.500 
2.850 
5.850 
2.200 
4.000 
1.600 

3.600 

7.000 
3.000 

6.200 
500 
500 
650 

1.100 
500 
500 

550 
500 

500 

1.000 
9.000 
1.500 

6.000 

2.000 
3.500 
3.700 
2.900 
6.500 
7.500 

Cent. Nasc. Gogo Coutinho AF1055/8 serie novo 
5.0 Cent. Nasc. Vasco do Gama AF1059/62 serie novo 
Inaugurac;:ao do Refinaria do Porto AF1066/9 serie novo 
Europa - CEPT AF1097/9 serie novo 
Europa - CEPT Artesonato AF1281/2 serie novo em tlras horizontais de 3 selos do canto 
inferior direito do folha 
Europa - CEPT Hist6ria do Correia AF1423/4 serie novo em quadra. Com f6sforo 

AC;:ORES 

D. Luis f. direita loor AF22 sobrecarga B dent 12 'I, usado 
D. Luis f. direita 15r AF38 p. lisa dent. 12 'I, usodo fendido pelo cunha no Iodo direito 
D. Luis f. direita 20r AF58 usado 
5.0 Cent. Nasc. Inf. D. Henrique 300r AF70 usado 
Ceres 30c AF161 novo pantos de ferrugem 
Independencia de Portugal 1.° emissao sobrecarga "A<;:ORES .. AF240/53 serie novo sem 
charnelra 
Encomendas Postais Comercio e Industria sobrecargo "A<;:ORES .. AF EP 1/17 serie nova 
com alguns defeitas e a AF17 com vinca no canto inferior direito 

ANGRA 

D. Carlos AF7/10 usodos sendo as 9/10 em dent. 13 'I, 
D. Ca~os lOOr AF9 dent. 13 'I, novo sem gam a 

MACAU 

Selo fiscal sobrecarregado. denteado. completo. 5r 'l60r AF29 novo sern charneira 
Selo fiscal sobrecarregado. denteado. destacado. 5r AF29 novo sem charnelra 
Selo fiscal sobrecarregado. denteado. destacado. lOr AF30 novo sem charnelra 
D. Luis f. dlrelta lOr AF33 dent. 12 'I, novo vestiglos de charnelra 
D. Luis f. direita 20r AF34 dent. 12 'I, novo sem goma vestigios de charnelra 
D. Carlos (Neto) 15r AF49 novo sem goma 
D. Luis f. direlta com sobrecarga "PROVISORIO .. e sobretaxa 3 a '/20r AF61 novo dent. 
Inferior tocando 0 quadro 
D. Carlos com sobretaxa 6 a 'll00r AFl16 dent. 13 'I, novo 
D. Carlos com sobrecarga .PROVISORIO .. 2 a AF124 novo sem goma dent. Inferior com 
defeito 
D. Carlos com sobrecarga "PROVISORIO .. 10 a AF127 novo sem goma alguns dentes 
curtos 
D. Ca~os com sobretaxa 10 a '/12 a AF140 novo sem charneira 
75.0 Aniv. do UPU AF340 novo sem charneira 
Lote de 10 selos novas AF42 (d. 12 'I,). 46 (d. 11 'I, sem goma). 59. 60. 79 (d. 11 ' /,).80. 
113 (s/goma). 133 (sem charneira). 210 (p. lisa d. 12x11'/, sem charnelra). Porteado 
AFP12 (sem goma). Valor de catalogo 6.350$ 
Lote contendo Reforma Administrativa. Fundac;:ao do St.o Coso. Jogos Olimpicos. PAGO· 
DES. Morte de Camees. SimpOsio de Pslqulatrla. AF422. 423. 429. 440/1. 450/3. 454/9. 
novas 
Cartelra Anual 1982 contendo AF460/70 
Cartelra Anual 1983 contendo AF471/86 
Cartelra Anuol 1984 con tendo AF487/505 
Cartelra Anual 1985 contendo AF506/23 
Cartelra Anual 1986 contendo AFS24/40 e BLoco AFB5 
Carteira Anual 1987 contendo AF542/60 e Bloco AFB7 
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Carteira Anual 1988 contendo AF562/73. 575/8. 580/4 e Blocos AFB8 e 9 
Carteira Anual 1989 contendo AF585/605. 607/11 e Blacos AFB11 e 12 
Carteira Anual 1990 contendo AF613/30. 632/5. 637/40 e Blocos AFB15 e 16 
Carteira Anual 1991 contendo AF641/63 
Carteira Anual 1992 contendo AF664/85 
Carteira Anual 1993 contendo AF686/98. 700/19. Etiquetas AFE 1/4 e Bloco AFB21 
Impasto Postal 2 a AFIP17 em quadra nova noo denteada sem charneira 
Impasto Postal AFIPlO. 12 e 15 novos 
FDC/Cn Cent. Selo Postal PortUgU9S com quadra do AF384 e carimbo de 1.° dia 9.3.54 
FOC/Cn Exposi<;:oo de Bruxelas com AF394 e carimbo de 1.° dia 8.11 .58 
FDe/Cn Sextos Congo Int. de Medicina Tropical e Paludismo com AF395 e corimbo de 
1.0 dia 15.11.58 
FOC/Cn Cent. Banco Nacional Ultra marino com AF404 e carimbo de 1.° dia 16.5.64 
FDC/Cn 40.° Aniv. Revolu<;:oo Nacional com AF406 e carimbo de 1.° dia 28.5.66 
Aerograma OM12 circulado para Lisboa 

ANGOLA 

3.° Cent. Restaura<;:oo de Angola AF292/301 serie nova sem charneira 
Aves de Angola 20 Ags. AF345 novo 
Animais de Angola 12.50 Ags. AF372 em quadra nova sem charneira 
Tipas Femininos de Angola AF412/27 serie nova sem charneira 
Escudos de Armas de Angola AF436/54 serie nova sem charnelfa 

CABO VERDE 

2.0 Viagem Presidente 6s Colonias AF236/8 serie nova 
Descobrimentos AF266/75 serie nova sem chamelra 

iNDIA 

1.0 Exposi<;:oo Fllatelica de Goa AF429/30 serie nova sem charneira em conjunlo com a 
vinheta 
S. Francisco Xavier Blacos AFB3 e 4 novas sem charneira 

MOC;:AMBIQUE 

Borboletas de Ma<;:arnbique AF388/407 serie nova 
Brazoes de Mo<;:amblque 50S AF447 em quadra nova sem charneira 
Sobrescrito com Lusiadas e Imperio Colonial POrtUgU9S AF270 (2). 290. 292/3. 296/300. 
expedido em 17.1.40 
7 sobrescritos comemorativos do Vislta do Presidente 8anda a Mo<;:ambique de 24 a 
26.9.71 para Inaugura<;:oo do Uga<;:oo Ferrovl6ria Nova Freixo·Malawi: todos com AF412 
e 460 e carimbos de Tete. Songo e Quellmane de 24.9.71: Mo<;:ambique. Nacala e Nova 
Freixo de 25.9.71: e Nampula de 26.9.71 

lOUREN<;:O MARQUES 

Selas fiscais de Mo<;:amblque com sobrecarga AF47 e 48 com erro nas sobretaxas ,,5 
esry» e ,,22 reis» novas sem charnelra 
Selas tiscals de Mo<;:amblque com sobrecarga AF47 e 48 com erro nas sobretaxas .. 5 
esry» e ,,22 rels» novas sem charneira 
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EDITORIAL 
Tfnhamos estas palavras alinhavadas para sairem no Editorial do numero anterior 

deste Boletim. mas consideramos mais importante e oportuno dar noticias pormeno
rizadas sobre 0 maior evento filatelico jamais realizado no nosso pais - a 
«PORTUGAL 98». 

Delxamos. portanto. para «segundas nupcias» as palavras que agora vos deixa
mos. 

Lemos atentamente 0 «Editorial» assinado por Pedro Vaz Pereira na Filatelia Lu
sitana n.o 32. 

Todos nos conhecemos 0 estilo em que escreve 0 ilustre Presidente da nossa 
Federa<;:oo e, portanto, noo nos admiramos das palavras que utiliza «talvez» pouco 
«meigas», mas francas, directas e sem rodeios. Temos de convir, porem, que todos 
nos, nas nossas vidas do dia-a-dia. ja ouvimos palavras bem mais agradaveis e bem 
sonantes, mas mais perigosas. por vezes ... 

Desde ja pretendemos frisar bem. para que noo subsistam equivocos. que 0 

Boletim do CFP prima pela sua Independencla e imparcialidade. Ninguem, de boa 
fe, nos pode acusar de sectarismo ou de alimentar polemicas seja com quem for e 
a que pretexto for. Fol, e e sera. assim. enquanto dlrigirmos esta publicac;:oo. 

Pareceu-nos, porem, ser dever da Direcc;:oo do CFP emltir uma despretenslosa e 
franca opinioo noo sobre 0 texto do «Editorial» na sua globalidade. mas apenas 
ace rca de certos pontos. que a todos nos. filateiistas. dizem respelto. E preclso noo 
esquecer que fol 0 nosso Clube que apresentou a lista da actual Federa<;:oo que foi 
submetlda a sufragio das Agremiac;:oes Federadas que a elegeram por ampla mai
orla. Asslm. continuaremos a apoiar tudo 0 que vise melhorar, sob todos os aspectos, 
a nossa Filatelia. 

Posto Isto. queremos sim e tao somente dar 0 nosso apoio e solidarizarmo-nos 
com 0 Presidente da FPF quando afirma que compete aquele Orgao «defender 0 

bom nome da filatella portuguesa e dos filatelistas portugueses». (Parece que sobre 
Isto nlnguem tem duvldas). «devendo cultivar-se a camaradagem e etica de uma 
forma so. frontal e sem atropelos». 

Na verdade, estes prlncipios sao fundamentals, porquanto, comportamentos. 
atltudes. actos e declsoes condenaveis provocam. noo tenhamos duvidas. conflitos 
e desunioes Indesejaveis de que so a Filatelia (mais do que os filatelistas) sal prejudi
cada. 

Todos os que estoo Imbuidos do ideal filatelico devem fazer um esforc;:o. compor
tando-se de modo a que a «fraternidade entre os filatelistas de Portugah. seJa uma 
realldade. para bem de todos e princlpalmente da Filatelia Portuguesa. 

Eurico C.E. Lage Cardoso 
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~ filat21ia 
\eJ BARATA DRS NEUES 
Rua da Trmdade. 5-1.& Dto. (ao Largo do Carmo) - Apartado 2690 -1117 LISBOA CODEX 

Telef.: (01) 3467133 - Fax (01) 3429967 

SEMPRE NA VANGUARDA DAS GRANDES NOVIDADES 
LlTERARIAS-FILATELICO/NUMISMATICAS 

Possuimos grande quantidade 

de livros, revistas e catologos 

sobre filatelia e numismotico 
NACIONAL 

E ESTRANGEIRO 

• MARCO FillA 
• SOBRESCRITOS 

DE 1.° OIA 
• INTEIROS POSTAIS 

• POSTAIS MAXIMOS 
• CARTAS FILAT~LI 
• AEROGRAMAS 
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245 
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248 
249 
250 
251 
252 
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254 
255 

256 

257 

258 

259 

800 

800 

1.500 

20.000 
2.600 

7.000 
2.600 
8.000 

14.000 
1.600 

800 

19.000 
18.000 
4.000 
6.000 
1.700 
3.000 

2.000 
2.900 

1.500 

1.500 

500 

500 

S. TOME E PRiNCIPE 

1.0 Viogem Presidenciol 00 Ultramor 1$75 AF317 novo sem chorneira 

ULTRAMAR - COLONIAS 

Corteira com os 7 selos postois comemorativos do V Cent. do Nosc. de D. Manuel I. 
edi<;:ao do Ministerio do Ultramor 
Late de 70 selos novos (49 sem chorneiro. 21 com vestfgios de charneira. 8 repetidos) 
tados de taxas baixas. ANGOLA 142/5.148/50.200.200/3.228/9.255. Porteado 22/4.31. 
CABO VERDE 137 (2). 138 (2). 140 (2). 141 (2). 142. 171. 189. 199.218 (2). Porteado 21. 24 
(2). GUINE 144/6. 177. 204. Porteodo 32. iNDIA 230. 243. 296. 301. 333 (2). 334 (2). 372. 
Porteado 37/8. 40 (2). M~AMBIQUE 153/7. 169/60. 224. 226/7. 270/1. Porteado 34. S. 
TOME E PRiNCIPE 202. 248. 280. Valor de cat61ogo AF: 7.655$ 

BLOCO - CARTEIRAS 

Costumes Portugueses AFB4 novo sem charneira 
3.° Exposi<;:ao Filatelica Portugueso AFB5 novo sem charnelra gomo incompleta lateral
mente 
Presidente Carmona AFB8 novo com 2 charneiras 
Cent. Escola Naval AFB9 novo sem charneira 
Castelos de Portugal AFB 1 0 usa do 
Cent. Banco de Portugal AFBll novo sem charneira 
Tesouros Reais 4 carteiras com 5 selos coda. sendo 2 do 1.0 grupo AF20l5 e 2 do 2.° 
grupo AF2056. Novas 
Carteira dos cn «Lubropex 92 .. com Instrumentos N6uticos dos Descobrimentos AF2074/ 
7. Bloco AFB127 do mesmo serie e Inteiro Postal .APL - Administra<;:ao do Porto de 
Usbooll com 38$00 impressos AF2062 

CORREIO AEREO 

Helice AFCA 1/10 serie novo 
Helice AFCA 1/10 serie nova 
Macau - Padroes com sobrecargo AFCA 1/6 em duos series novas 
Macau - Vistas de Macau com sobretoxo AFCA21 em quodra nova sem charneira 
Angola - ImperiO Colonial PortugU6S AFCA 1/9 serle nova sem chorneira 
Angola - Imperio Colonial Portugues AFCA7 com sobrecarga ccExposi<;:ao Internacional 
de Nova Kork 1936-40 .. novo sem charneira 
Cabo Verde - Imperia Colonial Portugues AFCA 1/9 serie novo sem charneiro 
Guine -Imperio Colonial Portugues AFCA 1/9 serie nova sem chorneira selos 4 a 6 com 
ligeiros pontos de ferrugem 
indio - Imperio Colonial Portugues AFCA 1/9 serie nova sem charneiro selo n.o 1 com 
falto de 1 dente num canto 
Mo<;:ombique - Imperio Colonial POrtugu6s AFCA 1/9 serie novo sem charneiro ligeiros 
pontos de ferrugem 

DIVERSOS 

Sobrescrito com AF637 (2). 639 (2). vinheta do Sociedade de Geografia «Exfipo 194411 e 
corimbo do (3.0) Exposl<;:60 Filoteiica/20.MAI.44/CTI/LiSBOA 
Sobrescrito com AF713 e carimbo 1.0 dio de emlssao do 16.° Congresso Internoclonal de 
Hist6ria do Arte 
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FDC/CFP 819 Europa - CEPT Escultura AF1209/11 
FDC/Crr Europa - CEPT Artesanato AF1281/2 
Intelros Postals. Sobrescritos de Notal sem cartoes. 13 tipos diferentes. no total de 289 
pec;:as. Novos 
Lote de 50 selos perfurodos de Portugal. alguns repetidos 
Inglaterra - Cinta circulada para Quelimane com Eduardo VII H&C 12 

LlTERATURA 

4.000 Historia do Selo Postal Portugues, de Antonio H.R. Oliveira Marques. volume II de 1958 
2.500 Intelros Postais de Portugal e IIhas Adjacentes. de Jose do Cunha Lomas. Edic;:oo dos crr 

de 1969 
5.000 GABRIEL - Revlsta de Filatelia Cristo. Colecc;:oo completa encode modo. Raro 
2.000 Cat61ogo Simoes Ferreiro de Portugal Colonias e Novos Poises de Expressoa Portuguesa. 

1981. ultimo edic;:oo 
1.500 3 cat610gos de selos de Portugal. IIhas. Macau e Ex-Ultramar de 1983. 1985 e 1986. 

Edic;:oo de Numism6tica e Filatelia. Ultimos anos edltados 
500 Cat610go EI6dlo dos Santos de Portugal. IIhas e Macau de 1991 -2. ultimo edic;:oo 
900 3 livros .. Portugal em Selos de 1983. 1984 e 1985». Edic;:oo dos crr. normal sem os selas 

1.300 9 revistas .. Mercado Filatelleo» n." 55/57. 59/62.70/71 e 4 revistas do 1.°64.° .. Vendas de 
Selos per Ofertas» do coso Mercado Filatellco 

2.000 British Elizabethlan Stomps. The story of the postage stomps of the United Kingdom. 
Guemsey. Jersey and the Isle of Mon. from 1952 to 1970. David Potter. 1971 

2.000 Commemorative Postage Stomps of Great Britain. 1890-1966. L.N. and M. Williams - 1967 
275 500 Manual de Filatelia Tem6tlca. de Nestor M. Ferre, editado pela Federacion Argentino de 

Entidades Fllatelicas em 1987. Copia encadernada 

Data limite para a recepc;:ao das oferlas: 26 de Outubro de 1998 (2.· Feira) 

A recepc;:ao do material para a revista n.D 382 a sair em Dezembro, tera que estar 
entregue via correia registado ate 31 de Outubro de 1998 (SObado). 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
• 

~ ~~ FILIADO NA FEDERAC;AO PORTUGUESA DE FILATELIA 

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 

SEOE: AV. ALMIRANTE REIS, 70', 5.Q DT.Q - 1150' LlSBOA - Telef.: 8123936 

Expediente - Quintas-feiras e sabados, das 15 as 19 horas. 
Qualidades e quotiza~6es dos s6cios: 

JUNIOR (menores 18 anos) - 1 00'0'$0'0' anD 

EFECTIVO (Lisboa e Concelhos Limftrofes) -1 0'0'0'$0'0' semestre; 1 90'0'$0'0' (ano); 
(Provincia, IIhas e Macau) - 1 70'0'$0'0' anD 

CORRESPONDENTE (Estrangeiro) - 240'0'$0'0' anD 

Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro. 
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Pelo contrario, alguns estao a superficie e a vista de todos. Como a nova Ponte Vasco da Gama. 
Ou a moeda comemorativa que a Imprensa Nacional~Casa da Maeda emitiu para celebrar a sua inau8ura~ao. 

Da autoria de Vilor Santos, estes magnIficos espkimes numismaticos (oram cunhados 
em duas vers6es: Praia Proof e Bimetalica lamelar em Praia e Duro. 

Moedas de Portugal. Hoje urn valor, amanhii um lesouro. 

'A venda nas lojas I.N.CM., bancos e comerciantes da especialidade. 

INCM 
lMPRENSA NAC10NAl - CASA DA MOEDA, f ,P 

o VALOR DA CONFIAN~A 

hHp/lwwwincm.pt - emilil. dco@incmpt Av Anl6nio ~ de Almeida. 1000 lisboa. Portugal - Tel. + 351 ,1 7978631 - Fax : + 351 ,1,793045 

PROTEJA 
OS SEUS SELOS! 

·Sist~mas (Ie Detec~ao 
de Intrusao e Incendio , ~ . 

A1vara: N!2. 111 MAl 27.06.97 - a1fneas A) a H) 



~. ' " 
~I· · · : ",: ' ,. 1 

<a:·· .. ..... :.; ':-.:.,..:' ,. 
.... . 
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Proximo Leilao 

17° - Leilao Geral 
Janeiro de 1999 
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o fundador e vice-presidente do CFP, 
Sr. Jose Rodrigo Dias Ferreira ao receber 

de Sua ExceIencia 0 Presidente da Republica 
a Comenda da ccOrdem de Merito» na sessao 

solene de inaugura~ao da ccPortugai 98». 
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