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Bruno Miguel, 0 s6cio mais jovem presente
no jantar de confraterniza~ao comemorativo
do 55.!! Aniversario do C.F.P. apaga,
juntamente com alguns membros dos Orgaos
Sociais do Clube, as velas do bolo mandado
confeccionar para 0 evento.
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EDITORIAL
Tal como estava programodo tiveram lugar. no passado mes de Outubro, as comemoro.;:ees do
55.° Anivers6rio do nosso Clube, que constaram do reoliza.;:ao. no nasso Sede. de um So lao de Filotelio
Comemorativo do elemeride, no qual estiverom potentes cinco boas participo.;:ees de outros tantos
ossociodos. 0 Solao, que fai muita oprecioda pelos visitontes, foi inougurodo no dio 26 e encerrou a
30. No dio do inouguro.;:ao foi oposto um corimbo comemarotivo (cocheiro do Malo-Posta) no correspond€lncio opresentodo para a efeito no Posta de Correia que luncionou no local do evento.
No dio 27 teve lugar. como faro onunciodo no numero anterior deste Boletim. um jontar de
confroternizo.;:ao, que reuniu 62 convivas, no Messe de Olic iois do For.;:a Aerea. em Monsanto. Apos
a excelente jontor que foi servido, lorom distribuidas medalhos do Clube oos socios que campletorom
SO e 25 onos de inscri.;:ao e 005 s6cios que porticiporam nos dois Sol6es Filotellcos, realizados pelo
Clube.
Aos associodos D. Moria Helena Corrao e Sf. Pedro Voz Pereira forom concedidas medolhas de
"grotidao".
o referido jontor decorreu um ombiente de franco e sincero omizade, servindo de pretexto para
um ogrod6vel convivio.
No final do reposto, 0 Presidente do Direc.;:ao do CFP proferiu as seguintes polovros:
Prezados cons6cios e amigos
Um dos acontecimentos que marcaram a vida nacional no ana que decorre foi, sem duvida, a
Exposic;:oo Filatelica Internacional "PORTUGAL'98 .., a maior e mais importante evento do genera realizado no nosso pais.
Quando estamos a comemorar, com este magnffico jan tar, a 55. 0 Aniversorio do C/ube Filatelico
de Portugal. parece, 0 primeira vista, noo ter muito cabimento fazer a/usoo 0 "PORTUGAL '98 ... Mas, noo
e assim. Primeiro, este importante evento filatelico internacional merece, de vez em quando, ser recordado para nunca ser esquecldo, dada a repercussoo que teve em todo a mundo filatelico; depois,
porque se encontra nesta festa de confraternizac;:oo, alios, como sempre, 0 presidente do Federac;:oo
Portuguesa de Filatelia, Sr. Pedro Vaz Pereira, que foi Vice-Presidente daquele importante certame e
seu principal impulsion odor; finalmente, porque durante a inaugurac;:oo do "PORTUGAL'98 .. teve lugar
um acto de elevado significado que constituiu uma grande honra para a nosso C/ube. Estou a referirme 6s condecoracoes, com a Ordem de Merito, impastos pelo Presidente do Republica, 00 nosso
muito estimado colega de Direcc;:oo, Sr. Jose Rodrigo Dias Ferreira, um dos fundadores do C/ube
Filatelico de Portugal que tem dedicado, toda a sua vida. a esta agremiac;:60 e que e a principal
responsovel pela grandiosidade do mesmo tanto no pafs como no estrangeiro e 00 nosso muito prezado amigo, ilustre cons6cio e distintfssimo fi/atelista Sr. Cap. Joaquim Furtado Leote, aqui presente, que
tem prestigiado de forma notovel a nossa filatelia alem-fronteiras.
Estas referencias sao mais do que suficientes para justificar a alusoo que fizemos 6 "PORTUGAL'98 ...
Noo vou incomodar as prezados ossociados e Ex."' famfli05 com muito mais palavras.
o momenta e de festa e de saudovel confraternizac;:oo pelo que noo me parece ter cabimento
aqui e agora aludir 6 vida do C/ube e os acc;:oes au omissoes daqueles que a dirigem.
Parton to, apenas queremos agrodecer. muito sinceramente. 0 todos. a sua presenc;:a e a satisfar;:oo que ela nos deu. lamentando. sim. que outros estimodos ossociodos noo estejam nesto solo 0
confroternizar connosco.
Noo queremos deixar de agrodecer 00 Director des to Messe, Sr. Mojor Meireles, a posslbllidode
que nos tem dado pora realizar neste excelente espac;:o a jon tar de onIVers6rio do C/ube. Ao nosso
muito prezado amigo e cons6cio Sr. Cor. Dr. Cabral Rego ogradecemos, mois uma vez, a sua occoo,
sem 0 qual noo era possfvel concretizor este jan tor nestos magnificos instoloc;:oes
Desejamos felicitar. vivamente, as nossos prezodos amigos que completam 50 e 25 anos de o5sociado. congratu/ondo-nos pela sua grande dedicacoo 00 CFP e agradecer. fino /mente. oos nossos
estimodos cons6cios que se disponibilizorom 0 porticipor com os suo5 colecc;:oes, nos daIS Soloes que
levemos a efeifo no Sede do C/ube.
Agrodecemos. finolmente, oos nossos ossociodos de Portugol e do Estronge/ro que fellc tforom a
Clube pelo seu 55.0 Aniverserio.
Eurico C.E. loge Cardoso
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iNDIA PORTUGUESA
Goa

Marcas Postais Pre-Adesivas
Cor. Jaaquim Dares

Q

uando resolvemos dedi car a nossa
ater:<;:ao ao estudo dos selos «nativos»
da India Portuguesa. com a inten<;:ao
de participar nalgum evento filatelico de
competi<;:ao. naG esperavamos encontrar
tantas dificuldades tanto no conhecimento.
como na aquisi<;:ao do material indispensavel para a finalidade.
Procuramos rodear a nossa mesa de trabalho de tooas as publica<;:oes conhecidas e
assim criamos um arsenal para poder separar
as varias eprgrafes que podem constltuir a
colec<;:ao. como a historia dos selos. emissoes
produzidas. catalog os. marcas postais. carimbos. datas. publica<;:oes estrangeiras. enfim.
um mundo de assuntos necessarios. mas tambem diferentes uns dos outros.
Um dos caprtulos que mereceu a nossa
aten<;:ao foram as marcas postais pre-adesivas. pois ja possuramos algum material e
nenhum conhecimento do assunto.
De tudo quanta chegou as nossas moos.
o que mais nos auxiliou. nessa epoca. foi uma
SEPARATA DA REVISTA MERCADO FILATELICO.
publicada por A. Guedes de Magalhaes em
Abril/Junho de 1973.
Da leitura e estudo desse apontamento
ficou-nos a ideia de que podramos classificar
a marc a postal pre-adesiva de GOA em 3
grupos. que teriam sido usados pela Administra<;:ao Central de Pangim (ou NOVA GOA.
que e 0 mesmo): GOA 1. GOA 2 e GOA 3.
com caracterrsticas. perrodos de utiliza<;:ao.
tinta dos carimbos definida e apropriada;
puro engano: ao fim de alguns anos e de
varias aquisi<;:oes de material que vai aparecendo no mercado ou nos leiloes. principalmente no estrangeiro. verificamos que a nossa

ideia inicial era errada e que varias surpresas
nos apareciam de vez em quando.
Ora 0 coleccionador ja familiarizodo sabe
da existencia. em todas as epocas e em
todos os parses de «artistas» que se propoem
«encontrar» raridades e apresenta-Ias ao coleccionador desprevenido; uma actividade
nefasta. 'que nao podemos evitar. mas contra a qual podemos lutar. se 0 conhecimento
for completo. por ja estar descrito em qualquer publica<;:ao ou revista da especialidade.
Vem isto a proposito por nos ter aparecido ha pouco tempo uma carta pre-adesiva.
com a marc a postal de GOA 1. umas iniciais
em maiusculas por baixo da marca - P.N.P.que desconhedamos e nunca trnhamos visto
referida em qualquer publica<;:ao.
Interrogado 0 proprietario sobre se ja tinha lido qualquer referencia publicada quanto ao assunto. foi negativa a sua resposta.
E claro que nos lembramos daqueles incognitos fabricantes de raridades e resolvemos fazer um estudo aprofundado do assunto.
transmitindo neste reduzido apontamento.
aquilo que conseguimos apurar e que. temos
a certeza. nao esgota 0 ass unto e talvez
contenha algumas falhas ou imprecisoes; no
entanto. a maior parte das conclusoes aqui
tiradas baseiam-se na observa<;:ao de pe<;:as
filatelicas circuladas. que nos merecem a
maior confian<;:a de autenticidade. tanto de
nossa propriedade. com o observadas em
colec<;:oes. exposi<;:oes ou catalogos de leiIDes estrangeiros.
Partindo do prindpio que a classifica<;:ao
inicial estava certa. se bem que incompleta.
vamos por isso descrever aquilo que no s foi
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64
6S
66
67
68
69
70
71
72
73

S.500
3.000
1.000
4.000
S.OOO
3.500
600
1.S00
2.000
3.500

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

74
7S
76

3.SOO
SO.OOO
1.000

0
0
0

77
78
79

2.000
2.000
18.000

0
0

80

1.SOO

0

81
82
83
84

1.500
SOO
1.200
2.SOO

0
0
0

8S
86
87
89
90
91
92

SOO
1.2S0
1.SOO
500
8.200
2.500
1.000
2.000

0
0
0
0
0
0

93
94
9S
96

12.000
30.000
2.500
3.S00

0
0
0
0

97
98

*
*

100
101
102
103
104
105
106
107
lOB
109

600
1.200
1.200
SOO
1.000
500
1.200
500
4.000
2.250
6.000
1.500
1.S00

110

2.000

111

13.000

0

112

2.000
13.500

0

113
114
115
116

1.200
1.2S0
3.500

88

99

0

0

*
*

0

0

*0

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Luis f. curva dent. 20r AF29
Luis f. curva dent. 120r AF34
Luis f. direita Sr AF36 dols selos com dent. 12 '/2 e 13 '/2
Luis f. direita lOr AF37 dois selos com dent. 12 '/2 e 13 '/2
Luis f. direita lSr AF38 dois selos com dent. 12 '/2 e 13 '/2
Luis f. direita 20r AF39 dols selos com dent. 12 '/2 e 13 '/2
Luis f. direita 2Sr AF40 do Is selos com dent. 12 '/2 e 13 '/2
Luis f. direita 2Sr AF40 seis selos com carimbos do 2.° reforma todos diferentes
Luis f. dlrelta 50r AF41 dols selos com dent. 12 '/ e 13 '/2
Luis f. dlreita 80r AF42 dois selos com dent. 12 2 e 13 '/2sendo este com
perfurOl;:oo em estrela
D. Luis f. direita 120r AF44
D. Luis f. dlreita 240r AF46 levemente vlncado
Jomaes AF48 dent. 12 '/2 e 13 '/2 seis exemplares com carimbas de L1sboa S a
vermelho e 1 a verde
D. Luis de perfil AFS2/S todos com dent. 12 '/2
D. Luis de perfil AFS2/S todos com dent. 13 '/2
D. Luis de perfil 2Sr AF54 sobre mela carta com carimbo datado redondo e a
sua esquerda carimbo oval ..ENTROU TARDE». Rara
D. Luis de perfil 2Sr AF54 cinco selos carimbados 3 a preto. 1 a azul e 1 a
vermelho
D. Luis de frente p. porcelana dent. 12 '/2 Sr AF56 novo sem goma
D. Luis de frente AF56/8 todos com dent. 12 '/2
D. Luis de frente AF56/8 todos com dent. 13 '/2
D. Luis de frente 2Sr AFS7 treze selos com carimbos varios (telegrafos/pre-filatelicos)
D. Luis de frente SOr AFS8 dols selos com dent. 11 '/2 e 12 '/2
Taxa de Telegramas AFS9 dent. 13 '/2
Taxa de Telegramas AFS9 dois selos com dent. 12 '/2 e 13 '/2
D. Luis de frente S e lOr AF60/l
D. Luis de frente 2Sr AF62 em par com perfurayoo em estrela
D. Luis de frente 2Sr AF62 carimbado e perfurado com estrela
D. Luis de frente 2Sr AF63 novo sem goma
D. Luis de frente 2Sr AF63 quatro selos com carimbos ..PR». estrela e pre-filateIIcos
D. Luis de frente SOOr AF64 perfurado com estrela. um canto curto
D. Luis de frente SOOr AF64 .. rouletted». dols dentes curtos
D. Luis de frente 500r AF65 dent. 12 '/2
D. Luis f. direita 1.ooor AF67 dent. 13 '/2com pefurayoo .. BBC» de Blandy Brothers
C.o do Funchal
D. Carlos p. pontinhado dent. 11 '/2 Sr AF68
D. Carlos Sr AF68
D. Carlos p. porcelana dent. 12 '/ lSr AF74 novo sem goma
D. Luis ..Provisoria» sobrecarga a lDr AF81 novo sem goma
D. Luis ..Provlsorio» sobrecarga b lOr AF81
D. Luis ..Provisorio» sobrecarga c Sr AF82 novo sem goma
D. Luis .. Provls6rlo» sobrecarga c 20r AF85 novo sem goma
D. Luis .. Provisorio» sobrecarga c 25r AF86 novo sem goma
D. Luis ..Provisorio» sobrecarga c 50r AF87
D. Luis ..Provlsorio» dent. 11 1/2 sobrecarga de lOr AF90
D. Luis ..Provisorio» sobrecarga d 50r AF93
D. Luis .. Provisorio» sobrecarga e 20 s/25r AF95 novo sem goma
5.° Cent. Nasc. Inf. D. Henrlque AF98/loo e 103/5 sobre fragmento com carimbo do .. Centenarlo»
7.° Cent. Nasc. St.o Antonio AF 111/2 novos sem goma e AF116 novo com
goma e sem charneira
7.° Cent. Nasc. St.o Antonio AFlll/20 (AFl18 com leve trayo de tinta) valor de
catalogo 43.500$
7.° Cent. Nasc. St.o Antonia 25 e SOr AFl16/7
D. Carlos 5. 25 e lS0r AF127 novo sem goma e com taxa deslocada. AF136 e
141 novos com goma e com charneira
D. Carlos 25r AF131 novo sem goma
D. Manuel 2 '/2' 15 e 300r AFl56 em par horizontal. AF159 e 167 isolados
D. Manuel com sobrecarga .Republica» serie AF170/l83
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CARIMBOS NOMINAIS

11

1.000

12
13

1.000
1.000

14

1.000

15
16

1.000

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1.000
1.000
1.000
1.000

1.000
1.000
1.000

1.000

1.000
1.000

1.000
1.000
1.000

1.000
1.000

31

1.000

32

1.000

33

1.000

34
35
36

1.000

37

1.000
1.000
1.000

38

1.000

o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

o

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

Jornaes AF48 com carimbo nornlnal "CARRAZEda de/ANCIAes..
Jornaes AF48 com carimbo nominal "LAMEGO..
Jornaes AF48 com carimbo nominal "MARCO DE/cANAVEZES..
Jornaes AF48 com carimbo nominal "POMBAL..
Jornaes AF48 com carimbo norninal REGOA..
Jornaes AF48 com carimbo nominal «TAVIRA ..
D. Luis de perfil 25r AF54. com carimbo nominal "ANCIAO" (selo com defeitos)
D. Luis de perfil 25r AF54 com carimbo nominal "AVEIRO .. (selo com defeitos)
D. Luis de perfil 25r AF54 com canmbo nominal "oLHAO .. (selo com defeitos)
D. Luis de perfil 25r AF54 com carimbo nominal "P. D'ARCOS.. (selo com defeitos)
D. Luis de frente 5r AF56 com canmbo nominal "pOVOA DE VARzim ..
D. Luis de frente 25r AF57 com carimbo nominal "arMAMAR"
D. Luis de frenle 25r AF57 com carimbo nominal "BASTO" (selo com defeilos)
D. Luis de frenle 25r AF57 com carlmbo nominal "BELLAS .. (selo com defeilos)
D. Luis de Frente 25r AF57 com carimbo nominal "C. GRANDe..
D. Luis de frente 25r AF57 com carimbo nominal "caSTRODAIRE ..
D. Luis de frenle 25r AF57 com carimbo nominal "fornoS D'ALGODRES .. (selo
com defeitos)
D. Luis de frente 25r AF57 com carimbo nominal "GOLE~an ..
D. Luis de frenle 25r AF57 com carimbo nominal "LOUZA..
D. Luis de frenle 25r AF57 com carimbo nominal "MUIMENTA/DA BE IRA..
D. Luis de frenle 25r AF57 com carimbo nominal "mUSTElro" (selo com defeitos)
D. Luis de frente 25r AF57 com carimbo nominal "pENACOVA.. (selo com defellos)
D. Luis de frenle 25r AF57 com carimbo nominal "qUELUZ..
D. Luis de frente 25r AF57 com carimbo nominal "REZENde ..
D. Luis de frente 25r AF57 com carimbo nominal "sABROSAn
D. Luis de frente 25r AF57 com canmbo nominal "SERTA.. (selo com defeilos)
D. Luis de frenle 25r AF57 com carimbo nominal "THO MAR.
D. Luis de frenle 5r AF60 com carimbo nominal "CABEC;:O De vide .. (selo com
defeilos)
SELOS DE PORTUGAL

20.000
15.000

o

41

1.500

42

4.000

43
44
45
46

7.500
1.500
1.500
1.000

47

1.500

o
o
o
o
o
o
o

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

3.000

39
40

2.500
3.500
5.500
5.000

3000
600
6.000
6.000

3.000
750

3.000
4.000
10.000

7.000
7.500

o

o

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

o
o

o

D. Marla 5r AFI margens curtas
D. Maria 50r AF3 com carimbo 48 de Angra muito bem botido margens recortadas
D. Pedro C. /isos 25r AF6
D. Pedro C . /isos 50r AFB margem inferior curta
D. Pedro c. ane/ados 5r tipo /I carimbo 52 AFlO
D. Pedro c . anelados 25r AF12 cunha /I boas margens
D. Pedro c:anelados 25r AF12 cunha"
D. Pedro c . anelados 25r AF12 cunha"
D. Pedro C. ane/ados 25r AF12 seis exemplares com carimbos diferentes lodos
com margens curtas
D. Luis lOr AF15
D. Luis 25r AF16 seis exemplares com carimbos diferentes com margens normais
D. Luis 50r verde amarela AF17
D. Luis 50r verde azul AF17
D. Luis lOOr AFIB
D. Luis f. curva noo dent. 5r AF19 novo sem goma margens curtas
D. Luis f. curva noo dent. 5r AF19
D. Luis f. curvo noo denl. lOr AF20 novo sem goma margens curtas
D. Luis f. curvo noo dent. lOr AF20 duos margens curtos
D. Luis f. curva noo dent. 20r AF21 margens curtas e reporado
D. Luis f. curvo noo dent. 25r AF22
D. Luis f. curva noo dent. 50r AF23
D. Luis f. curva noo dent. BOr AF24 margens curtas
D. Luis f. curvo noo denl. l00r AF25
D. Luis f. curvo noo dent. l00r AF25
D. Luis f. curvo noo dent. 120r AF26 sabre fragmento
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recem ligeiramente maiores porque a impressao foi mais leve podendo ser considerada
uma pequena variante da marca original.
Conhecemo-Ia igualmente em mais cartos de
colecc;:6es diferentes. datas diferentes. mas
aproximada que referimos. 0 que nos levaria a supor um certo e limitado tempo de
utilizoc;:oo da referida marca postal; puro
engano. pois vamos encontrar 0 mesmo
modelo. que adiante trataremos. por volta
do ana de 1870. isto e. quose no fim do
periodo pre-adesivo da india Portuguesa.
depois do esgotamento do Tipo GOA 2 e no
final da utilizoc;:oo do Tipo GOA 3.
Outra marc a deste Tipo
aporece-nos na cor vermelha
apresentando superiormente
P. P.
as iniciois P.P .. que traduzimos
por "PORTE PAGO)). iniciais
essos que nos pareciam mais
frequentes no Tipo "GOA 2)).
A data do carta que possuimos com esta
marca e 20-12-1841.
Para finalizar este Tipo de GOA 1 apresentamos 0 ultimo exemplar que nos surgiu.
impresso a tinta preta com a data de 1870.
quase portanto na epoca do selo adesivo
para a india Portuguesa.
A traduc;:oo daquelas iniciais (P.N.P .) e.
salvo melhor opinioo. "PORTE NAO PAGO».
mas esta opinioo s6 a decidimos por analogias com 0 correia do india Inglesa. que muita

dado observar com 0 correr dos an os. na
esperam;:a de deixar mais alguma luz sobre 0
assunto em epigrafe. se e que ele noD est6
mais que descrito e explicado em qualquer
obra por n6s desconhecida. 0 que tem grandes possibilidades de acontecer.
Continuemos com as nossas deambu10<;:6es.

GOA

a

GOA

Mostramos aqui em dimensoo reduzida as
marcas postais inicialmente classificadas por
GOA 1. GOA 2 e GOA 3. Digamos que estas
sao as marcas Tipo naquela classificac;:oo e
por ordem das datas em que circularam.
Com 0 correr dos tempos fomos notando
que alem das marcas Tipo. outros elementos
apareciam associ ados. 0 que nos levou a
considerar que havia diversos carimbos para
marcac;:oo postal na Administrac;:oo Central
de Pangim. mas pouco ou nada regulamentado ou legislado; mesmo que 0 estivesse noo
era cumprido pois. como diz Vitorino Godinho:
" ... sabe-se que naquela epoca e naqueles
servic;:os a confusoo era quase regra». Vamos
po is descrever aquilo que nos parece mais
correcto sobre 0 assunto. ainda que com
algumas falhas. repetimos. susceptiveis de
serem completadas ou corrigidos por quem
tenha outros e mais completos conhecimentos sobre 0 assunto e se disponha a dar conhecimento com a sua publicac;:ao.
GOA 1: aparece-nos descrita na separata de
Guedes de Magalhoes.
numa carta que apenas
transitou por Goa. por volta
do ana de 1824 e impressa
com tinta preta; a carta dirigia-se para
Macau e julga-se ser conhecida como a mais
antiga com aquela marca postal.
5e aquele modelo
nos parece 0 inicial por
ser utilizodo em 1824.
temos contudo conhecimento de outra marca da mesma "famma»
que reproduzimos. em
cartas de 1840/41. que apresentam um complemento : "PAGOV 0 PORTE DO COR.o».
Nesta marca. com a cor vermelha. as letras.
se bem que do mesmo tipo da anterior. pa-

.GOA.:

G.OA

influencia exercia no correia de Goa. Damoo
e Diu. Nada encontramos na literatura consultada. que referisse aquela marco postal.
conhecendo apenas uma carta que reproduzimos em miniatura. saida de Goa para
BANGALORE. com a data de 4-3-1810. sem 0
carimbo de Goa. mas com essa palavra seguida dos iniciais P.N.P .. tudo manuscrito.
havendo portanto tad a a probabilidade de.
ness a data. ainda noo existirem os carimbos;
mas os operadores nos correios menciona5

yam nos envelopes as indica<;:6es necessarias e com certeza ja previamente determinadas. como 0 local. a data. 0 peso ou
quaisquer outras farmalidades. para que a
carrespondencia chegasse ao seu destin~.
quer 0 porte tivesse sido pago. ou fosse a
pagar pelo destinatario. 0 que era vulgar
naquela epoca.
Consultamos GOA na pessoa do Snr. V.R.
NAVELKAR. julgo que s6cio do C.F.P. 0 qual
se mostrou surpreendido par ser desconhecida em Goa aquela marca; solicitava ate a
fotoc6pia da parte frontal do envelope. afirmando pensar tratar-se de pe<;:a unica. do
que duvidamos. apesar de ser par n6s vista
pela primeira vez.
Consultada tambem a Enciclopedia dos
selos postais da India Britanica. varias referencias ali notamos
expressao "POST NOT
PAID". descrita ate em carimbos diferentes.
confarme 0 Circulo Postal; como nessa obra
de 550 paginos apenos e dedicado aos territ6rios portugueses meia pagina. estulticia
nossa seria pensarmos que 0 assunto ali seria
referido e decifrado. De resto. mesmo os
autores sao unanimes em confessar na dita
Enciclopedia. que a complica<;:ao destas interessantes marcas postais teria como provavel razao. terem sido tao pouco estudadas! ...
Tambem e certo que na India Inglesa naG
usavam as iniciais P.P. para indicar 0 porte
pago. mas sim abreviaturos das ditas palavras em ingles. como "Post-Paid" ou "Postage
Paid". porque aquelas iniciais eram us ad as
para indicar "Penny Paid".

se encontram. manuscritas. as iniciais P N P. 0
que s6 tinhamos notado no carta atras referida. para BANGALORE e que se julga ser a
mais antiga carta conhecida enviada pelo
correio. E aqui vemos n6s 4 variantes da
marco postal GOA 1. desconhecendo
quantas mais hovera par esse Mundo fora ...
Cores utilizadas: vermelho e preto.
Periodo de circula<;:ao: entre 1824 e 1870;
foi 0 que conseguimos apurar.
Passamos agora a marca postal GOA 2:
Aqui a vemos representada: os letras da palavra
GOA sao mais cheias e
mais redondas; a tinta gerolmente utilizada foi a tinta de esc rever de car sepia
e 0 periodo de circula<;:ao que conhecemos.
vai de 1843 a 1853.
Tambem aqui notamos 3 modelos em
cartas circuladas:

GOA

a

- um apenas com a
palavra GOA e a tinto utilizado 0 vermeIho;
- outro com as iniciais
P.P. par cima do carimbo;
- um terceiro com as
iniciais P.P. par baixo
do carimbo.

GOA
P. P.
GOA

GOA
P.P.

Os exemplares com a
tinta de car sepia usada
nesta marca postal. apresentam-na ja bastante esbatida. quase naG
se distinguindo do papel usado nos envelopes que. com 0 tempo. tambem amareleceu.
As iniciais P.P. independentes do carimbo.
tambem significam "PORTE PAGO". 0 que naG
impedia. apesar dessa indica<;:ao. a impressao dum selo fixo. par cartas estrangeiras chegadas a Lisboa par via de ALEXANDRIA. porte
esse a ser pago pelo destinatario.
Entramos agara para finalizar. no Tipo
GOA 3.
margem representado.
E do nosso conhecimento. por publica<;:ao no
Jornal de Filatelia do Clube Nacional de Filatelia.
um extrocto do Guia Oficial dos
n.o 22. de
Maio de 1943. onde 0 Snr.
Dr. Ant6nio Fragoso fazia
duos "singe las anota<;:6es" a um artigo sobre
esta marca postal da autoria do Snr. Dr. Carlos

Mostramos dois exemplos de carimbos ali
usados. donde podemos confirmar as dedu<;:6es que estamos fazendo. um da cidade
de Bombaim e outro da cidade de Poona.
muitas outros havendo dos varios circulos
posta is. com marcas semelhantes ou diferentes.
A marca em causa que provocou a nossa investiga<;:ao mostra ainda que as iniciais
P.N.P. seriam independentes do carimbo de
GOA. dado que. como se ve na figura. nao
ha paralelismo entre as duas inscri<;:6es. 0 que
nao seria narmal se se tratosse de um unico
carimbo. Tambem se nota que no topo do
envelope que contem oquela marca postal

a

IIGOA
I
I
I

6
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Permutes Inter-Socios
CONDI<;OES GERAIS DE VENDA
1 - Os lotes forom valorizados com um prec;:o-base estabelecido pelo socio vendedor.
data limite indicada no final do descricoo dos lotes constantes
deste boletim.
As ofertas sao datadas e numeradas de acordo com a ordem do sua recepyoo.
No coso de igualdade de valores entre duos ou mais ofertas 0 lote ser6 atribuido
oferta recebido em
primeiro lugar.
Havendo duos ou mais ofertas a adjudicac;:oo do lote ser6 feita 00 malor ofertante pelo valor medio calculado
entre os dois maiores valores oferecidos arredondado por excesso para a centeno de escudos.
Havendo um 50 ofertante a adjudicac;:oo do lote sera feita pelo volar medio calculado entre 0 valor do oferta
e 0 do prec;:o-bose arredondado por excesso para a centeno de escudos.
3 - Os lotes estoo disponiveis no sede do Clube para verificac;:oo.
Aos soc los fora de L1sboa e seus concelhos limitrofes ser6 facultada informac;:oo e fotocopias dos lotes a pedido
escrito acampanhado de selos de correio suficientes para pagamenta do porte de resposta.
4 - Noa e cobrado qualquer encargo 00 socio comprador.
5 - As despesas de envlo dos lotes adquiridos sao por conta do socia camprador.
Os lotes sao expedidos por "correio registado» por canto e risco do socia comprador ou. a pedido escrito. com
"valor declarado».
6pagomento dos lotes atribuidos ter6 de ser efectuado em escudos (PTE) por cheque. vale postal ou transferencla bonc6ria em nome do Clube. ate olto dias apos a recep<;:oo do nota de odjudica<;:oo e de despesas
de envio.
7 - So sao oceites reclomac;:oes dentro do prozo de cinco dias apos a recepc;:oo dos lotes pelo sOcio comprador.
8 - Salvo indica<;:oo em contr6rio seroo utiiizados os "Cat6logos Afinsa» (AF) para selos e "Oliveira Marques» (OM)
para inteiros pastais.
9 - Os simbolos utiiizados e 0 seu significado sao os seguintes:

2 - So se consideram as ofertas recebidas ate

a

a

°

** - Novo sem

LOTE

PRE~O-BASE

n.·

(ESCUDOSIPTE)

Charnelra

SiMBOLO

* - Novo com Charnelra

0

- Usado

DESCRI~.i.o DO LOTE

HISTORIA POSTAL
Carta de 1837 com carimba verde de PENAFIEL e taxa de 30 tambem verde.
Rarissima
Carta de Iserlohn para 0 Porto. via Paris. com porte par marco batida de 360
+ 40 manuscrito de porte interno
Carta de Manchester para Lisboa. expedida em Fevereiro de 1857. por "Packet».
com porte manucrito de 1125 reis
Carta de Burtscheid para Oporto. expedida em Janeiro de 1848. com portes
manuscritos de 840 + 70 de parte interno. com marco "PP» de Porte
Pogo
Lote de 37 cartas antigas em mau estado. naclonais e do estrangeiro para
Portugal. so mente para estudo de carimbos. Lote aver
Late de 80 cartas cam selas de D. Luis em mau estado. so mente pora estudo
de carimbos. Lote aver

48.000

2

2.000

3

2.000

4

3.000

5

1.000

6

1.500

PRO VAS

7

60.000

a

10.000
10.000

9

Camila C. Branco. 7 pec;:as com lura e sabrec arga ..Waterlow & Sons. Ltd.!
Specimen»
Encerramento do Ana Santo 1$00 noo denteado (AF 735)
Encomendas Postais (AF 1. 2. 7. 8. 10. 11) sem denteado. nas cares originais

FAlSOS

10

4.000

**

D. luis f. curva noo dent. 120 r
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BRASIL

3620 - Jorge Maria Felix do Costa. Prac;:a do
Prfncipe Real. 23 ric Esq. 1250-184 Lisboa. (M) Po.ln.C.60.N.U.l Classicos.Ceres.Macau.114.
3621 - Mario Rui Melo Alves. Rua Principal. n.o 112 ric. Gumiraes. 3500-021 Viseu. (M) Po.ln.T.C.v.60.U.T7.
Tl0.Flora.
3622 - Sandro Filipe dos Santos Matos. Rua
Paulo A. Bagina. n.o 2. 3.° Dt.o. Paio
Pires . 2840 Seixal. (M) Po.ln.T.60.
U.l.2A.114.
3623 - Paulo Jorge Gonc;:alves de Bettencourt. Rua Publia Hortensia de
Castro. n.o 7-7.° Dt.o. 1500-519 Lisboa. (M) Po.Fr.ln.T.C.V.60.N.U.l.2A.
90.114.
3624 - Antonio Soares Maganao. Praceta
Jose Fontana. n.o 1-4.° Dt.o 2600-173
Vila Franca de Xira. (M) Po. In .
T.C.60.N.U.l.T13.114.
3626 - Joao Manuel Rodrigues Santos Alves.
Rua dos . Jacintos. lote 32. Viv. «Belinha)). Carrasqueira. 2970 Sesimbra.
(M) Po.Fr.ln.Es.T.C.60.N.U.l.Ac;:ores.
2A.Macau.Tematicas: C. de Ferro e
Astronomia.114.
3627 - Bernardo Ramos Simoes Coelho. Rua
Gen. Jose Celestino do Silva. n.o 8.
11.° Dt.o. 1500 Lisboa. (P) In.T.C.v.60.
N.U.2A.114.
3628 - Pedro Leandro Rodriguez Grana. Rua
Gen. Jose Celestino do Silva. n.o 10_10.° Esq. 1500 Lisboa. (P) Po.Fr.ln.T.C.
60.N.U.l.2A.19.114.
3630 - Manuel Antonio Ramalho Mira. Rua
Prof. Victor Manuel de Morais. n.o 3_7.° Esq . 2625 Povoa de S. Iria. (P)
PO.T.C.60.N.U.l.2A.114.
3631 - Albino Antonio Santos Gonc;:alves.
Rua do Juncal. n.o 14 ric. A-das-Lebres . 2670 St.o Antao Tojal. (M)
T.C.v.60.N.U.

3629 - Nelson de Souza Barreto. Rua Desembargdor Francisco M. Santos. n.o 68.
04741-170 S. Paulo. (MIA) Po.Es.T.60.
N.U . 1.15.Temas de todos os pafses. 90.105.

Trincao. ali publicado. acerca do qual ate
tivemos ocasiao de escrever uma "Carta 00
Director)) publicada no n.O 42/JAN. 1997 daquele jornal. Isto leva-nos a concluir que 0
assunto ja foi mais que ventilado. pelo que
nos limitamos a apresentar as 4 diversas formas que 0 Tipo GOA 3 pode apresentar 00
coleccionador (as que conhecemos. e claro). para que naG fique admirado com a
marco que Ihe aparecer:

ESTADOS UNIDOS
3143 - Oswald Andrade. P.O. Box 6715.
Ithaca. N.Y. 14851. (M) PO.Es.Replies In.T.V.C.60.N.U.32 Portuguesa.91.93.94.

FRAN<:;A
3562 - Jean Philippe Gonc;:alves Carones.
Rue des Robiniers Villa. n.o 1. Res. du
Parco Quartier St. Mitre. 13030 Aix en
Provence. (M) Po.Fr.T.C.v.60.N.U.l.2A.
3617 - Mademoiselle Febre Virginie. Impasse du Moulin. 84420 Piolenc. (P)
Fr.60.1.U.

)

exemplares. em especial a marco a vermeIho. parece apresentar os 4 cantos do rectangulo exterior deficientemente impressos.
podendo a deficiencia ser motivada por falto de tinta. por imprevidencia do operador.
ou ainda por desgaste do material; faltamnos exemplares para tirar conclusoes definitivas.
Escusado sera dizer que os documentos
postais circulados. com qualquer das marcos
aqui referidas. sao de extrema raridade; ha
certamente mais correspondencia com marcos postais aqui naG referidas por naG apresentarem formato identico 6s mencionados
neste apontomento como marcos TIPO (GOA
1. GOA 2 e GOA 3). nem por isso menos
importantes ou ambicionadas por qualquer
coleccionador.
Tudo isto veio a proposito. por nos ter
aparecido um P.N.P. desconhecido. numa
data que jUlgavamos impropria para a marco postal GOA 1 utilizada no marcac;:ao do
carta.
Aqui fica 0 apontamento. no esperanc;:a
de que possa ser util a alguem.
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Sao vermelho e violeta as cores que temos visto utilizadas neste carimbo e a epoca
do sua utilizac;:ao varia entre 1854 e 1870.
supondo-se que ainda teria sido usado em
1871. ate 00 aparecimento do selo adesivo.
em Outubro desse ano.
Tambem nos apercebemos do provavel
existencia de dois carimbos. pois que nalguns

a Loja Filatelica D. Luis

Filatelia Joaquim A,S, Ma~as
Rua do Crucifixo, 76 - 2.° Sala H
1100-183 LlSBOA
PORTUGAL
Tel.!Fax: (01) 346 76 61

MADEIRA

SELOS - HISTORIA POSTAL

3625 - Claudia Sofia de Freitas Carvalho. Urbanizac;:ao das Figueirinhas. lote n.o 15.
Canic;:o. 9125 Madeira.

COMPRA - VENDE

ESPANHA

Aberto de 2.2 a 6.2das 14.30 as 19.00
(de manhii, com marca~iio previa)

3480 - Sinforiano Sardo. Av.o Pere el Cerimonios.
n.o 19-4.° . 8.° 43205 Reus. (A) Es.Po.Fr.ln.
T.6O.1.5.6.72.9O.
46

Mudou de

instala~6es

f!/Je ~del£tide 1/t'cente
Ago ra, no

~~jD~
(Frente ao Museu Soares dos Rels e Junto ao Hospital de Santo AntOnio)

Rua de D. Manuel II, 81/101 - Loja 21 - 4050-345 PORTO
Selos do Continente, PALOPs e Macau
Novidades em Moedas portuguesas
Medalhas - Postais lIustrados
Material LINDNER e LEUCHTURN para moedas, selos, credifones, medalhas e postais

Visite-nos e ganhe parqueamento automovel gratuito nas suas compras
Telefones: 02-6067463 - 02-971 31 32 (ap6s as 20 haras) - Telem6vel: 09319961648
E-Mail: Ivlcente@mall.esoterica.pt
Homesites: http://homepage.esoterica.pt/-Ivicente/selobase-html
http://homepage.esoterica.pt/-Ivicente/escudo-html
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VAMOS ESClARECER (?)

LlSTA DE SOCIOS
DO
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

(29) Mais INTEIROS POSTAIS - PARTICULARES
Americo Mascarenhas Pereira

A

E ja. agora, desculpem-me (noo se diz que:
.. Quem nco se sente nco filho de gente .. ?)
aproveito para .. mender ume boca .., 00 Amigo Paulo So Machado, a proposito do seu
.. escrito": INTEIROS POSTAIS. DESCONH~CIDOS
inserto no n.O 72, do NOTICIAS FILATELlCAS,
orgoo do BANCO MELLO sardo ultimamente.
Ei-Ia: "Noo acha que ficaria bem, no final,
aplicar um (3) - por que noo um (2)? - informando: Catalogo de Bilhetes Postais de Portugal Ultramarino ... co do .. menino .. ? (Vide
paginas 53 a 55). Ate porque 0 (2) e de 1985
e. 0 meu, de 1982 ... e a velhice deve ser
respeitada.
Desculpas aceites.

tentem, p.f., no exemplar apresentado, lamentavelmente, a preto e branco quando, na realidade, se nos apresenta alegremente colorido:

MEMBERS LIST - LlSTE DES MEMBRES
ALTERA90ES - NOVaS SOC lOS

e

a) boina e cal<;:as em azul;
b) casaco, nariz e cercadura a vermelho;
c) balde, cabos, das esc ova e vassoura,
a verde;
d) sapatos e "pelosI!, das mesmas, a cinzento;
e) cara e moos rosadas;
f) cabeleira castanho avermelhado, com
riscas pretas.

PORTUGAL
38 -

258 648 -

FILATELlA-NUMISMAI1CA
MADEIRA

,UIHU;I[JlI.

'IMfOS roODS ,.1JY/AR
A NOSSA TERRA?
SUJA,? [ MOL
CU/DAR t 80A1...

738 910 -

Coso Especializada em:
• MOEDAS • SELOS • NOTAS·

1494 -

de
Portugal! Ac;ores/Madeira/Macau

Depois, no tocante ao palavreado do
"putOI!, que e a preto, a interroga<;:oo e 0
"Iamentol! sao verdes. 0 resto e a preto.
Tratando-se, como 10 e indicado, de um
TAXA PAGA. temos aqui um bonito, curioso e
instrutivo INTEIRO POSTAL, particular, merecedor do interesse e aten<;:oo dos especialistas.
Como este ..TAXA PAGA.. , devem andar
circulando, por aj, muitos outros, emitidos por
entidades diversas, com motivos e dizeres,
que noo os deste.
Temos, obviomente, novos e desconhecidos LP., particulares. que noo deveroo ser
menosprezados, acreditem. Talvez seja uma
boa ocasioo para dar inrcio a uma nova
colecyco ... noo?

Ex. Colonias

COMPRA E VENDE
Grandes Colec~oes e
pe~as isoladas
c.P. 4511
9057 FUNCHAL CODEX
MADEIRA - PORTUGAL

8

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

2089 2204 2685 2715 2805 -

3381 - Dr. Elder Manuel Pinto Correia. Quinta do Baroo. lote 18, 3.° Dt.O. 2775
Carcavelos. (A) Po.T.C.v.60.N.U.l.2B.
Congo.Dependencias de 2C.114.
3382 - Jose Leite da Silva Santos. Av.
Comend. Ferreira de Matos, 192-1.°
Esq. 4450-120 Matosinhos. (fA) PO.ln.Fr.
T.C.v.60.N.U.l.5 CEPT.15.16.90.114.
3557 - J: Sousa. Rua do Crucifixo, 76-2.° SoIa I. Lisboa . Correspondencia para Apartado 2388. Lisboa Codex.
Po.T.C.67.67A.73.Postais antigos e recentes.
3454 - Eng. Jose Fernandes Guerreiro.
Praceta Garcia de Resende, n.o 1-7.°
Esq. Alfornelos. 2700 Amadora. (M) Po.
In.T.C.v.60.66.67B.l.Macau.2A.55.9O.91.
92.114.
3614 - Cesar Jose Pombo. Rua Manuel Faria
de Sousa, 7. 2780-264 Oeiras/Portugal.
Tel./Fax 351 1 44343 13. (M/A).Fr.ln.T.v.
N.U.1.2A.5.T27 CEPT. 10/1 OB.13.15.16.
17.18/18A.Channel Islands. 19 .21/21 A.
24/24B.28.30.46.60.65/66.67B.9O.114.
3616 - Eng. Andre Tiago Rebelo Marques de
Albuquerque Neves. Rua de S. Sebastioo, 10 A. 1.0 Dt.o. 2070 Cartaxo. (A)
Po.ln.Fr.T.C.60.N.l .114.
3618 - Jooo Carlos Seguro dos Reis. Rua de
Goa, n.o 9, rIc B. 2670-437 Loures. (M)
T.C.V.60.N.U .l.A<;:ores.Madeira.Macau.114.
3619 - Dr. Claudio Romos Monteiro. Rua
Rodrigo da Fonseca, 74-1.° Esq. 1250-193 Lisboa. (M) PO.Fr.ln .T.C.60.N.1.2A.
15.21.Tematicas: Direito e Parlamentos.90.105.114 .

Alberto Lino do Camara Soares. Rua
dos Anjos, 44. 7000 Evora. (M) Po.Fr.ln.
T.C.60.N.l. Tematicas: Mariana e Turismo.90.94.
Jorge Aurelio Rodrigues. Apartado
9101, 1900 Lisboa Codex. (M) Po.Fr.ln.
T.60.N.U.5A.7.67B.90.
Dr. Nuno Manuel Correia Ferro. Cal<;:ada de S. Francisco, 2A. 1.° Cv. Esq.
1200-412 Lisboa. (M) T.C.60.N.Tl2.90.
Eng. Fernando Jose Roque Martins.
Rua da Vitoria, 2. Portela. 2925-377
Azeitoo. (M) V.C.60.N.l.2.
Coronel Joao Augusto F. Bastos. Apartado 60319.2700 Amadora. (M) Po. Fr.
In.T.C.v.60.1.2.94.
Prof. Joaquim Aires Calado Mendes.
Rua das Flores, 2. 7440-054 Alter do
Chao. (P) T.C.v.60.N.U.
Artur Lurs Rodrigues. Par6quia de
Valado de Frades. 2450 Valado de
Frades. (M) T.C.V.60.N.U.94.
Carlos Manuel Chanoca. Urbn. Encosta do Sol, Lote 13-B, 3.° Esq. 2745-766
Massama. (M) In.Es.Fr.T.C.V.60.N.U.3.
Horacio do Carmo. ENI. 3780-351
Avelos do Caminho. (M) Po.Fr.T.60.
U.l.2.72.1.90.
Ten. Cor. Jaime Simoes do Silva. Av.
Almeida Carrapato, 15. 8000-081 Faro.
(M) T.C.60.N.U.l.
Eng. Mario Rui Pires. Impasse da Trindade, 3-6 .° Df.O. 2735 Cacem . (M)
Po.Fr.Es.T.60.2B.67 e 68 de 2B.Tl 0 em
60 de 8.T51.
45

Boisa Filatelica
Espac;o

a disposic;ao

de todos os leitores que podem
aqui inserir 0 seu anuncio
ao pre~o economico de 90$00 por Iinha.

Exchange mint new issues,
banknotes, telecards, coins and
used-stamps 200/200. For all letters
sen reply. Peter Maciag. P.O. Box
251. PL-90-001 Lodz 1 - Poland.

ALGARVE. Marcofilia cl6ssica. Procuro cartas, selos isolados, posta is, telegramas,
etc., desta provincia ate 1912.
Com pro ou troco por outro
material similar do resto do pais,
TODO 0 MUNDO - PAiSES E pols possuo stock razoavel desTEMAS - Mais de 35.000 series em tas pe<;:as. Posso tambem trocar
«stock». Envie-nos a sua lista de fal- por selos que faltam no sua cotas. Tambem pre<;:6rios gr6tis e lec<;:oo .
pedido. FILATELIA SERGIO SIMOESPaulo Vieira . Apartado 135.
2500 CALDAS DA RAINHA.
8002 Faro Codex
Selos CERES (Portugal/ A<;:ores e Madeira). Procuro para
especializa<;:oo tudo sobre este tema : novos, usados, fal50S, reimpressoes, grandes blocos,
erros, provas, cartas. Compro. troco e venda. Paulo Vieira - Apartado 135 - 8CXl2 Faro Codex.
Completo listas de faltas de
Portugal e Ultramar com descontos apreci6veis sabre 0 cat610go.
Se e coleccionadar medio ou
principiante estamos 6s suas ordens. I. Coelho - Apartado 135
- 8002 Faro Codex.
NOVAS EMISSOES - TODO 0
MUNDO POR PAISES ETEMAS - Somos importadares h6 dezenas de
anos. Diga que pretende come<;:ar
a receber ou P99a circular de inscri<;:oo. FILATELIA SERGIO SIMOES2500 CALDAS DA RAINHA.
Postais antigos do Algarve
(Cartofilia) - Compro, vendo e
troco. Paulo Vieira. Apartado 135.
8002 Faro Codex.
Selos Coroa. Procuro para especializo<;:oo tudo sabre este tema
em novo, usado, falsos, reimpressoes, folhas, erros, etc. Compra,
troca e vende. Paulo Vieira - Apartado 135 - 8CXl2 Faro Codex.

Selos vendo e com pro, novos
e usados. Continente e ex-colonias. Bons pre<;:os. M. Leitoo. Rua
JOlio Dantas, 3-1 .° F. Casal de S.
Bras. 2700 Amadara.
LINDNER - SAFE - LEUCHT TURM
(FAROL) - Vendemos todo 0
material filatelico destas e de
outras marcos. Albuns, classificadores, folhas sistema branco, etc . Cat610gos gr6tis a
pedido. FlLATELIA SERGIO SIMOES - 2500 CALDAS DA RAINHA.
Juri Isakov. Pro Moskovski 31.
KV. 10. Kharkov-50. Ukralna310050. I am collecting mint
stamps of Portugal. Cabo Verde,
Madeira. S. Tome e Principe,
Macau, Angola and Mozambique in complete sets.
Aten<;:oo Srs. Numismatas, tenho 2 plaquetes com as 6 moedas correntes que sairam em
1990, novas a flar do cunho, inc1uindo a moeda de 50$, que,
noo circulou, mas faz parte do
colec<;:oo e e muito procurada,
vendo as 2 plaquetes pela meIhor oferta.
Rafael Estevoo Rosa, Av.
Combatentes, 1.". Late Novo. R/
C - 8700 Olhoo - Algarve.
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PACOTES COM SELOS - Para
revenda ou directamente 0 0 c alecc1anadar. Muitos poises e mais
de 30 temas diferentes . Pe<;:a
pre~6rios gr6tis. FILATELIA SERGIO
SIMOES - 2500 CALDAS DA RAINHA.
EURO PA/C EPT - AMERI CA/
UAEP - Duos colec<;:oes, d ois
temas, para fazer sem hesita<;:oo.
Tudo em «stock», inc luindo
albuns. Inscreva-se tambem para
receber as novidades que voo
saindo. FILATELIA SERGIO SIMOES
- 2500 CALDAS DA RAINHA.
PRE<;:ARIOS DE SERIES COMPLETAS NOVAS DE PORTUGAL 1953-1992 - Inclui igualmente
muita coisa em usado. Com blocos, «cornets» e outras varledades. Gratis a pedido .
SERGIO W. DE SOUSA SIMOES 2500 CALDAS DA RAINHA.

~

~
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SE COLECCIONA TEMAS OU
PAISES, TEMOS SEMPRE EM DISTRIBUI<;:Ao GRATIS, PRE<;:ARIOS COM CERCA DE 35000
SERIES - Novas. diferentes. completas. Indique-nos a que colecciona . SERGIO W. DE SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS DA
RAINHA.

Jj

Catalogos Yvert - Sempre
em «stock» as Oltimas edi<;:oes.
Pe<;:a lista destes e de outros cat610gos, tambem disponiveis. FILATEllA SERGIO SIMOES - 2500
CALDAS DA RAINHA.

~
J~

Troco selos de Portugal.
Espanha e Fran<;:a contra sel05
de Macau (usados) e Porrtugal
a partir de 1992. Horacio do
Carmo. ENl. 3780-351 Avelos do
Caminho.

LENINEGRADO,
aclualmenle SAO PETERSBURGO
Joao Pinheiro da Silva

ja em

distribui~ao

gratuita

PRECARIO N.!! 29
VARIEDADES DE PORTUGAL,

A~ORES,

MADEIRA E MACAU

- Com erros. desloca~Oes, provas de cor e de artlsta,
RelmpressOes em bloco.

n~o

denteados e outras

pe~as

excepcionals.

PRECARIO N.!! 30
VARIEDADES DAS EX-COL6NIAS E PALOP'S
- Com ensalos,

proveitando uma "glasnost» (transparencia). como e evidente. ja no chamodo era da "perestrOika)) (reestrutura<;:ao):
tive a feliz oportunidade de visitar esta magnifica
cidade conhecida como a "Perola dos Gelos)) ou a
uVeneza do Norte)). isto naG s6 pelos seus excelentes canals. como pelas suas mais de 600 pontes.
Navegando no "Ilitch)) (nome do paquete de
luxo. russo-sueco). pelo Mar B6ltico. vindo do Suecia. atravessei 0 estreito do Finlandia. subi 0 rio Neva.
numa extensao de 10 km e acabel por ver-me
perante uma maravilha do estatuaria - ,,0 Cavaleiro de Bronze- - monumento equestre representando Pedro 0 Grande. Czar de todas as Russias. Um
rochedo de granlto sustenta. no cimo. a sua montada. etemamente empinada. sobre um fundo de
nuvens (PM 1).
No prosseguimento dessa viagem e dado que
ainda se vivla uma fase de transi<;:ao politico. tive
de preencher um documento alfandegarlo. declarativo de todos os valores que levava. No pratica.
tal parmenor burocratico nao surtiu qualquer efelto.
uma vez que os funcionarios nem sequer confirmaram as minhas declara<;:oes.
Como qualquer turlsta que se preze. visitei
"Berioskas)) (Iojas que s6 aceitam pagamento em
moeda estrangelra). Comprei "matrloskas)) (as conhecidas banecas que se encaixam umas nos outras) e "balalaikas)) (pequenas violas triangulares). E
evidente que naG podia faltar a uma sessao de
circo. uma Institul<;:ao cultural nacional.
Voltando mais propria mente 6 cldade visitada.
a Hist6ria diz-nos que a mesma surgiu dos pantanos
finlandeses. fol construida sobre estacas de carvalho e e uma cidade de palacios. rios e canais. Nao
deve 0 seu desenvolvimento a uma posi<;:ao geografica privilegiada nem a qualquer facto hist6rica.
conquista. revolta ou exnio. Foi fruto da vontade de
um homem. 0 Czar PEDRO I Alekseievitch (16721725). chamado ,,0 Grande)). que nas suas margens
deserticas e pantanosas do delta do rio Neva. deu
o primelro golpe de picareta da futura Sao
Petersburgo. Tal facto ocorreu em 27 de Maio de
1703. Pedro foi um homem extraordinario. possuidor
duma energia furiosa. um interesse varaz por todo 0
tipo de coisas. uma visCo daquilo que 0 seu pais
poderia vir a ser. Que pretendia aquale. que a ROssia
denominarla de "preobrazovatel)). 0 transfigurador?
56 isso: ele pretendia criar uma "janela para a Eu-

ropa». Transformar a Imensa Russia numa na<;:ao
modema e lan<;:a-Ia no futuro.
No seu relnado. artlstas ocidentais contribuiram
para erguer e embelezar a cidade a qual. no entanto. s6 viria a desenvolver-se mais acentuadamente nos rein ados de Ana Ivanovna (1730-1740) e de
Isabel (1741-1762). plano da cidade fol concebido pelo arquitecto frances A. Leblond. decalcado
no modelo de Versalhes; as principals constru<;:oes
do Sec. XVIII sao obra dos itallanos. Rastrelli (Palacio
de Inverno. hoje anexo do Museu do Ermitage e
que comporta mais de 11 00 salas e 117 escadarias). Quarenghi (Teatro do Ermitage). asslm co mo
do frances Vallin de la Mothe (Academia de BelasArtes. Pequeno Ermitage).
Reportando-me a outros monumentos ha a
assinalar a Coluna de Alexandre. construida em
1834. em honra da vit6rla do Czar Alexandre I. frente a Napoleao Bonaparte. em 1814 e que e co nstituida por uma col una feita de um s6 bloco. com
45 metros de altura. E a malor pe<;:a existente no
mundo. esculplda a partir de um unlco bloco de
pedra (PM 2).
Situado no centro da cidade. donde Irradiam
largas avenidas (ali chamadas perspectivas) ha que
destacar 0 Palacio do Almlrantado que. com as
suas fontes e jardlns. mas prlncipalmente pelo seu
pinaculo esguio (ou agulha). e uma orgulhosa coluna rostral que servia de referencia aos navegadores. dado que se avlsta de toda a cidade e
arredores. Eobra do arqultecto russo A.D. Zakharov.
A partir do sec. XVIII. os soberanos russos come<;:aram a reunlr. numa ala do Palacio de Invemo. as
obras de arte que hoje fazem do Ermltage. um dos
mais prestigiados museus do mundo. Entre esses
tesouros. conta-se 0 retrato de Ant6nia Zarate. da
autoria do pintor espanhal Francisco de GOY A Y
Lucientes (PM 3). Lembro que. durante a Revolu<;:ao
Sociolista. as colec<;:aes privadas da elite russa foram confiscadas. 6s quais. juntando a colec<;:ao
particular da Czarina Catarina "A Grande». que
reinou entre 1762 e 1792. deu aso a que 0 Museu
do Ermitage. congregue cerca de dols milhoes de
obras de arte.
Na Fortaleza de Pedro e Paulo (com as suas
muralhas de 18 metros de espessura). encontram-se
sepultados os Oltimos Romanov. Esta dinastia fol Inic iada em 1613. par Miguel Romanov. sobrinho-neto
de Ivan. 0 Terrivel (1533-1584) e reinou ate 1917.

A
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n~o

denteados, erros de denteado e outros. Tambem series raras.

SE QUER VALORIZAR A SUA COLEq:AO, APROVEITE A OCASIAo QUE LHE
PROP OM OS PARA ADQUIRIR ATRAvES DAS NOSSAS LISTAS, EXCELENTES PE~AS.
SOLI CITE 0 PRE~ARIO QUE PRETENDER OU AMBOS.

Slt HGIO W. DE SOUSA SIi\JO ES
Telefone (062) B3 12 4B
Telefax (062) B4 32 93
Rua Dr. Artur Figueiroa Rego. 25
2500 CALDAS DA RAINHA

Vendemos por correspondencia e atendemos pessoalmente nos nossos escrit6rios

Selos de Portugal; Ultramar
e Estrangeiro,
Novidades. Tematlcos.
Sobrescritos de 1.g dia.

SELOS E MATERIAL
FILATELICO
PACOTES DE SELOS
TEMATICOS

TODO 0 MATERIAL FILATELICO

Bastos & Campos, Lda.
Grande sortido
de Series completas
e Selos tematicos

R. Maria Andrade, 55 - Tel. : 81341 08
1170-215 LISBOA

PORTUGAL

SUBASTAS flLATELlCAS INTERNACIONALES

Pe~a

Las mas atractivas de Argentina. CaUlogo ilustrado color. Bases
notables. Numer05 Yvert·Scott - Argentina. Portugal. Espana,
Tematica. etc.
Puede pagar con cheques en USS 0 Con Tarjetas Mastercard 0 Visa
A 5U pedido Ie enviamos catalogo GRATIS
Mora tamblen estamos en Intemet. Vea nuestros catalogos de
subastas en Http:www.simonafilatelia.com.ar y comuniquese con
nosotr05 al E·mail:simonafilatelia@simonafilatelia.com.ar
Juan Simona - CC40 - 7311 Chlllar
ARGENTINA

listas de

pre~os

gratis

Elildio de Santos
CASA FUNDADA EM 1922
R. BERNARDO LIMA, 27
Telef. 54 97 25
1150-075 LlSBOA
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3. H6 alguns anos 05 cn enviavam um exemplar gratuito do seu anu6rio (sem selos,
claro!). Agora, num periodo de diminui<;:oo
do numero de coleccionadores (as tiragens
dos selos reflectem bem esta situa<;:oo)
deve ser encarada uma ac<;:oo de
«marketing)) em todo 0 mundo.

res, descri<;:oes, informa<;:oes tecnicas - mas
tambem tenho algumas observa<;:oes a fazer:
1. Noo h6 informa<;:oes acerca das tiragens.
2. E escassa a informa<;:oo sobre as diferentes tarjas fosforescentes e cores.
3. Os blocos apenas 500 mencionados com
as respectivas series de selos, mas noo existem reprodu<;:oes dos mesmos ate 1985 e
a listagem que contem todos os blocos noo
menciona as cota<;:oes dos usados; as cota<;:oes dos selos usados retirados dos blocos 500 mencionadas apenas para 0 bloco
completo ... mas os especialistas sabem
bem que h6 diferen<;:as frequentes entre
os selos emitidos em folhas e aqueles que
fazem parte dos blecos.
4. Noo h6 reprodu<;:oes das capas das carteiras.
5. As vinhetas das «Obras Sociais dos cn)) e
da «Cruz Vermelha Portuguesa)) noo 500
de todo consideradas. A parte os cat610gos de selos, noo tenho conhecimento da
existencia de outros cat610gos. Que se
pass a com a historia postal, inteiros postais, selos perfurados? Estou a conseguir
alguma informa<;:oo atraves dos cat610gos
de leiloes (os de P. DIAS e da AFINSA 500
optimos) e do «Cat610go de Inteiros Postais)) emitido pel os cn mas ... sem pre<;:05.

Perguntas aos socios do Clube Filatelico
de Portugal:
• Tenho um bloco de Portugal-Europa 1984
sem fosforo; alguem e conhecedor da existencia de tal variedade?
• A emissoo-base «Navegadores Portugueses))
tem variadas tarjas fosforescentes: existe alguma classifica<;:oo das diferentes tarjas
para cada valor?
• Acerca das Reimpressoes: como reconhecer a data de emissoo?
- Possuo 05 val ores de 5, 25, 50, 100 Reis de
D. Pedro V com dimensoes, inciuindo margens de 51 x50mm, sem goma, papel
branco espesso.
- 25 Reis de D. Pedro V, carmin rosa, com
25,5x27,5mm, inciuindo margens, carimbo 48, papel branco e fino.

Proposta: Implementar um program a de
ac<;:oes relativas experiencia filatelica portuguesa e italian a, adquirida pelos dois importantes clubes: Clube Filatelico de Portugal,
de Lisboa, e AFA Associazione Filatelica
Ambrosiana, de Miloo. Sendo socio de ambos 05 clubes, sentir-me-ei honrado em servir
como elo de liga<;:oo COM 0 OBJECTIVO DE
CRESCERMOS JUNTOS.
Boa sorte para todos vos, e noo deixem
de me contactar para qualquer questoo relativa a filatelia italiana.

a

Correios portugueses: Tem uma boa organizo<;:oo; tenho uma conto corrente desde 1981 e estou satisfeito. De qualquer forma,
com 0 objectiv~ de contribuir para 0 interesse pela colec<;:oo de selos portugueses, aqui
voo tambem algumas observa<;:oes sobre 05
cn (espero que a sua Administra<;:oo aceite
de bom grado as minhas criticas):
1. A expedi<;:oo de encomendas extra demora demasiado tempo.
2. 0 stock de selos desde 1993 e stock de
sobrescritos desde 1994: passados dois ou
tres anos, estes stocks tem de ser reduzidos
(considerando como e desagrad6vel para
05 coleccionadores saber que ainda h6
selos por vender nos Cn) usando-os para
a correspondencia com 05 seus clientes
(especialmente clientes estrangeiros) ou
como presente de Natal/P6scoa ou ainda
como' premio para 05 comerciantes e coleccionadores que ajudem a prom over 05
selos portugueses nos seus respectivos paises.

quando foi totolmente chocinodo as moos dos
bolchevistos.
Em Outubro de 1917, foi disparodo. do cruzodor «Aurora .., 0 primeiro tiro de conhao sobre 0
Palacio de Invemo. Foi 0 desencadeamento da
Revolu<;:ao Socialista. Aquele vasa de guerra encontra-se ancorado definitivamente no seu porto. Constitui uma grande atrac<;:ao turistica, amplamente
visitado (PM 4).
Sao Petersburgo foi capital do Russia de 1712 a
1917. Em 1914, no inicio do Primeira Guerra Mundiol,
o nome havia sido alterado para Petrogrado. pOis
o Cza( Nicolau II cbnsiderava aquele nome demasiado germanlco. Em 1924, cinco dias apos a morte
de Lenine (pseudonimo de Vladimir IIitch Ulianov 1870-1924 - fundador do Estado SoviStico) a cidade passou a ser designada como Leninegrado.
Actualmente. Sao Petersburgo (como voltou a
ser chamada, apos 0 colapso do comunismo em
1991) e uma cidade e porto da Russia, com cerca
de 3 850000 de habitantes. atingindo a sua
conurba<;:ao, com os suburbios. mais de 5 milhoes
de habitantes. Eum grande centro industrial, designadamente nas areas textil, quirnica e constru<;:ao
naval. As suas grandes avenidas - como ja atras
referi - denominam-se "perspectivas... Este nome
adapta-se perfeitamente a disposi<;:ao ampla da
cidade. A "Perspectiva Nevsky" (esta designa<;:ao
provern do nome do grande principe russo.
Alexander Nevsky, que derrotou as suecos no rio
Neva. em 1240) prolonga-se numa extensao de 4
km. E ladeada de palacios, bazares e igrejas.
Dada a sua liga<;:ao com Sao Petersburgo, naG
que ria terminar sem uma referencia (0 que se me
afigura de toda a justi<;:a) a Alexander Sergheievitch
POUCHKINE (1799-1837) que naquela cidade teve
uma morte tragica. urn duelo. Foi 0 fundador da
literatura russa modema.

PM 2 - Yvert 1765
Emissao: 1955. Assolto 00 Polaclo de Inverno. ObI. com. de
27.8.60

PM 3 - Yvert
Bloco 178. EmlssCio: 1985. Museu do Ermltoge. ObI. I.' dlo de
14.03.1985

cfJoas !Pestas
Ao filldar 0 allo de 1998 desejmJlos,
sillceramellte, a todm os IlOSSOS pre;:;ados associac/os e (lIlUllci(llltes e Ex.'" jamllias Festas nIl/ito Feli:es e q"e 0 NOl:;O
Allo llles traga 1lluitasjelicic/ac!es e prmpelidades.

PM 4 - Yvert 4423
EmissCio: 1977 - Aniv. do Rev. de Outubro. ObI. com. de
06.11.1980

PM 1 - Yvert 1178
Emssao: 1948. Aniv. do Iibert. Obi. ord. de 15.03.1950
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«A minha experiencia como coleccionador de selos
portugueses e socia do Clube»

CONCURSO EPISTOLAR 1999
UI11 Concurso feito especia/l11ente para ti
Se tens entre 9 e 15 anos noo percas a oportunidade de participar neste concurso dos CTT e do ICP.
Basta escreveres uma carta com 0 tema: Escreve a um amigo para the dizer a que representa para mim
a Correia no meu dia-a-dia.

Habilitas-te a magnificos premios. E facil participar.
A lua composic;:oo tem de st;lr inedita e recente e apresentada em forma de carta.
Noo pode conter menos de 500 palavras nem mais de 1000. E depois de identificares a carta com
teu nome completo, idade e morada, tens de enviar por Correio Azul para:

0

ou
ICP - Instituto das Comunicoc;:oes
de Portugol
Servic;:o de Atendimento 00 Publico
Av. Jose Malhoa, 12
1070-158 LlSBOA
Informac;:oes:
Numero Verde 0800 20 66 65

CTT Correios de Portugal, S.A.
Gabinete de Relac;:oes Publicas
Rua de s. Jose, N.2 20
1166-001 LlSBOA
Informac;:oes:
Numero Verde 0800 2068 68

Prel11ios para ti
As cortas recebidos seroo distribuidas por 2 escaloes etarios: 9 aos 12 anos e dos 13 aos 15 onos, e
em coda um dos escaloes hovera 3 vencedores cujos premios sao:

l. g Premia
200 contos em equipamento informatico ou aplicac;:oes multimedio + 100 contos em certificodos de oforro
2.~

Iha: ho uma serie que me falta. a do Dinastia
de Aviz. de 1949. porque eu gosto de ter uma
colecc;:ao ainda incompleta!
Agora: Desenvolvi entretanto 0 meu interesse pelas colecc;:oes dos selos de Portugal:
tenho uma boa (mas nao completa) colecc;:ao de selos usados. de 1853 em diante; uma
especializac;:ao em emissoes-base (diferentes
denteados. papeis. cores. etc.); Porte Franco. algumas reimpressoes. FDCs entre os quais
o do Ano Santo com carimbo de Fatima.
carteiras a partir de 1983. todas as pagelas
desde 0 numero 146 e algumas de numeros
anteriores. etiquetas de franquia desde 1981 ;
uma interessante colecc;:ao oe posta is muito
longe de estar completa mas contendo algumas pec;:as interessantes desde 1878 e algumas series tais como "Conhec;:a a sua
poesia» e "Conhec;:a os seus prosadores» do
ana de 1948. . ... etc.
Dificuldades: Coleccionar selos portugueses em Itolia e muito. muito diffcil porque so
ho coleccionadores do periodo de 1974 em
diante; e extremamente diffcil encontrar selos usados a partir de 1990 e e extremamente
raro encontrar "inteiros postais». Alem disso. e
quase impossivel trocar selos repetidos com
outros coleccionadores. So para exemplificar:
tive a sorte de comprar um bloco de 60 exempi ares de 20$00 do Centenorio de Selo. Uma
boa oportunidade. sem duvida. porque 0
prec;:o foi baseado nao no valor do catologo
mas sim no stock do vendedor. Contudo: que
posso fazer com eles? Para mim sao em numere excessivo. e nao ho ninguem que os
aceite trocando por 01 go de interessante para
a minha colecc;:ao.
Catalogos: 0 meu primeiro catologo de
selos de Portugal foi 0 "Simoes Ferreira». que
recebi gratuitamente de um comerciante
portugues; era. nessa altura. 0 melhor catalogo de selos portugueses. Actualmente uso 0
Especializodo do NFACP e tenho de reconhecer uma boa melhoria nos reproduc;:oes. co-

o nosso prezodo consocio italiano
SEcLf UMBERTO. recebemos 0 texto
que. a seguir. se publica. por ser interessante e curioso.
Apresentac;:oo: Vivo em Monzo (perto de
Milao). tenho 61 anos. sou casado. pai de
tres filhos. reformado mas ainda em actividade como Consultor Financeiro e Administratiyo. Tenho diversos passatempos mas 0 mais
antigo e a filatelia. que comecei em 1947.
aos 10 anos de idade.
Colecc;:oes: Do Italia. claro. e depois.
Trieste (selos italianos com sobrecarga AMGFTT). Portugal. Espanha e Alemanha. Colecciono selos destes poises e. excepto Alemanha.
tambem a sua historia postal.
Porque colecciono selos portugueses:
Comecei ha 24 anos. em 1974. por diversas
razoes. e a primeira delas - tal como acontece por toda a parte - foram as mudanc;:as
politicos. que levaram Portugal a ser olhado
como um novo pais. Mas. imediatamente.
devido provavelmente minha cultura economica. compreendi que Portugal possuia
caracteristicas para conseguir num curto espoc;:o de tempo uma economia estavel e.
consequentemente. uma colecc;:ao de selos
representaria um bom investimento (porque
nao?).
Mas: nessa altura nos cn. onde me inscrevi. estava a venda a emissao-base "Paisagens e Monumentos». no qual descobri as
muitas diferenc;:as existentes relacionadas com
as datos inscritas no verso. Comecei assim a
coleccionar todas as datos ... e a comprar
em diversos poises europeus. que ia visitando
durante as minhas viagens de trabalho. todas essas varied odes (especialmente 0 selo
de 6$00 - 1975. com fosforo). Vendi-as em
Italia a prec;:os mais elevados e ... depois
gastei 0 dinheiro ganho a tentar completar a
colecc;:ao a partir de 1940. A minha colecc;:ao e. claro. inteiramente constituida por selos
novos sem charneira. todos de primeira esco-

D

a

Premia
100 contos em equipamento informatico ou aplicoc;:oes multimedio + 50 contos em certificados de oforro

J.g Premia
50 contos em equipamento informatico ou aplicac;:oes multimedia + 25 contos em certificados de aforro
Os premios seroo entregues no Dia Mundial dos Correios, 9 de Outubro de 1999.

... e no estrangeiro!
Umo das cartos vencedoras entre os primeiros classificodos, representara Portugal no Concurso Internocional orgonizado pel a Unioo Postal Universol, hobilitando·se a mois premios e 0 uma viogem de 3 dias 0
Beijing (Pequim), onde se realizara 0 22.2 Congresso da UPU, par ocasioo do seu 125.2 oniversario.

Concorre jil!
Mas noo te atrases 0 prazo pora 0 envio dos cartas e ate ao dia 1 de Fevereiro de 1999 (dota do
Correio).
Os resultodos do Concurso poderoo ser solicitodos aos bolcoes de todas as Estac;:oes de Correio durante
o mes de Abril, ou atraves dos numeros verdes dos CTT e do ICP.
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Os CTT·Correios de Portugal aceilam
sugestoes do nosso Clube
para 0 Plano de Emissoes
para 1999

Dio Mundiol dos Correios no Fundo~iio Portugueso
dos Comunico~oes

Ecom natural satisfa<;:ao que informamos
os nossos prezados consocios que no Plano
de Emissoes para 1999 foram incluidas as seguintes sugestoes apresentadas pelo nosso
Clube:
75 anos da 1.a Liga<;:ao aerea Lisboa Macau; 300 anos do nascimento do Marques
de Pombal; 100 anos do nascimento de Jaime Martins Barata; 750 anos da conquista do
Algarve

o passado dia 9 de Outubro - Dia Mundial dos Correios - foi inaugurada, na
Funda<;:ao Portuguesa das Comunica<;:oes, a Galeria Filatelica, na qual esteve
patente ao publico a Colec<;:ao Nacional de
5elos.
inaugura<;:ao a secreEsteve presente
toria de Estado. Leonor Coutinho, em cerimonia que contou tambem com a s
presen<;:as do vice-presidente dos cn, Emmo
Rosa, e do presidente da Fundac;:ao Portuguesa das Comunicac;:oes, Leiria Viegas.
Esta exposic;:ao permanente. neste novo
espac;:o. apresenta diferentes categorias de
selos (nomeadamente postais. porte ado,
correia aereo, encomendas. assistencia, imposto postal) - abrindo com os 4 selos D. Maria
II de 1853 - blocos. bem como as dlferentes
selos emitidos especial mente para as i1has da
Madeira e dos Ac;:ores.
No mesma ocasiao foi inaugurada a exposic;:ao liAs Artes Plosticas nos Correios - Usos
& Tradic;:oes)).
Esta colecc;:ao era assinada por cinco
pintores e designers de relevo no panorama
artistico nacional - Domingos Rebelo, Stuart
Carvalhais, Guilherme Filipe, Joaquim
Rebocho. Maria de Lurdes de Mello e Castro.
As duas inaugurac;:oes foram antecedidas
pela atribuic;:ao de premios de dedicac;:ao a
cerca de 50 trabalhadores dos Correios de
Portugal pela secretaria de Estado, Leonor
Coutinho.

a

QUALQUER

I

MANCOLISTAS

PAis

ASSINATURAS

CONTACTE-NOS

TEMA

H. VIEIRA, FILATELIA
APARTADO, 135 - FARO 8002

ANUNCIE
NA REVISTA
DO CLUBE FILATELICO
DE PORTUGAL

CASA A. MOLDER
RUA 1.' DE DEZEMBRO, 101 , 3.'

PT - 1200 LlSBOA - PORTUGAL - TELEF.: 3421514

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

•

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

COMPRA - VENDA
Execu~iio

Uma serie anulada

N

PORTUGAL - COLONIAS
ESTRANGEIRO
NOVIDADES

MACAU.

Leonor Coutinho inaugurou a Galeria
Filatelica e atribuiu premios
de dedica~ao

nipida de pedidos por correspondencia
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Jose R. Dias Ferreira

carnado, rosa-velh o e terra-de -sena.

o dia 30 de Setembro de 1955, Luis
Candido Taveira, Chefe dos 5ervic;:os
de Valores Postais, comunicava que 0
Ministerio do Ultramar mandava emitir para a
provincia de Macau uma serie comemorativa do "IV Centeno rio do Estabelecimento dos
Portugueses em Macau)), composta de 4 taxas, com os motivos. quantidades e cores a
seguir indicadas:

N

Damos muito resumidamente quem foram
as personagens que ilustravam os selos, nomeadamente:
Jorge Alvares. 0 primeiro portugues que
chegou a China em 1512. Faleceu em 8 de
Julho de 1521. (1)
Tome Pires. Natural de Leiria. Farmaceutico. Boticorio do Principe D. Afonso. Embaixador
China mandado por Afonso de
Albuquerque . (2) Nasceu talvez em 1468 e
ho quem atribua a sua morte cerca de 1521 .
Em 1516 foi como Embaixador
China . Escreveu a "Suma Oriental)) e a carta de Tome
Pires a D. Manuel, em Cochim, 27 de Janeiro
de 1516.
Miguel de Arriaga Brum da Silveira. Formado em Leis pela Unlversidade de Coimbra.
Foi 0 introdutor da vacina no Celeste Imperio. 0 Imperador da China concedeu-Ihe a
honra de mandarim. Em 1810 estava em
Macau.
D. Belchior Carneiro ou (Melchior). Prelado. Nasceu em Coimbra em 1511 e morreu
em Macau no dia 19 de Agosto de 1583.
Governou 0 Vigorio do Vara de Cochim.
passando depois a Macau bispado do China ate a sua morte. Diogo Borbosa Machado refere-se largamente a ele . (3)
o Clube Filatelico de Portugal recebeu
com muito entusiasmo a notfcia dessa emissao e a 14 de Outubro de 1955. 0 entoo Presidente do Direc<;:ao do Clube. Dr .
Vasconcelos Carvalho pediu a Candido
Taveira um artigo IIrelaccionado com os selos de Macau)) e a Agencia Geral do Ultra-

a

a

I
150 000 do taxa de 20 avos - Jorge Alvares Preto. cinzento-esverdeado. amarelo.
azul. castanho. encarnado e terra-de-sena;
150 000 do taxa de 24 avos - Tome Pires Preto. terra-de-sena, castanho, azul,
e amarelo-torrado;
150 000 do taxa de 40 avos - Miguel de
Arriaga Brum do Silveira - Preto. amarelo. encarnado, terra-de-sena, azul-forte, azul-fro co e iii as;
150000 do taxa de 90 avos - D. Belchior
Carneiro - Preto, amarelo, azul. en13

mar (AGU))) duos ou tres boas fotografias daquela provfncia)) com vista a uma edi<;:ao
especial do nosso Boletim. (4)
Todavia no uDiorio do Governo)) (5) e
publicada a Portaria que mandava emitir essa
serie com a redacyao levemente retocada
mas naG divergindo muito da notfcia inicialmente recebida:

Sobre essa emlssao 0 comunicado de
Candido Taveira ainda se referia:
uAinda pelo mesmo Ministerio e em
comemorayao do mesmo acontecimento. foram mandadas executor 3000 plaquetes hist6ricas e emitlr 10000 blocos
com os referidos selos. do valor facial de
1 pataca e oitenta avos. servindo de
fundo ao mesmo 0 brasao da provfncia
de Macau. impresso nas suas respectivas
cares.
Os selos. que tem as dimensoes de
25.4x34.5 milfmetros. e 0 bloco com as de
12.8x12 centfmetros. faram impressos na Cosa
da Moeda e serao postos em circulayao
dentro em breve.))
Nao sabemos se as plaquetes chegoram
a ser editados e quanta aos blocos que nao
constavam da Port aria apenas se conhece
um: uSouvenir Sheet (Only One sheet Know)
como diz 0 nosso Cons6cio Cheong-Too
ChoL)) (7)

MINISTERIO DO ULTRAMAR
Direc~ao-Geral

do Fomenlo

ServiCos de Valores Postais

Porta ria n. 2 15 554
Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, pelo
Ministro do Ultramar, que, nos termos do artigo 4.2 do
Decreto n. 2 37050, de 8 de Setembro de 1948, sejam
emitidos e postos em circulaGao na provincia de Macau
selos de franquia postal comemorativos do IV Centenario do Estabelecimento dos Portugueses naquela provincia, com as dimensoes de 25,4 mm x 34,5 mm, nas
quantidades, taxas, motivos e cores seguintes:
150 000 da taxa de 20 avos, com a efigie de Jorge
Alvares - preto, cinzento-esverdeado, amarelo, azul, castanho, encarnado e terra-desena;
150000 da taxa de 24 avos, com a efigie de Tome
Pires - preto, terra-de-sena, castanho, azul
e amarelo-torrado;
150000 da taxa de 40 avos, com a efigie de Miguel
de Arriaga Brum da Silveira - preto, amarelo, encarnado, terra-de-sena, azul-forte,
azul-fraco e liIas;
150 000 da taxa de 90 avos, com a efigie de D.
Belchior Carneiro - preto, amarelo, azul,
encarnado, rosa-velho e terra-de-sena.

Em face das notfcias propaladas e talvez
par outras que nao faram divulgadas a Partoria n.o 15554 e mandada anulor. como
consta no uDiorio do Governo»:

Ministerio do Ultra mar
do Fomenlo

Ministerio do Ultramar, 4 de Outubro de 1955. - 0
Ministro do Ultramar, Raul Jorge Rodrigues Ventura.
Para ser publicada no Boletim Oficial da Provincia
de Macau. - R. Ventura.

Direc~ao -Geral

ServiCos de Valores Postais

Porta ria
Nessa altura 0 Clube possufa Agentes em
vorios locais e entre eles em Macau 0 Dr.
Lino de Matos - do qual demos uma notfcia
muito discreta do seu regresso
Metr6pole
(6) - e que por essa ocasioo informou que a
emissao seria muito mal recebida. Recardamos que ele informava que havia grandes
protestos par essa comemorayao e par notfcias da Radio Pequin.

n. 2

15607

Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, pelo
Ministro do Ultramar, nos termos do artigo 2.2 do De·
creto n. 2 37050, anular a Portaria n.Q 15554, de 4 de
Outubro de 1955, publicada no «Diario do Governo" n.2
315, da mesma data.
Minislerio do Ultramar, 18 de Novembro de 1955.
- Pelo Ministro do Ullramar, Carlos Krus Abecassis, SubSecrelario de Eslado do Ultramar.
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Fragata D. Fernando II e Gloria
Ex-libris da Marinha Portuguesa
Lanc;:ada a agua no Real Arsenal da Marinha de
Damao, em 22 de Outubro de 1843, a fragata D.
Fernando II e Gloria, assim baptizada como homenagem ao marido de D. Maria II e pedido de protecc;:ao a
Nossa Senhora mais venerada nas possessoes portuguesas na india, foi 0 ultimo navio a vela que. Portugal construiu nos territ6rios de alem-mar. Hoje, depois de urn
complexo e notavel trabalho de recuperac;:ao, e urn expressivo testemunho da intensa e multissecular relac;:ao
dos Portugueses com 0 mar.
Ultimo barco a fazer a carreira da india e cumprindo as mais diversas missoes, a D. 'Fernando II e
Gloria percorreu cerca de 100 mil mil has nauticas, quase
cinco voltas ao Mundo, antes de ser fundeada no Tejo, em 1878. Funcionou ainda, ao longo
de mais de setenta anos, como Escola Priltica de Artilharia Naval ate ser transformada, em
1948, em albergue de rapazes 6rfaos e indigentes compelidos a receber instruc;:ao escolar e de
marinharia. Mas, em 1963, urn violento incendio destruiu a sede da Obra Social da Fragata D.
Fernando, reduzindo a destroc;:os 0 bela veleiro que, entretanto, se tornara uma imagem
emblemiltica do Tejo.
Durante cerca de trinta anos, 0 enorme casco da melhor madeira de teca, a chamada
madeira eterna, ficou encalhado e adornado no Tejo. Mas, grac;:as a contribuic;:oes mecenilticas,
em 1990, deu-se inicio ao restauro estrutural deste navio unico, assim como ao seu aprestamento,
arrnamento e preparac;:ao como museu vivo, que 0 tornaram num testemunho eloquente da
nossa brilhante historia maritima e urn ex-libris da Marinha Portuguesa.
A gesta deste navio e tam bern urn espelho de mUitiplas facetas da Historia politica, economica e social do Pais nos ultimos 150 anos, como demonstra 0 vice-almirante Antonio Sacchetti
no livro D. Fernando II e Gloria - A Fragata que Renasceu das Cinzas, editado pelo
Clube do Coleccionador dos Correios. Uma obra profusamente ilustrada e altamente doc urn entada, que nos proporciona uma ampla perspectiva sobre uma vertente menos divulgada do
nosso passado e que, por isso, enriquecera qualquer biblioteca.
D. FERNANDO II E GLOmA
Autor: Antonio Emilio Ferraz Sacchetti
Edi~ao do Clube do Coleccionador dos Correios
7000 exemplares de 264 paginas, numerados e autenticados, que incluem uma prova de cor e dais selos da emissao
·Naus da Carreira da india".
Pre~o:

8900$00

A venda:
• Nas esta~6es de Correia
• Na Direc~ao de Filatelia:
Av. Casal Ribeiro, 28. 4.· - 1049 L1SBOA CODEX
(TelL gratis 080020 1001 • fax 35376730 • e-mail: mercadonacfil@ctt pt)

39

Na altura constou que os caixotes com
os selos vieram devolvidos de Macau.
Felizes os contemplados que hoje possuam algumas das series que no Catalogo Especializado valem 1220 contos.

Para ser publicado no Boletim Oficial de Macau. Carlos Krus Abecassis.

Foleceu
Joao LUIS de Medeiros

FUNDAOAO PORTUGUESA
DAS COMUNICAOOES ASSINA
PROTOCOLO COM A FEDERAOAO
PORTUGUESA DE FILATELIA

Um grande amigo e dedicadissimo
socio do CFP

A

Fundac;:ao Portuguesa das Comunicac;:oes assinou um protocolo de cooperac;:ao com a Federac;:ao Portuguesa de
Filatelia (FPF) em cerimonia realizada no passado dia lOde Novembro. na sede da referida Fundac;:ao e que foi presidida pela
Secretaria de Estado das Comunicac;:oes e
Habitac;:ao. Dr.o Leonor Coutinho.
o proto colo foi assinado. por parte da
Fundac;:ao. pelo seu presidente Dr. Francisco
Leiria Viegas e por parte do FPF pelo presidente do Direcc;:ao. Sr. Pedro Vaz Pereira.
o protocolo agora assinado tem como
objectiv~ a divulgac;:ao e 0 desenvolvimento
do actividade filatelica. sendo editadas. no
ambito do protocolo. obras sobre a historia
postal e das comunicac;:oes. assim como promovidas exposic;:oes temporarias de colecc;:oes filatelicas portuguesas e internacionais
no Museu das Comunicac;:oes.

E

mbora esperada ha algum tempo.
causou profunda consternac;:ao no
meio filatelico. particularmente entre os
directores e associ ados que frequentam a
sede do nosso Clube. a notfcia do falecimento do nosso estimado consocio n.Q 117 e vogal do Conselho Fiscal do CFP Sr. Joao Lufs
de Medeiros. ocorrido em Lisboa em 11 de
Setembro ultimo.
Natural de Ponta
Delgada. Ac;:ores. onde
nasceu a 21 de Abril
de 1919. 0 Sr. Medeiros
(como era tratado por
todos nos) desempenhou func;:oes no Ministerio da Economia.
encontrando-se. ha
muito. aposentado.
Entrou para 0 Clube Filatelico de Portugal pela mao do seu
tio. Eng .QMarcos Pereira em Dezembro de 1951. para ficar a frente
dos Servic;:os de Contabilidade. Mais tarde
deixou estas func;:oes. passando a ter a seu
cargo todo 0 Servic;:o de Novidades de Portugal Continental. Provfncias Ultramarinas e Estado do india. Joao Lufs de Medeiros
trabalhou no Servic;:o de Novidades com
inexcedfvel dedicac;:ao e extrema seriedade
durante dezenas de anos ate a sua extinc;:ao.
por motivos inultrapassaveis. em 19B9.
Socio muito considerado por tados os que
com ele lidaram. Joao Luis de Medeiros foi
mais um dos nossos que deixou grande saudade neste Clube.
A famma enlutada. em especial a sua Ex.mo
esposa e Whoso os orgaos Socia is do CFP
apresentam sentidas condolencias.

A AFINSA LANQA
NOVO CATALOGO
Afinsa Portugal acaba de lanc;:ar a 15.0
edic;:ao (1999) do Catalogo de Selos
Postais de Portugal. Ac;:ores. Madeira.
Macau e Pre-Filatelicas .
Este catalogo. revisto quer no seu con ..
teudo quer na sua apresentac;:ao grafica. e
uma ferramenta importante para todas os
filatelistas e pretende cobrir as necessidades
tanto dos principiantes como dos mais experientes e especializados.
Tem um prec;:o de capa de 3.500$00 e
pode ser adquirido numa das lajas da Afinsa
Portugal. no Porto ou em Lisboa ou solicitado
o envio por telefone. fax. correio ou e-mail
(ofinsa@afinsa.pt) ou ainda nas principais
casas filatelicas do pafs.

A
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Da parte do Clube por estarem feitas as
zincogravuras a partir das fotos cedidas pela
AGU e sem qualquer comentario apareceram no Boletim do Clube. em Dezembro de
1955. sendo uma das Rufnas da Catedral de
S. Paulo e outra da Rua da Felicidade. Como
curiosidade a partir da fotografia da Rua da
Felicidade. em Maio de 1964. sao editados
aerogramas n.o 11 b) (8) intitulada - Uma Rua
Tipica - ostentava uma tabuleta que teve de
levar uma «sobrecarga a preto para cobrir
uma tabuleta oval (aparenta um caranguejo) por baixo do canto inferior esquerdo do
rectangulo da direcc;:ao» (8)e ainda: «Segundo consta. notaram em Macau. que esta
tabuleta se referia a qualquer estupefacienteo pelo que foi decidido cobri-Ia» (8). Outros
diziam que na tabu leta estava escrito «Vende-se opio»!
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0 primeiro portugues que foi 6 China. LUIs
Keil (1933).
(2)
Diccionorio Bibliogrofico Portugues.
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feira 4 de Outubro de 1955.
(7)
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PROPAGANDA NA FILATELIA
2.° Parte: Propaganda polltica
Rene Rodrigues da Silva

m dos pontos fortes da Filatelia e, de
certo modo, revestir 0 caracter de
arma pacifica contra 0 stress. No entanto, este passatempo tambem apresenta
o seu lado fraco que e tornarmo-nos vulneraveis 0 propaganda (comerciai, politica e religiosa) que, por vezes, 0 selo directa ou
indirectamente contem. Para confirmar esta
asserc;:ao basta recordar quantos retratos de
Lenine sairam em selos nos mais diversos
paises, desde 1924, ana da sua morte.
A propaganda politica em selos, objecto
da nossa abordagem a um ass unto tao vasto e complexo, tanto pode ser usada para
consumo interno como para consumo externo. Neste caso incluimos, por ex" os selos dos
paises comunistas solidarios com 0 Vietname
do Norte ou com Cuba, bem como a propaganda que os paises arabes levam a efeito
na respectiva filatelia para apoiar a causa
palestiniana.
Felizmente, nem sempre a propaganda
que se nos depara em pec;:os filatelicas e
voltada para a politica . Nos ultimos anos, a
mesma tem sido aproveitada - e bem - para
apoiar causas consideradas justas, a nivel
mundial. Estou a recordar as campanhas de
solidariedade social (Fig . 1), de protecc;:ao da
infOncia (Fig. 2), dos mares e oceanos, do
meio ambiente (Fig. 3) e dos animais em vias
de extinc;:ao e contra 0 racismo, a droga e 0
tabaco.

A proposito do que anteriormente se escreveu, julgo que ha apenas uma campanha levada a efeito por determinados
governos, com a qual numero significativo de
pessoas naG esta de acordo. Refiro-me oquelas campanhas que nos recordam que devemos pagar impostos (Fig . 4).

U

Fig. 1

Fig. 2

JORNADAS FILATELICAS NO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
Clube Filatelico de Portugal, tendo em
vista a divulgac;:ao das varias especiaIIdades filatelicas, vai levar a efeito nos
meses de Janeiro e Fevereiro, aos sabados,
uma serie de quatro coloquios orientados por
socios do Clube, especialistas das quatro closses filatelicas a seguir referidas.
Assim, no dia 23 de Janeiro falara sobre
ulnteiros Postais)) 0 Sr. Jose Manuel Santos Pereira; em 30 do mesmo mes sera 0 Sr. Pedro
Vaz Pereira que dissertara sobre "Historia Postal)); em 6 de Fevereiro abordara a closse de
Filatelia Tematica, 0 Dr. Antonio da Silva
Gama e, finalmente, em 13 de Fevereiro sera

tratada a Maximafilia pelo Dr. Eurico C.E. Lage
Cardoso.
Estas jornadas iniciar-se-ao pelos 17h 30m
sendo a entrada livre. Espera-se que os
adeptos destos quatro especialidades filatelicas comparec;:am em grande numero, particularmente os iniciados que poderao
colher ensinamentos uteis das dissertac;:oes
que VaG ser feitas pelos filatelistas atras referidos.
Alargar estas jornadas a outras closses filatelicas e intenc;:ao do CFP, desde que a
iniciativa a que se propos obtenha os resultados desejados.

O

ITALIA 98
o Comissario da Exposic;:ao Mundial em
epigrafe, recebemos 0 segulnte comunicado:
Decorreu, de 23 de Outubro e 1 de Novembro, na cidade de Milao, uma EXR,osic;:ao
Mundial de Fllatelia, denomlnada ITALIA 98
destinada os Classes de Hfstoria Postal.
Tematica e Literatura.
A participac;:ao portuguesa obteve as
seguintes classificac;:6es:

- Eurico Carlos Esteves Lage Cardoso - PORTUGAL E OS DESCOBRIMENTOS NA MAXIMAFILIA - Medalha de Bronze Prateado
com 65 pontos;
- Luis Guilherme Machado - A EPOPEIA DE
ENCURTAR DISTANCIAS - Medalha de Bronze com 60 pontos.

D

Fig. 4

o selo postal, sem nunca perder 0 seu
caracter utilitario, na verdade, e tambem
express eo duma sociedade. Por isso, as questoes politicas surgem ligadas, nalguns cosos
de forma controversa, 0 actividade filatelica
oficial. Paises reconhecidamente democraticos conhecem bem 0 poder da propaganda politica e, em consequencia, naG
descuram as oportunidades de, atraves do
selo, se afirmarem no exterior (Fig . 5). Se assim sucede nestes paises, facil e imaginar 0
que passou (Fig. 6) e passa nos paises ditos
de "governo musculado)) (1) .
Deixando de parte 0 caso especial dos
primeiros selos que apresentavam, salvo conhecidas excepc;:oes, a efigie dos seus soberanos - uma forma de propaganda politica
eficaz, visto integrar-se numa das primeiras
regras da propaganda que e a simplificac;:eo
- as administrac;:oes postais dos diversos paises foram, e VaG ainda, buscar 0 respect iva
Historia as personagens que melhor os simbo-

Fig. 3
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De realc;:ar nestas classificac;:oes a obtenc;:ao de uma Medalha de Ouro e dum Premio
Especial em Tematica.
Do Juri desta exposic;:eo fez parte 0 jurado portugues Sr. Jose Manuel Castanheira da
Silveira, que integrava 0 grupo de Historia
Postal.

- Jose Eduardo Oliveira e Sousa L'AUTOMOBILE - Medalha de Ouro com 91
pontos;
- Manuel Portocarrero - MY FAT FRIENDS Medalha de Vermeil Grande com 87 pontos e Premio Especial;
- Pedro Vaz Pereira - NOMINATIVE MARKS OF
PORTUGAL - Medalha de Vermeil Grande
com 87 pontos;
- Clube Nacional de Filatelia - HIST6RIA POSTAL DO PORTO NA ERA PRE-ADESIVA 1.0 e
2. a partes - Medalha de Prata Grande com
78 pontos;
- Jose Antonio Bonina - CARREIRA PARA
ANGOLA 1858-1938 - Medalha de Prata
com 73 pontos;
- Clube Filatelico de Portugal - BOLETIM DO
CLUBE - Medalha de Bronze Prateado com
67 pontos;

VENDO - Paeotes, Bloeos.
Selos Soltos
COMPRO - Lotes. Colee~oes.
Quantidades

M. OSORIO
Av. Almirante Rels. 9O-A
Centro Habib (0 entrada)
P.O. Box 10 174
Tel. e Fox: 351 (1) 8127890
Lisboa 11 01 - Portugal
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I

A Secretaria de Estado da Habita~ao e das Comunica~oes
Leonor Coutinho esteve presente no lan~amento do IIvro

«V CENTENARIO DAS MISERICORDIAS PORTUGUESAS»

Fig. 6

Fig. 5

o

s CTT-Correios de Portugal lonyorom no
dio 20 de Moryo 0 IIvro .V Centenorio
dos Miserlc6rdios Portuguesos •. de outorio de Ivo
Carneiro de Sousa. numo cerim6nlo no Museu de S. Roque. em Usboo. presldido pelo Secretorio de Estodo do
HObitoyoo e dos Comunlcoyoes. Leoner Coutlnho.
Ao lange de cerco de 200 paglnos. 0 out~r obordo
a origem e desenvolvimento dos Misericordios em Portugal nos Oltimos 500 onos. dividlndo a obro em quotro
copitulos: A Roinho D. Leoner: fundodero e protectoro
dos Misericordios Portuguesos; Innuencios de outros Misericordios e Movimentos Confroternols; Corocteristicos dos
Misericordios Portuguesos; Desenvolvimento e Difusoo dos
Miserlcordios.
Esto ediyoo do Clube do Coleccionodor. com umo
tirogem de 10 mil exemplares. Inc lui dois selos olusivos 00
temo e encontro-se 0 venda nos estoyoes de correia
pelo preyo de 7 mil e qulnhentos escudos.
Ao celebrar 0 quinto centenorlo do fundoyoo do
Misericordia de Usboo. os Correlos pretenderom reolyar a
importoncio de voleres que integrom a culturo portugueso.

As confrarlos do Misericordia portugueso podem integrar-se num largo movimento de interesse sOcio-religioso pelos encarcerodos. que se comeyo a expressor no
segundo metode do seculo YN. princlpolmente em Itolio.
Acolhem tombem Innuencios de ossocioyoes de osslstencia 0 pobrezo envergonhodo desenvolvidos pelos Montes de Piedode Itolionos. com ossumldo Influenclo
fronciscono.
A partir do seculo YNI. as confrarios comeyom coda
vez mois a sobrevolorizar 0 suo funyoo de hospital. «Apesar dos tronsformoyoes. do especlolizm;:oo de funyoes e
do odoptoyao a novos contextos sociois e economicos.
as Miserlcordios portuguesos parecem ter conseguido
perenizor umo consteloyoo de ideorios que curou sempre de centrar-se nesse prlncipio de sober servir desinteressodomente•.
Alem do out~r. a cerimonio c ontou com as presenyOS do presidente e membros d o Comlssoo para as
Comemoroyoes dos 500 Anos dos Misericordios Portuguesos. Mario Pinto. do vice-provedor do Santo Coso do
Misericordia. Antonio Neves Pernoo. e do presldente dos
crr. Norberto Pilar.

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
FILIADO NA FEDERACAO PORTUGUESA DE FILATELIA

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5.2 DT.2 -

1150-020 LlSBOA -

Telef.: 8123936

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

JUNIOR (menores 18 anos) -

1 000$00 ana

A pouco e pouco. mas de forma continuada. os selos de propaganda politica claramente assumida foram conquistando terreno
na filatelia. vindo a abranger todo 0 tipo de
pe<;:as filatelicas. inclusive cintas para jornais
(Fig. 9). Na decada dos anos 30. 0 nacional
socialismo ale mao. 0 regime sovietico. os
republicanos e os nacionalistas espanhois e
ate nos. com os conhecidissimos selos e biIhetes-postais «Tudo pela Nac;:oo». confirmam
a pr6tica de utilizar pOliticamente a filatelia.

lizam e os temas que. na altura das emissoes.
melhor os projectam no estrangeiro.
Pode. pois. dizer-se que os paises. sem
excep<;:ao. tem comemorado em selos os
momentos de maior significado da sua
Historia. numa inegavel atitude de propaganda politica. com vista tanto a avivar
a chama do patriotismo como para explorar exitos nos campos artistico. cientifico. tecnico e ate belico. De entre milhares
de exemplos recordo Portugal com os
bonitos selos das emissoes ditas da Independelncia (1926-28) e do 5.° Centenario
do Descobrimento do Caminho Maritimo
para a india (2). a Franc;:a com selos dedicados a Marselhesa e ao dram6tico
apelo de De Gaulle em Junho de 1940. a
Italia lembrando e relembrando a marcha fascista sobre Roma (1923 e 1932).
bem como a ex-Unioo Sovietica. Cuba.
China. Bulgaria. Romenia. com centenas
de selos consagrados ao movimento revolucionario operario.

",

Durante a Segunda Guerra Mundial (19391945). os paises envolvidos no conflito usaram e abusaram do processo. Todos
recorreram a propaganda politic a em suporte filatelico (selos. Inteiros postais - Fig. 10 - e
carimbos) para refor<;:arem a moral dos seus
cldadoos - civis e militares - ou para desmoralizar 0 inimigo (3).
De igual modo. varios paises socorreramse da filatelia para ampliar e aprofundar
campanhas de poupan<;:a de materias necessarias ao esfor<;:o de guerra (4) ou. pelo
contra rio. pedindo redobrado empenho no
sentido de aumentar a produ<;:oo de um ou
outr~ bem essencial a esse mesmo esforc;:o.
o culto da personalidade. tantas vezes
condi<;:oo e suporte dos regimes ditatoriais. e
tambem patente na filatelia dos paises naG
democraticos ou de paises cuja independencia foi alcan<;:ada ha poucos anos. Na Alemanha nazi. alem de diversas series de selos
em que surge a figura de Adolf Hitler 0 «requinte» foi alcan<;:ado na marcofilia. De facto. 0 dia 20 de Abril - data do aniversario do
Fuhrer - foi. durante anos. merecedor de
carimbos comemorativos apropriados (Fig.
11).

***

EFECTIVO (Lisboa e Concelhos Limftrofes) - 1 000$00 semestre; 1 900$00 (ano);
(Provfncia, IIhas e Macau) - 1 700$00 ana
CORRESPONDENTE (Estrangeiro) - 2400$00 ana
Fig. 7
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Fig.

~

Fig. 9

Para alem dos casos aflorados das effgies
reais que refor<;:avam a consciencia da autoridade personificada pelo monarca. 0 prime iro selo de incontestavel propaganda politica
data de 1896 e foi emitido pela Venezuela
que. a pretexto de honrar a memoria do general Francisco de Miranda (precursor da
emancipa<;:oo das nac;:6es latino-americanas).
exprimia a pretensao a territorios da Guiana
britanica (Fig. 7). Quatro anos depois. agora
para consumo interno. surge na Alemanha um
selo alegorico a unioo da Alemanha do Norte
com a Alemanha do Sui (Fig. 8).

Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro.

. ........ . .
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Boris. mais tarde Boris III. Estes selos mereceram a ira do Vaticano que incluiu a serie
no Index. Parece haver mais casos semeIhantes. motivados por desenhos e legendas em selos de poises arabes. mas nao os
posso citar com seguran<;:a pelo que e
prudente ficar por aqui.
Passando por cima (imperam razoes de
espa<;:o que 0 director nao perdoa) de
centenas de emissoes de selos tendo por
base os mais voriados aspectos do Segundo Guerra Mundial e das guerras do Coreia
e do Vietname. que nos recordam chefes
militores. politicos e her6is ou tragedias que
envergonham a Humanidade. concebidas
tl;lndo em vista objectlvos de propaganda
ou contrapropaganda. vamos terminar
esta n6tula com uma referencia a «obra-

Fig. 10

Parece quase desnecessario recordar
que. nalguns casos. este tipo de selos
nao teve aceita<;:ao pacifica . No ocorrencia que ja citamos (ver Fig. 7) houve reac<;:ao imediata por parte do
governo britonico. A chamada questao do «Grande Chaco» - dirimida a
toda uma guerra sangrenta que arru-

Fig. 12
prima» de propaganda politico e que e. em
simultaneo. um recorde filatelico. pois apresenta os coracteres tipograficos mais pequenos do mundo.
Estamos a referirmo-nos a serie de 10 selos emitida por Cuba em 1965. a qual reproduz em coda uma das duos band as de 5
selos (3 e 13 centimos) todo 0 II Discurso de
Havana. proferido par Fidel Castro em Dezembro do ano anterior (Fig. 13. 00 alto e no
dimensao real). Quem quiser contor os caracteres microsc6pios dos selos e natural que
comece a ficar fatigado a partir dos 24 000.
Nao quero terminor. porem. sem me debru<;:or sobre um curioso coso de contrapropaganda. Em 1901. quando as autoridades russas interditaram 0 uso de selos com as
armas do Grande Ducado do Finlandia e a
respectiva administrayao dos correios transi-

Fig. 11

inou a Bolivia - foi desencadeada por um
selo emitido em 1931. Outras querelas politicos. umas mais importantes que outras. devem-se tambem a emissao de selos
representando fronteiras em litigio (5): Haiti
versus Sao Domingos; Nicaragua versus
Honduras; Equador versus Brasil; Guatemala
versus Belize; e Chile versus Peru. Acerca desta
problematic a estamos ainda todos lembrados do «enesimo» e ultimo conflito entre a
Argentina e 0 Reino Unido (Fig. 12).
Tambem nao teve aceita<;:ao - agora de
um sector inesperado - uma serie de selos
emitidos pela Bulgaria. Referimo-nos a serie
de 4 valores. lan<;:ada em circula<;:ao em 1896.
alusiva 00 baptismo ortodoxo do principe
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2. A ocorrencia de olterayoes significotivos
que eventual mente se venhom a reflectir no
regime normal de exploroyao do empreso. podera ser motivo para olteroyao dos limites de
preyos convencionados. Tols alteroyoes deveroo ser devidomente justificodos pelos cn e.
coso mereyom a concordoncio dos partes. seroo consubstonciodos em odendo a presente
Convenyoo. a qual entroro em vigor opos a
respectivo rotificoyoo.
3. A determinoyoo do varioyoo media ponderodo e obtido utillzondo como ponderodor 0
peso do focturayoo ossociodo a coda formoto
e escoloo de peso. no total do focturoyoo dos
serviyos objecto do Convenyoo. ambos referentes 00 segundo ono civil anterior aquele para 0
qual se determino a varioyoo.

dade e noo discriminoyoo para 0 conjunto de
todos os clientes que sotisfoyom os mesmos requisitos e condiyoes.
CLAUSULA 6.·

1. Os tarifarios com os preyos decorrentes
da presente Convenyoo. bem como os descontos nela previstos. entraroo em vigor no dia 1 de
Janeiro de 1998.
2. Os cn devem envior 00 ICP e a DGCC os
documentos demonstrotivos de que sao cumpridos as voriayoes de prey os referidos no clausula 3.0 • ate 23 de Dezembro de 1997.
3. Os preyos decorrentes do Convenyoo
devem ser divulgodos pelos cn. com umo ontecedencio minima de 5 dias uteis em reloyoo
a respectlvo entrada em vigor. at raves de meios adequodos a informayoo quer do generolidade dos utilizadores quer dos respectivos
segmentos de mercodo.

CLAUSULA 4.·

1. A Determinoyoo dos preyos que obedecem as regros estobelecidos no clausulo anterior deve ter em consideroyoo os principios do
transparencio. do noo discriminoyoo e do orientoyoo para os custos.
2. A implontoyoo dos varioyoes de preyos a
deflnir no proximo Convenyoo. posteriormente
a ocordar. esta ossoclodo 00 cumprimento dos
niveis de quolldode de serviyo constontes no
Anexo 1 a presente Convenyoo e que delo foz
porte integronte.
3. 0 incumprimento dos niveis de quolidode
de serviyo convencionodos ofectara os oumentos a definir no proximo Convenyoo. posteriormente a ocordar. nos term os e percentogens
constontes do Anexo 1.
4. Para ossegurar a prossecuyoo do principio do orientoyoo para os custos. os cn estoo
obrigodos a introduzir as olteroyoes. conforme
recomendoyoes do ICP. devidomente fundomentodos. 00 sistema de contobilidode onolitico de forma a permltir a determinoyoo de custos
associ ados a coda serviyo e. dentro de um serviYo. os custos ossociados as diversas form as de
prestayoo do servlyo.
5. As situoyoes de incumprimento resultantes do oplicayoo dos numeros onteriores sao
verificodos pelo ICP. ouvidos os cn. e comunicodos pelo mesmo a DGCC. para efeitos de
reduyoo dos oumentos maximos a ocordar para
a proxima Convenyoo.

CLAUSULA 7.·

A presente Convenyoo entrara em vigor no
dia seguinte ao do sua ratificayoo pelo Ministro
da Economia. e pelo Ministro do Equipamento.
do Planeamento e da Administrayoo do Territorio.
cLAUSULA 8.·

Os eventuais conflitos que possom surglr entre
as Partes em materia de execuyoo. interpretoyOo. oplicoyoo ou integroyoo do presente
Convenyoo e dos decisoes proferidos nos seus
term os. seroo resolvidos por arbitrogem vol untario nos term os do Lei n.D 31/86. de 29 de Agosto.
CLAUSULA 9.·

As partes ocordam que se houver alteroy6es
relotivos 00 conteudo dos prestoy6es ossociodos 00 serviyo de correios. 0, odministrayoo
publico por via do ICP e do DGCC promovera
os octos necessarios a alteroyoo em conformidade do presente Convenyoo.
Lisboo. 17 de Dezembro de 1997.
DIREC<;:AO-GERAL DO COMERCIO
E DA CONCORRENCIA
INSTITUTO DAS COMUNICA<;:OES
DE PORTUGAL
cn - CORREIOS DE PORTUGAL. SA

CLAUSULA 5.·

1. Os cn poderao estobelecer reduyoes de
preyos. atraves do oplicayoo de descontos justiflcodos por razoes de natureza comerciol ou econemica relocionodos com economios de escolo.
2. A oplicoyoo destes descontos dever-se-a
poutar por regros de tronsparencia. universoli-

NOTA DA REDAC<;:AO

Por noD revestir interesse filatelico. noo se
publico 0 Suplemento em onexo a esto Conveny 60.
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tou para Moscovo, os finlandeses confrontaram-se com a obrigac;:oo de utilizar selos rus50S, em bora taxados em moeda local. Os
independentistas finlandeses, numa natural
atitude de protesto, criaram entoo uma
vinheta, tipo selo de luto (Fig. 14), que era
colada nos sobrescritos 00 lado dos selos russos. 0 seu usa, evidente manifestac;:oo de
inconfarmismo e de oposic;:oo politico, foi
proibido de imediato. No entanto, bastantes
pec;:as destas acabaram par circular e podem ser encontradas no mercado filatelico
de qualidade. Afixadas em sobrescritos e
obliteradas sao documentos filatelicos que
atingem prec;:os elevados.

LEGISLA9AO
Convenyoo celebrada entre a Direcyoo-Geral do Comercio
e da Concorrencia, 0 Instituto das Comunicacroes de Portugal
e os crr - Correios de Portugal, S.A.
Entre:

pela Conven<;:oo, os valores que decorrem das
seguintes regras:

1.0 A DIRECc;:AO-GERAL DO COMERCIO E DA
CONCORRENCIA. doravante design ada por
DGCC;
2.0 0 INSTITUTO DAS CO MUNICAC;:O ES DE PORTUGAl. doravante designado por ICP, e;
3. 0 OS cn - CORREIOS DE PORTUGAl. SA, doravante designados por cn;

a) A variac;:oo media ponderada dos pre<;:os
do servic;:o publico de correios, prestado em
regime de exclusivo, noo podera exc eder
os 2,1%;
b) 0 prec;:o maximo, para 0 servic;:o nacional,
de uma carta de correio normal. com peso
ate 20 gramas e de formato narmalizado e
de 50$00;
c) 0 prec;:o maximo, para 0 servi<;:o nacional.
de uma carta de correia azul. com peso ate
20 gram as e de 80S 00 quando 0 seu pagamento se efectue atraves de franquias manuais (selos), franquias meconic as nos
Estac;:oes de Correlo, maquinas automatic as
de venda de selos e envelope pre-franqueado e de 75$00 quando for utilizado 0 regime de avenc;:a ou maquina de franquear
dos clientes;
d) 0 pre<;:o maximo, para 0 servi<;:o internacional, de uma carta de correia normal. com
peso ate 20 gramos e com destino para os
poises do Unioo Europeia, Outros Poises do
Europa e Resto do Mundo e de, respectivamente, 85$00, 100$00 e 140$00;
e) 0 prec;:o maximo, para 0 servi<;:o internacional. de uma carta de correia azul. com peso
ate 20 gramas e de 350$00;
f) 0 pre<;:o de um bilhete postal e identico 00
de uma carta de 20 gram as, de formato
normalizado;
g) 0 pre<;:o maximo, para 0 servic;:o nacional.
de blocos de 10 selos do 1.0 escaloo de peso,
do correio normal. formato normalizado, e
de 450$00, quando 0 seu pagamento se
efectue atraves de maquinas automaticas
de venda de selos.
h) 0 pre<;:o maximo, para 0 servi<;:o nacional.
para 0 1.° escaloo de peso do correia azul.
de blocos de 10 envelopes pre-franqueados
e de blocos de 10 selos cujo pagamento se
efectue at raves de maquinas automatic as
de venda de selos. e de 750$00.

00 abrigo do disposto no Decreto-Lei n." 207/92,
de 2 de Outubro, e celebrada a presente Conven<;:oo, que se regera pelos seguintes clausulas:
CLAUSUlA 1,"

A presente Conven<;:oo aplica-se 6 presta<;:00 do servi<;:o publico de correios, prestado em
regime de exclusivo, pelos cn, e cobre os pre<;:05 a praticar no periodo de 12 meses ap6s a
entrada em vigor do presente conven<;:oo.
CLAUSULA 2."

Para eteltos da presente Convenc;:Cio, entende-se por:
a) Servl<;:o publico de correios, explorado em
regime de exclusivo, a aceita<;:oo, transporte, distribui<;:oo e entrega de cartas relativas
00 Correio Normal e Correio Prioritario (designado por Correio Azul), quer no ambito
nacional quer internocional. nos seus diver50S formatos e escaloes de peso ate 00 limite de 2CXXl gram os, e do bilhete postal;
b) Sistema tarifario, 0 conjunto de regras e pre<;:05 aplicaveis 005 utilizodores do servi<;:o
publico de correios.
CLAUSULA 3."

1. Os prec;:os maximos do servic;:o publico de
correios, prestado em regime de exclusivo, nao
poderoo exceder, para 0 periodo abrangido
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Fig. 14
Notas
(1) Neste selo nOrte-coreano de 1972, um operorio
(2)

(3)

(4)

(5)

junta-se ao Exercito para combater a hidra do
capitalismo.
S6 foi pena que 0 selo de 49$00, emltido 0 ana
passado, contenha um erro imperd06vel: a legenda inserida no selo em questoo refere-se 00
padroo de S. Gabriel quando, no verdade,
deveria aludir 00 padroo de S. Rafael.
Falsificac;:6es de selos com motivac;:oes politicos
noo estoo no ambito desta n6lula, embera a
respectiva abordagem noo fosse totalmente
despropositada.
Embora 0 ono do "nascimento» dos aerogramos
seja 1933 (Iraque e Palestina), na realldade 0
sua adop<;:oo plena do-se em 1942, no GroBretanho, quando prementes razoes de economia e papel e de peso nos tronsportes aereos.
os impuseram 65 administra<;:oes dos correios.
Ver, por ex" os selos (numera<;:oo Yvert): Bolivia
172; Poraguai 333/37; Republica Dominicana 93/
101; Guotemala 278 e 336.

NOTA FINAL: Para a elabora<;:oo desta n6tula sobre
a propaganda na filatelia (I e II partes) consultei
diversa bibliografia - revistas. catologos e livros impondo-se que destaque os seguintes: "Selo Postain. de Eugene Vallie (1962); ,,0 Selo Postal», de
Eurico L. Cardoso (1976); "Le Livre Gulness des Timbres", de J . Mackay (1983); "Interi Postoli», de Vidmer
Sintoni (1991); e ,,300 Enigmes Philoteliques". hors serie
do revista "Timbroscopie» (1997).
A rarissima cinta de jornal reproduzido no Fig. 9
foi retirodo do livro "L'Utilisation des Entiers Postoux &
Apparentes dans 10 Philotelie Thematique •. ap6s
autorizo<;:oo expresso do seu autor. sr. J A
Desimpelaere.

Fig. 13
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CATALOGO 1969·1998
DE SELOS OFICIAIS DO WWF

TENTATIVA DE CORREIO
AEREO?
Jose R. Dias Ferreira

o

MAR DOS A90RES
ouco se conhece sobre os primordios
do aerofilatelia em Portugal.
Devemos a Frank Muller a cataloga<;:ao
sistematica do que se passou no Porto desde
30 de Abril de 1904 com a descri<;:ao do «Salao Portugues)) e para 0 qual atribui a existencia de um (CTS) ou seja um postal especial.
Depois salta para 0 ana de 1922, mais
precisamente para 0 voo realizado de 30 de
Mar<;:o a 18 de Abril. mencionando a viagem
de Sacadura Cabral e Gogo Coutinho. quando do Travessia Lisboa-Rio de Janeiro e do
qual naG faz qualquer referencia de que
transportasse correio.
Nesse intervalo de tempo e possivel que
tivesse havido uma tentativa (7) para 0 estabelecimento de correio aereo.
Pelo menos e 0 que se deduz por uma
local inserta no «Echo Telegrafo Postal)) de 30
de Novembro de 1915.
Diz a noticia:

P

Data de emissao: 4 de Agosto de 1998
Desenhos: Pedro Salgado/Acacio Santas
Impressao: INCM. Offset
Papel: Esmalte
Denteado: 12x12 1/2
Formatos: 40x30.6mm e 80x30.6mm
Folhas: De SO selos da taxa de S0500
De 25 selos da taxa de 140500
Taxas e tiragens:
50500
1.000.000
140500
300.000
Carteiras: Com uma serie
190500
50.000 ex.
FOC: Lisboa. Porto. Coimbra. Evora. Faro. Funchal
e Ponta Delgada.

O

500 ANOS DA DESCOBERTA DO CAMINHO MARITIMO PARA A INDIA
Data de emissao: 4 de Setembro de 1998
Desenhos: Carlos Possolo
Impresseo: Lito Maia. Offset
Papel: Esmalte
Denteado: 12l<12 1/2
Formato: SOx40 mm
Taxas e tiragens:
SOSOO
350.000
80S00
350.000
100S00
350.000
140$00
350.000
Folhas. com 16 selos. tendo cada folha 4 selos de cada taxa
Blaco: Cam um selo de 315500 80.000 ex.
Folha especial. com 12 selos de SO$OO cada - 600$00
FOC: Lisboa. Porto. Coimbra. Evora. Faro. Funchal
e Panta Delgada.

INSECTOS DA MADEIRA
Data de emissao: 6 de Setembro de 1998
Desenhos. Jose Projecto
Impressao: Lito Maia. Offset
Papel: Esmalte
Denteado: 12x12 1/2
Formato: 40x30.6 mm
Taxas e tiragens:
SOSOO
1.000.000
85$00
SOO.OOO
100$00
SOO.OOO
140$00
300.000
Folhas: De 50 selos
Carteiras: Com 1 serie
SO.OOO ex. 315500
Bilhetes Postais: 4x65$00
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primeiro selo com a sigla do WWF foi
emitido em Franya a 11 de Outubro de
1969. com a efigie do cabrito montes
do Europa. Ate agora, 180 poises produziram
um total de mais de 1000 selos de correia em
265 series. Todos estes selos apresentam animais ameayados de desapariyao nos poises
de emissao.
o catologo comporta 300 poginas AS.
Impressao em 4 cores sobre popel «couche))
brilhante. A lista de preyos separada (16
poginas) para os selos novos. folhinhas, sobrescritos de 1.° dia e postais moximos. Linguas: alemao/ingles.
Uma pagina para coda emissao de selos
oficiais do WWF. de 1983 a Mar<;:o de 1998,
com informa<;:oes geogroficas, data de emissao, tiragem e 0 nome dos autores dos desenhos e dos sobrescritos de 1.° dia. Todos os
selos sao reproduzidos em 4 cores e muitas
das vezes no formato original. Nomes dos
anima is em alemao, ingles e latim. As primeiras series (selos de 1969 a 1982) sao reproduzidos em preto e bronco. Com as vinhetasrecorda<;:ao de exposi<;:oes e os selos
recusados pela WWF, mas reconhecidos pelo
pais de emissao. Lista das especies animais
segundo a sistematica zoologica e indice
geral.
Pre<;:o do catalogo:
CHF
59.50
DEM
49.50
ATS
335.o catologo esta 6 venda nos casas filatelicas. Se naG encontrarem podem contactar com 0 editor.
GROTH SA. case postale 167. CH-6314
Unterageri (Sui<;:a).

Subscri<;:ao aberta em 30 de Julho de 1912
para a compra de um aeroplano dos correios e telegrafos.
Nao tendo 0 Ministerio do Guerra adquirido 0 campo de avla<;:ao que ofere<;:a garantia de conserva<;:ao para este aparelho, a
comissao central deliberou depositar a quantia de 4603$67.5. em 10 de Fevereiro de 1913.
no Caixa Economica Portuguesa, onde aindo se encontra, como consta do livro 90 a
folhas 56, deposito n.O 15479.
Lisboa, 10 de Fevereiro de 1915
Secreta rio,
Anfbal Homem de Figueiredo.

o

Nao foi possivel encontrar mais elementos sobre 0 assunto. Ficamos com a ideia de
que algo se pretendia e dai deduzirmos que
a «compra de um aeroplano dos correios e
telegrafos)). serio para algum servi<;:o a estabelecer.
33

3 - Caminho de Ferro de Mocromedes

4 - Caminho de Ferro do Amboim

Par Carta de Lei de 15 de Setembro de
1890 0 entao Rei D. Carlos I autarizou a
adjudicayao para a construyao de uma
linha femea entre MOyamedes e 0 Alto do
Serra do Chela, mas 56 par Decreto de 27
de Maio de 1905 se criaram as necessarias
condiy 6es financeiras para 0 inicio das
obras. Em 28 de Setembro de 1905 tiveram
inicio os trabalhos do primeira fase construtiva. Em 19 de Fevereiro de 1907 teve
lugar a inaugurayao do primeiro troyo do
linha com 67 km.
Apesar de adversidades varias foi passivel
levar a linha ate 6 altura Vila de So do Bandeira, em 31 de Maio de 1923. Novo prolongamento levou a dlta linha ate 6 Chibia em
18 de Outubro de 1949. Nos 299 km iniciais de
troyo ferroviario foram implantadas 24 estay6es. Ja no decada de sessenta foram acrescentados mais 289 km, levando a via
ferroviarta ate Vila Artur de Paiva.

Data de 1 de Julho de 1925 a inaugurayao oficial do seu primeiro troy a no distancia de 80 km. Pertencendo a uma
empresa privada - Companhia do Amboim
- a linha parte de Porto Amboim (antigo
Benguela Velha) ate 6 Gabela num percurso de 123 km. Estao implantadas no
percurso 8 estac;:6es.

200 ANOS DA MALA POSTA E DO ALVARA
DE R~ORGANIZA9AO DO CORREIO
MARITIMO PARA 0 BRASIL
Data de emissaa: 9 de Outubro de 1998
Desenhos: Acacio Santos
Impressao: Lito Maio. Offset
Popel: Esmalte
Denteado: 12x12 1/2
Formato: 40x30.6 mm
Folhas: De 50 selos
Taxas e tiragens:
5OSoo
1.000.000
140Soo
300.000
FOC: Lisboa. Porto. Coimbra. Evora. Faro. Funchal
e Ponto Delgado.

VIII CIMEIRA IBERO-AMERICANA

Fig. 6 - Marco do Estoc;:Cio Ferroviario de Porto
Amboim
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Data de emissao: 18 de Outubro de 1998
Desenho: Joao Machado
Impressao: Lito Maio. Offset
Popel: Esmalte
Denteado: 12x12 1/2
Formato: 40x30.6 mm
Esta emissao e farmada apenas par um bloco
filatelico contendo um selo de 140S00 com
o tiragem de 80.000 ex.
FOC: Lisboa. Porto. Coimbro. Evaro. Faro. Funchol
e Ponto Delgado.

9 ViOIeta

PARQUE ARQUEOLOGICO DO VALE DO CGA

Bibliogrofio
- Boletim oficial de Angola
- Dicionario Corografico-Comerclal de Angola (4.0
Edic;:ao)
- Caminho de Ferro de Benguela - A mais curta
estrada para a Africa Central
- Memoria explicativa do Campanhia Real das
Caminhas de Ferro atraves de Africa
- Caminho de Ferro de Moc;:amedes - DSPCFT.

Fig. 5 - Marco do Estoc;:Cio Ferroviario de Sa do
Bondeiro
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32

Data de emlssao: 23 de Outubro de 1998
Desenho: Vitor Santos
Impressao: Lito Maio. Offset
Popel: Esmalte
Esta emlssao e formada apenas por um bloco
filatelico contendo um selo de 350Soo
FOC: Lisboa. Porto. Coimbra. Evora. Faro. Funchal
Ponto Delgado e V N. Foz Coo

SAUDE EM PORTUGAL
Data de emlssao: 5 de Novembro de 1998
Desenho: N. Fischer
Impresseo: Lito Maio. Offset
Popel: Esmalte
Denteado: 12x12 1/2
Formato: 30.6x40 mm
Folhas: De 50 selos
Taxa e tiragem:
100SOO
500.000
FOC: Lisboa. Porto. Coimbra. Evora. Faro. Funchol
e Ponto Delgado

___
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MACAU

2 - Caminho de Ferro de Luanda

VASCO DA GAMA. CAMINHOS MARiTlMOS
Data de emissoo: 4 de Setembro de 1998
Oesenhos: Victor Marreiros
Impressoo: INCM. Off-set
Popel: Esmalte
Oenteado: 12 x 12
Formato: 40 x 30 mm
Folhas: De 12 selos
Plano de emissoo:
S1.oo
S1.50
S2.00
Bloco: Contem um selo de S8.00
FOC: Macau
Nolo: Eslo sarie veio subsliluir a que linho soido
com a dolo errodo (1598)

INSiGNIAS CIVIS E MILITARES

Ea mais antigo linha terrea de Angola.
Por concurso publico de 24 de Julho de
1885 mandado abrir pelo entao Ministro do
Marinha. Manoel Pinheiro Chagas. deu-se
infcio aos tramites que iriam culminar com
a constru~ao do ex-Caminho de Ferro do
Ambaca. mais tarde rebaptizado como
Caminho de Ferro de Luanda. desde Luanda ate Ambaca. numa extensao de 355
km. 0 primeiro tro~o «Luanda-Funda» toi
inaugurado em 31 de Outubro de 1888. Posteriormente a via serio aumentada ate
Malange. 0 Caminho de Ferro de Luanda
tem um desenvolvimento de 675 km. repartidos pela seguinte forma: Luanda a
Malange. 448 km; Ramal de Golungo Alto.
31 km; Ramal de Columbo. 51 km; Ramal
do Bengo. 116 km; e Ramal de Cassoalala.
29 km.
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Data de emissoo: 9 de Setembro de 1998
Oesenhos: Loi Chlo Teng
Impressoo: INCM. Off-set
Popel: Esmalte
Oenteado: 12 x 12
Formato: 40 x 30 mm
Folhos: De 16 selos
Plano de emissoo:
SO.50
SI.00
$1.50
$2.00
Bloco: Contem um selo de $9.00
FOC: Macau
Fig. 4 - Marcos dos esto90es ferrovi6rias de
Malange, Pambo e Golungo Alto.
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Data de emissoo: 9 de Outubro de 1998
Oesenhos: Ng Wai Kin
impressOo: iNCM. Off-set
Popel: Esmalte
Oenteado: 12 x 12
Formato: 40 x 30 mm
Folhas: De 16 selos
Plano de emissoo:
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Bloco: Contem um selo de $10.00
FOC: Macau
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0) Tombem conhecldo por Amboco
b) Eslo<;:oo lerminol 00 km 31 do Ramal d o Golungo Alia.
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Eis pois desvendada mais uma particulandade do seNiyo de correia em Angola. E
porque e do interesse dos filatelistas you procurar dar a conhecer as marcas nominativas
ferrovi6nas que possuo na minha colecyoo
de marcofilia angolana, esperando que em
contra partida os diversos marcofilistas me facultem fotocopias de marcas noo referenciadas atraves do nosso querido Clube
Filatelico de Portugal. por forma a melhorar a
sua catalogayoo.
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A Companhia do Caminho de Ferro de
Benguela foi fundada em 25 de Maio de
1903 por Decreto publicado no Boletim
Oficial de Angola, e registada no Tribunal
de Comercio em 28 de Maio desse mesmo ano. Foi seu grande impulsionador Sir
Robert Williams e a mesma era pertenya
em 90% pela Tanganyika Concessions Ltd
e em 10% pela participayoo gratuita do
Estado Portugues.
As obras de construyoo, que apresentaram muitas dificuldades de engenharia
comeyaram em 1 de Maryo de 1903 e
terminaram em 28 de Agosto de 1928. Atrayes dos seus 1346 km foram implantadas
57 estac;:6es, cada uma delas possuindo
presumivelmente uma marca nominativa.
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Fig. 3 - Marcas das esta«roes ferroviarias de
Calenga, Cassai, Robert Williams e Lepi.
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3.2 Quando apresentarem no envelope quaisquer palavras ou sinais indicativos de serem para
registar;
4.2 Quando contiverem ou parecer conterem joias,
moedas ou outros objectos que, quando enviados
pelo correio, as sujeitariam a registo obrigatorio;
5.~ Quando contiverem ou parecer conterem
quaisquer objectos que nao sejam papais.
Art. 9. 2 Qualquer carta a conduzir pelos comboios, descoberta por um empregado dos correios
como tendo sido aceita contra 0 preceituado nos n.DS
3. Qou 4.Q do artigo anterior, sera multada na taxa de
200 rais, e, se contrariar as disposiyoes do n.2 5. 2,
sera enviada a secyao da Repartiyao Superior dos
Correios encarregada do serviyo de refugos, para os
fins convenientes.
Art. 10. 2 As direcyoes dos caminhos de ferro
ficam autorizadas, em todos os casos de transgressao deste regulamento, a proceder em nome do director dos correios da Provincia, e nao serao
responsaveis pelo extravio ou atrazo de quaisquer
cartas a conduzir pelos comboios nem por qualquer
avaria que elas sofram.
Repartigao Superior dos Correios da Provincia
de Angola, em Loanda, 8 de Maio de 1913. = 0
director, Leopoldo Carlos Madeira.

do servi<;:o deveriam obliterar as
cartos com marca da dia. e coso
noo haja. carimbo especial a isso
destinado. Como noo 500 conhecidas marcas de dia nas esta<;:6es
ter-se-a utilizado as marcos das esta<;:6es ferroviarias na oblitera<;:oo
da correspondencia .
4 - Ponto importante da regula menta<;:00 e 0 paragrafo 2.° da Art.o B.o.
que limita a utiliza<;:oo do sistema a
correspondencia interno. Assim se
justiflca a raridade de correspondencia efectuada nestes moldes.
As cartas de c ircuia<;:oo interna noo
abundam mesmo em circula<;:oo
normal quanto mais nesto modalidade. De um grande arquivo pertencente ao Secretario do Tribunal
da Reia<;oo de Luanda. Sr. Augusto
Cesar de Matos, que apareceu em
Portugal. tive conhecimento da
existencia de sete a oito cartas circuladas de acordo com 0 regulamento. Duas sao perten<;:o do ilustre
filatelista Dr. Luis Frazoo. que omavelmente acedeu em reproduzir
uma delas. muito embora pouco
inteligivel entendi faze-Io (Fig. 2).

A leitura do regulamento permite real<;:ar de farma sintetica alguns pontos-chave:
- A existencia de uma
sobretaxa adicional
no valor de 25 reis. ou
canvertida em nova
moeda de 2 1/2 ctvs.
Esta sobretaxa foi
posteriormente abolida.
2 - As cartos deveriam
ser entregues nas esta<;:6es ferroviarios.
noo sendo permitida
a sua aceita<;:oo no
correio. nem por empregados posta is.
3 - Os chefes de esta<;:00 ou outros funcionarios encarregues

~'"

PANORAMICA DOS STANDS DA AREA COMERCIAL
DA «PORTUGAL 98», PROMOVIDA PELA ACOFIL
ASSOCIA(:AO DE COMERCIANTES FILATELICOS
DE PORTUGAL

.

0'<'emr, c5~7'1Ic.r.

fO-<.t4/C ;G4ar de mC7,&1
- t.5ecT~;;;TI'o do

Jrl'/.'lTln/

~eto Cida .c.-fe

.!;lQndi
Fig. 2 - Carta remetida da Canhoca - EstaCj:oo Ferrovi6rie ao km 287
do Caminhq de Ferro de luanda com marca nominative da estaCj:ao
(retocada). E de realCj:ar a discriminaCj:oo do contelido. que seria uma
senha de transporte ferrovi6rio n.D 1259.
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HISTORIA POSTAL DE ANGOLA (3)
Condu~ao

de cartas de esta~ao a esta~ao
pelos condutores dos comboios
Elder Manuel Pinto Correia
Desenhos de Eduardo Silva

0 m~u ultimo artigo foi mencionada
a utilita<;:ao de carimbos nominativos
das diferentes companhias ferrovi6rias de Angola em correspondencia pos- tal. Tambem ficou a promessa de que
voltarla aa assunta. Pois bem 0 prometido
e devldo. e este artigo versar6 0 tema.
cumprindo assim 0 anunciado.
A partir da segunda decada deste seculo. faram aparecendo marcas nominativas sobre correspondencia de Angola
(Fig. 1) identificativas das diversas esta<;:oes
das companhlas ferrovi6rias angolanas a
saber:

N

1 - Caminho Ferro do Ambaca. posterlormente denominado Caminho de Ferro de Luanda
2 - Caminho de Ferro de Benguela
3 - Caminho de Ferro de Mo<;:amedes
4 - Caminho de Ferro do Amboim

Todos os indfcios levavam a concluir
que as referldas marcas teriam sido utilizadas em correspondencia circulada atraves dos comboios dessas companhias. mas
impunha-se saber em que condi<;:oes se
fazia. e por que motivos. Havia algumas
teses defendidas em privado. sem consistencia. e pouco se escreveu sobre 0 a~
sunto.
No ambito de investiga<;:oes que venho
fazendo sobre a Historia Postal de Angola
que me permita no futuro apresentar um
trabalho mais vasto sobre a materia. presumo que encontrei as respostas que h6
muit9 vinha formulando em reunioes com
amigos filatelistas. e que procurarei dar a
conhecer neste artigo.
A - CAUSAS HISTORICAS

o desenvolvimento das vias de comunica<;:ao ferrovl6rias em Angola. teve como
efeito imediato 0 aparecimento de diversos nucleos populacionais ao longo dos
vias. Muitas destas povoa<;:oes naG tinham
esta<;:oes posta is. nem encarregados de
correio. pelo que se come<;:ou a utilizar
como forma de circula<;:ao das suas cartas. 0 pedido aos condutores dos comboios que as levassem ate 6 esta<;:ao
requerida. Tal pr6tica foi -se implantando

Fig. 1 - Marcas das esta90es ferrovi6rias de lEUA.
CUANZA e LOBiTO
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te as horas em que aquelas estejam abertas ao publico, e serao aceitas ate 0 ultimo momenta possivel;
contudo, se nao forem entregues pelos menos dez
minutos antes das horas anunciadas para as partidas dos comboios, a sua expedi~ao pelos mesmos
nao sera garantida.
§ unico. As cartas a conduzir pelos condutores
dos comboios nao podem ser aceitas no correio nem
por empregados postais.
Art. 5. 2 Para melhor facilidade na entrega, devem ser observadas as seguintes prescrigoes, quanto ao modo de endereGar as cartas:
1.~ As cartas dirigidas a uma estagao de caminho de ferro, a fim de serem af reclamadas,
deverao ser legivelmente enderegadas ao cuidado do chefe respectivo, tendo a seguinte inscriGao no iingulo superior esquerdo: «Para ser
reclamada». Se nao forem reclamadas dentro do
prazo de seis semanas, serao enviadas ao correio mais proximo, a fim de serem devolvidas
aos remetentes pela secgao da Repartigao Superior dos Correios encarregada do servigo de refugos;
2.i As cartas dirigidas as residilncias ou as caixas de apartados dos destinatarios ou ainda a posta
restante, deverao ter a seguinte inscrigao legivel e
clara: "Via Esta{:8o de ..... "Para ser deitada no correia a chegada ... Estas cartas, logo que cheguem as
estaGoes dos seus destinos, serao lan~adas no receptaculo da estagao do correio ou no que for encontrado mais proximo, a fim de serem entregues
pelas vias postais.
Art. 6. 2 Os chefes das estagoes onde as cartas
forem aceitas, ou outros empregados encarregados
pelos respectivos directores dos caminhos de ferro,
inutilizarao os selos das cartas por meio de marca
do dia, quando a haja em usn, e, quando a nao haja,
por meio de um carimbo especial a isso destinado.
Art. 7. 2 So as cartas, e nenhuns outros objectos,
poderao ser aceitas para transmissao pelos comboios.
Art. B.2 As cartas a conduzir pel os comboios nao
serao aceitas:
1.2 Quando nao apresentem, afixadas no envelope, as estampilhas representativas do porte e premio
prescritos no artigo 1.2;
2.2 Quando forem dirigidas a localidades fora da
Provincia de Angola;

de tal forma que a determinada altura se
fez notar junto 6s entidades administrativas.
Tal metodo de condu<;:ao clandestina
de cartas chegou ao conhecimento do
entao Governador Geral de Angola (Jose
Mendes Ribeiro Norton de Matos). que de
imediato determinou que foss em tomadas
medidas tendentes a solucionar 0 problema. Atendendo a que 0 transporte e distribui<;:ao de cartas constitufa mono polio do
Estado. mos verificando tambem que a
condu<;:ao de cartos de esta<;:ao a esta<;:00 pelos condutores de comboios. representava manifesta comodidade para as
popula<;:6es determinou 0 entao Governador mandar par em execu<;:ao 0 «Regulamento para a condu<;:ao de cartas. de
esta<;:ao a esta<;:ao. pelos condutores de
comboios». atraves da Portaria n.o 484 de
08.05.1913. publicada no Boletim Oficial n.o
19 de 10.05.1913.
B - REGULAMENTAyAO

Para melhor elucida<;:ao da materia reproduz-se a legisla<;:ao entao aprovoda:
Regulamento para a conduc;:co de cartas,
estac;:co a estac;:co, pel os condutores
de comboios

Artigo 1.2 Pod em ser aceitas em qualquer estade caminho de ferro do Estado, nesta Provincia,
para serem conduzidas pelo primeiro comboio de
passageiros, mixto ou de mercadorias, as cartas com
selos afixados no valor do porte a pagar em conformidade dos regulamentos postais e com selos adicionais no valor de 25 reis.
Art. 2.2 As cartas nas condi~oes estabelecidas
no artigo anterior serao entregues nos seus destinos
ou a estagao mais proxima ou mais convenientemente situada, para poderem ser transmitidas aqueles destinos pelas vias postais ordinarias.
Art. 3. 2 As cartas serao conduzidas, de esta~ao a
esta~ao, pelos condutores dos comboios, em sob rescritos timbrados. modelo 4-A, fornecidos pelo correio.
Art. 4. 2 As cartas devem ser entregues nos escritorios das estagoes dos caminhos de ferro duran-
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3.2 Quando apresentarem no envelope quaisquer palavras ou sinais indicativos de serem para
registar;
4.2 Quando contiverem ou parecer conterem joias,
moedas ou outros objectos que, quando enviados
pelo correio, as sujeitariam a registo obrigatorio;
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quaisquer objectos que nao sejam papais.
Art. 9. 2 Qualquer carta a conduzir pelos comboios, descoberta por um empregado dos correios
como tendo sido aceita contra 0 preceituado nos n.DS
3. Qou 4.Q do artigo anterior, sera multada na taxa de
200 rais, e, se contrariar as disposiyoes do n.2 5. 2,
sera enviada a secyao da Repartiyao Superior dos
Correios encarregada do serviyo de refugos, para os
fins convenientes.
Art. 10. 2 As direcyoes dos caminhos de ferro
ficam autorizadas, em todos os casos de transgressao deste regulamento, a proceder em nome do director dos correios da Provincia, e nao serao
responsaveis pelo extravio ou atrazo de quaisquer
cartas a conduzir pelos comboios nem por qualquer
avaria que elas sofram.
Repartigao Superior dos Correios da Provincia
de Angola, em Loanda, 8 de Maio de 1913. = 0
director, Leopoldo Carlos Madeira.

do servi<;:o deveriam obliterar as
cartos com marca da dia. e coso
noo haja. carimbo especial a isso
destinado. Como noo 500 conhecidas marcas de dia nas esta<;:6es
ter-se-a utilizado as marcos das esta<;:6es ferroviarias na oblitera<;:oo
da correspondencia .
4 - Ponto importante da regula menta<;:00 e 0 paragrafo 2.° da Art.o B.o.
que limita a utiliza<;:oo do sistema a
correspondencia interno. Assim se
justiflca a raridade de correspondencia efectuada nestes moldes.
As cartas de c ircuia<;:oo interna noo
abundam mesmo em circula<;:oo
normal quanto mais nesto modalidade. De um grande arquivo pertencente ao Secretario do Tribunal
da Reia<;oo de Luanda. Sr. Augusto
Cesar de Matos, que apareceu em
Portugal. tive conhecimento da
existencia de sete a oito cartas circuladas de acordo com 0 regulamento. Duas sao perten<;:o do ilustre
filatelista Dr. Luis Frazoo. que omavelmente acedeu em reproduzir
uma delas. muito embora pouco
inteligivel entendi faze-Io (Fig. 2).

A leitura do regulamento permite real<;:ar de farma sintetica alguns pontos-chave:
- A existencia de uma
sobretaxa adicional
no valor de 25 reis. ou
canvertida em nova
moeda de 2 1/2 ctvs.
Esta sobretaxa foi
posteriormente abolida.
2 - As cartos deveriam
ser entregues nas esta<;:6es ferroviarios.
noo sendo permitida
a sua aceita<;:oo no
correio. nem por empregados posta is.
3 - Os chefes de esta<;:00 ou outros funcionarios encarregues

~'"

PANORAMICA DOS STANDS DA AREA COMERCIAL
DA «PORTUGAL 98», PROMOVIDA PELA ACOFIL
ASSOCIA(:AO DE COMERCIANTES FILATELICOS
DE PORTUGAL

.

0'<'emr, c5~7'1Ic.r.

fO-<.t4/C ;G4ar de mC7,&1
- t.5ecT~;;;TI'o do

Jrl'/.'lTln/

~eto Cida .c.-fe

.!;lQndi
Fig. 2 - Carta remetida da Canhoca - EstaCj:oo Ferrovi6rie ao km 287
do Caminhq de Ferro de luanda com marca nominative da estaCj:ao
(retocada). E de realCj:ar a discriminaCj:oo do contelido. que seria uma
senha de transporte ferrovi6rio n.D 1259.
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PANORAMICA DOS STANDS DA AREA COMERCIAL
DA «PORTUGAL 98»r PROMOVIDA PELA ACOFIL
ASSOCIA(:AO DE COMERCIANTES FILATELICOS
DE PORTUGAL

=

Eis pois desvendada mais uma particulandade do seNiyo de correia em Angola. E
porque e do interesse dos filatelistas you procurar dar a conhecer as marcas nominativas
ferrovi6nas que possuo na minha colecyoo
de marcofilia angolana, esperando que em
contra partida os diversos marcofilistas me facultem fotocopias de marcas noo referenciadas atraves do nosso querido Clube
Filatelico de Portugal. por forma a melhorar a
sua catalogayoo.

KM
Locolizoc;:oo do estoc;:oo no linho
RR = Grou de raridode dos marcos sobre selos
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1 - Caminho de Ferro de Benguela

LB15

I--

A Companhia do Caminho de Ferro de
Benguela foi fundada em 25 de Maio de
1903 por Decreto publicado no Boletim
Oficial de Angola, e registada no Tribunal
de Comercio em 28 de Maio desse mesmo ano. Foi seu grande impulsionador Sir
Robert Williams e a mesma era pertenya
em 90% pela Tanganyika Concessions Ltd
e em 10% pela participayoo gratuita do
Estado Portugues.
As obras de construyoo, que apresentaram muitas dificuldades de engenharia
comeyaram em 1 de Maryo de 1903 e
terminaram em 28 de Agosto de 1928. Atrayes dos seus 1346 km foram implantadas
57 estac;:6es, cada uma delas possuindo
presumivelmente uma marca nominativa.

/

I--

-
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I--

ILATELIAJOAQUIMA.SllVA
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BGL9
I---
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MRCI

Fig. 3 - Marcas das esta«roes ferroviarias de
Calenga, Cassai, Robert Williams e Lepi.
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E UMA ARVORE!
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a) Name primitive de Marce de Canevezes
b) Ex-Gonda.
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Cor
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Variedade

MACAU

2 - Caminho de Ferro de Luanda

VASCO DA GAMA. CAMINHOS MARiTlMOS
Data de emissoo: 4 de Setembro de 1998
Oesenhos: Victor Marreiros
Impressoo: INCM. Off-set
Popel: Esmalte
Oenteado: 12 x 12
Formato: 40 x 30 mm
Folhas: De 12 selos
Plano de emissoo:
S1.oo
S1.50
S2.00
Bloco: Contem um selo de S8.00
FOC: Macau
Nolo: Eslo sarie veio subsliluir a que linho soido
com a dolo errodo (1598)

INSiGNIAS CIVIS E MILITARES

Ea mais antigo linha terrea de Angola.
Por concurso publico de 24 de Julho de
1885 mandado abrir pelo entao Ministro do
Marinha. Manoel Pinheiro Chagas. deu-se
infcio aos tramites que iriam culminar com
a constru~ao do ex-Caminho de Ferro do
Ambaca. mais tarde rebaptizado como
Caminho de Ferro de Luanda. desde Luanda ate Ambaca. numa extensao de 355
km. 0 primeiro tro~o «Luanda-Funda» toi
inaugurado em 31 de Outubro de 1888. Posteriormente a via serio aumentada ate
Malange. 0 Caminho de Ferro de Luanda
tem um desenvolvimento de 675 km. repartidos pela seguinte forma: Luanda a
Malange. 448 km; Ramal de Golungo Alto.
31 km; Ramal de Columbo. 51 km; Ramal
do Bengo. 116 km; e Ramal de Cassoalala.
29 km.
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Data de emissoo: 9 de Setembro de 1998
Oesenhos: Loi Chlo Teng
Impressoo: INCM. Off-set
Popel: Esmalte
Oenteado: 12 x 12
Formato: 40 x 30 mm
Folhos: De 16 selos
Plano de emissoo:
SO.50
SI.00
$1.50
$2.00
Bloco: Contem um selo de $9.00
FOC: Macau
Fig. 4 - Marcos dos esto90es ferrovi6rias de
Malange, Pambo e Golungo Alto.
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KUN lAM TONG (TEMPLO KUN lAM)
Data de emissoo: 9 de Outubro de 1998
Oesenhos: Ng Wai Kin
impressOo: iNCM. Off-set
Popel: Esmalte
Oenteado: 12 x 12
Formato: 40 x 30 mm
Folhas: De 16 selos
Plano de emissoo:
$3.50 4 vezes
Bloco: Contem um selo de $10.00
FOC: Macau
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0) Tombem conhecldo por Amboco
b) Eslo<;:oo lerminol 00 km 31 do Ramal d o Golungo Alia.
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3 - Caminho de Ferro de Mocromedes

4 - Caminho de Ferro do Amboim

Par Carta de Lei de 15 de Setembro de
1890 0 entao Rei D. Carlos I autarizou a
adjudicayao para a construyao de uma
linha femea entre MOyamedes e 0 Alto do
Serra do Chela, mas 56 par Decreto de 27
de Maio de 1905 se criaram as necessarias
condiy 6es financeiras para 0 inicio das
obras. Em 28 de Setembro de 1905 tiveram
inicio os trabalhos do primeira fase construtiva. Em 19 de Fevereiro de 1907 teve
lugar a inaugurayao do primeiro troyo do
linha com 67 km.
Apesar de adversidades varias foi passivel
levar a linha ate 6 altura Vila de So do Bandeira, em 31 de Maio de 1923. Novo prolongamento levou a dlta linha ate 6 Chibia em
18 de Outubro de 1949. Nos 299 km iniciais de
troyo ferroviario foram implantadas 24 estay6es. Ja no decada de sessenta foram acrescentados mais 289 km, levando a via
ferroviarta ate Vila Artur de Paiva.

Data de 1 de Julho de 1925 a inaugurayao oficial do seu primeiro troy a no distancia de 80 km. Pertencendo a uma
empresa privada - Companhia do Amboim
- a linha parte de Porto Amboim (antigo
Benguela Velha) ate 6 Gabela num percurso de 123 km. Estao implantadas no
percurso 8 estac;:6es.

200 ANOS DA MALA POSTA E DO ALVARA
DE R~ORGANIZA9AO DO CORREIO
MARITIMO PARA 0 BRASIL
Data de emissaa: 9 de Outubro de 1998
Desenhos: Acacio Santos
Impressao: Lito Maio. Offset
Popel: Esmalte
Denteado: 12x12 1/2
Formato: 40x30.6 mm
Folhas: De 50 selos
Taxas e tiragens:
5OSoo
1.000.000
140Soo
300.000
FOC: Lisboa. Porto. Coimbra. Evora. Faro. Funchal
e Ponto Delgado.

VIII CIMEIRA IBERO-AMERICANA

Fig. 6 - Marco do Estoc;:Cio Ferroviario de Porto
Amboim
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Data de emissao: 18 de Outubro de 1998
Desenho: Joao Machado
Impressao: Lito Maio. Offset
Popel: Esmalte
Denteado: 12x12 1/2
Formato: 40x30.6 mm
Esta emissao e farmada apenas par um bloco
filatelico contendo um selo de 140S00 com
o tiragem de 80.000 ex.
FOC: Lisboa. Porto. Coimbro. Evaro. Faro. Funchol
e Ponto Delgado.

9 ViOIeta

PARQUE ARQUEOLOGICO DO VALE DO CGA

Bibliogrofio
- Boletim oficial de Angola
- Dicionario Corografico-Comerclal de Angola (4.0
Edic;:ao)
- Caminho de Ferro de Benguela - A mais curta
estrada para a Africa Central
- Memoria explicativa do Campanhia Real das
Caminhas de Ferro atraves de Africa
- Caminho de Ferro de Moc;:amedes - DSPCFT.

Fig. 5 - Marco do Estoc;:Cio Ferroviario de Sa do
Bondeiro
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Data de emlssao: 23 de Outubro de 1998
Desenho: Vitor Santos
Impressao: Lito Maio. Offset
Popel: Esmalte
Esta emlssao e formada apenas por um bloco
filatelico contendo um selo de 350Soo
FOC: Lisboa. Porto. Coimbra. Evora. Faro. Funchal
Ponto Delgado e V N. Foz Coo

SAUDE EM PORTUGAL
Data de emlssao: 5 de Novembro de 1998
Desenho: N. Fischer
Impresseo: Lito Maio. Offset
Popel: Esmalte
Denteado: 12x12 1/2
Formato: 30.6x40 mm
Folhas: De 50 selos
Taxa e tiragem:
100SOO
500.000
FOC: Lisboa. Porto. Coimbra. Evora. Faro. Funchol
e Ponto Delgado

___
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CATALOGO 1969·1998
DE SELOS OFICIAIS DO WWF

TENTATIVA DE CORREIO
AEREO?
Jose R. Dias Ferreira

o

MAR DOS A90RES
ouco se conhece sobre os primordios
do aerofilatelia em Portugal.
Devemos a Frank Muller a cataloga<;:ao
sistematica do que se passou no Porto desde
30 de Abril de 1904 com a descri<;:ao do «Salao Portugues)) e para 0 qual atribui a existencia de um (CTS) ou seja um postal especial.
Depois salta para 0 ana de 1922, mais
precisamente para 0 voo realizado de 30 de
Mar<;:o a 18 de Abril. mencionando a viagem
de Sacadura Cabral e Gogo Coutinho. quando do Travessia Lisboa-Rio de Janeiro e do
qual naG faz qualquer referencia de que
transportasse correio.
Nesse intervalo de tempo e possivel que
tivesse havido uma tentativa (7) para 0 estabelecimento de correio aereo.
Pelo menos e 0 que se deduz por uma
local inserta no «Echo Telegrafo Postal)) de 30
de Novembro de 1915.
Diz a noticia:

P

Data de emissao: 4 de Agosto de 1998
Desenhos: Pedro Salgado/Acacio Santas
Impressao: INCM. Offset
Papel: Esmalte
Denteado: 12x12 1/2
Formatos: 40x30.6mm e 80x30.6mm
Folhas: De SO selos da taxa de S0500
De 25 selos da taxa de 140500
Taxas e tiragens:
50500
1.000.000
140500
300.000
Carteiras: Com uma serie
190500
50.000 ex.
FOC: Lisboa. Porto. Coimbra. Evora. Faro. Funchal
e Ponta Delgada.

O

500 ANOS DA DESCOBERTA DO CAMINHO MARITIMO PARA A INDIA
Data de emissao: 4 de Setembro de 1998
Desenhos: Carlos Possolo
Impresseo: Lito Maia. Offset
Papel: Esmalte
Denteado: 12l<12 1/2
Formato: SOx40 mm
Taxas e tiragens:
SOSOO
350.000
80S00
350.000
100S00
350.000
140$00
350.000
Folhas. com 16 selos. tendo cada folha 4 selos de cada taxa
Blaco: Cam um selo de 315500 80.000 ex.
Folha especial. com 12 selos de SO$OO cada - 600$00
FOC: Lisboa. Porto. Coimbra. Evora. Faro. Funchal
e Panta Delgada.

INSECTOS DA MADEIRA
Data de emissao: 6 de Setembro de 1998
Desenhos. Jose Projecto
Impressao: Lito Maia. Offset
Papel: Esmalte
Denteado: 12x12 1/2
Formato: 40x30.6 mm
Taxas e tiragens:
SOSOO
1.000.000
85$00
SOO.OOO
100$00
SOO.OOO
140$00
300.000
Folhas: De 50 selos
Carteiras: Com 1 serie
SO.OOO ex. 315500
Bilhetes Postais: 4x65$00
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primeiro selo com a sigla do WWF foi
emitido em Franya a 11 de Outubro de
1969. com a efigie do cabrito montes
do Europa. Ate agora, 180 poises produziram
um total de mais de 1000 selos de correia em
265 series. Todos estes selos apresentam animais ameayados de desapariyao nos poises
de emissao.
o catologo comporta 300 poginas AS.
Impressao em 4 cores sobre popel «couche))
brilhante. A lista de preyos separada (16
poginas) para os selos novos. folhinhas, sobrescritos de 1.° dia e postais moximos. Linguas: alemao/ingles.
Uma pagina para coda emissao de selos
oficiais do WWF. de 1983 a Mar<;:o de 1998,
com informa<;:oes geogroficas, data de emissao, tiragem e 0 nome dos autores dos desenhos e dos sobrescritos de 1.° dia. Todos os
selos sao reproduzidos em 4 cores e muitas
das vezes no formato original. Nomes dos
anima is em alemao, ingles e latim. As primeiras series (selos de 1969 a 1982) sao reproduzidos em preto e bronco. Com as vinhetasrecorda<;:ao de exposi<;:oes e os selos
recusados pela WWF, mas reconhecidos pelo
pais de emissao. Lista das especies animais
segundo a sistematica zoologica e indice
geral.
Pre<;:o do catalogo:
CHF
59.50
DEM
49.50
ATS
335.o catologo esta 6 venda nos casas filatelicas. Se naG encontrarem podem contactar com 0 editor.
GROTH SA. case postale 167. CH-6314
Unterageri (Sui<;:a).

Subscri<;:ao aberta em 30 de Julho de 1912
para a compra de um aeroplano dos correios e telegrafos.
Nao tendo 0 Ministerio do Guerra adquirido 0 campo de avla<;:ao que ofere<;:a garantia de conserva<;:ao para este aparelho, a
comissao central deliberou depositar a quantia de 4603$67.5. em 10 de Fevereiro de 1913.
no Caixa Economica Portuguesa, onde aindo se encontra, como consta do livro 90 a
folhas 56, deposito n.O 15479.
Lisboa, 10 de Fevereiro de 1915
Secreta rio,
Anfbal Homem de Figueiredo.

o

Nao foi possivel encontrar mais elementos sobre 0 assunto. Ficamos com a ideia de
que algo se pretendia e dai deduzirmos que
a «compra de um aeroplano dos correios e
telegrafos)). serio para algum servi<;:o a estabelecer.
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tou para Moscovo, os finlandeses confrontaram-se com a obrigac;:oo de utilizar selos rus50S, em bora taxados em moeda local. Os
independentistas finlandeses, numa natural
atitude de protesto, criaram entoo uma
vinheta, tipo selo de luto (Fig. 14), que era
colada nos sobrescritos 00 lado dos selos russos. 0 seu usa, evidente manifestac;:oo de
inconfarmismo e de oposic;:oo politico, foi
proibido de imediato. No entanto, bastantes
pec;:as destas acabaram par circular e podem ser encontradas no mercado filatelico
de qualidade. Afixadas em sobrescritos e
obliteradas sao documentos filatelicos que
atingem prec;:os elevados.

LEGISLA9AO
Convenyoo celebrada entre a Direcyoo-Geral do Comercio
e da Concorrencia, 0 Instituto das Comunicacroes de Portugal
e os crr - Correios de Portugal, S.A.
Entre:

pela Conven<;:oo, os valores que decorrem das
seguintes regras:

1.0 A DIRECc;:AO-GERAL DO COMERCIO E DA
CONCORRENCIA. doravante design ada por
DGCC;
2.0 0 INSTITUTO DAS CO MUNICAC;:O ES DE PORTUGAl. doravante designado por ICP, e;
3. 0 OS cn - CORREIOS DE PORTUGAl. SA, doravante designados por cn;

a) A variac;:oo media ponderada dos pre<;:os
do servic;:o publico de correios, prestado em
regime de exclusivo, noo podera exc eder
os 2,1%;
b) 0 prec;:o maximo, para 0 servic;:o nacional,
de uma carta de correio normal. com peso
ate 20 gramas e de formato narmalizado e
de 50$00;
c) 0 prec;:o maximo, para 0 servi<;:o nacional.
de uma carta de correia azul. com peso ate
20 gram as e de 80S 00 quando 0 seu pagamento se efectue atraves de franquias manuais (selos), franquias meconic as nos
Estac;:oes de Correlo, maquinas automatic as
de venda de selos e envelope pre-franqueado e de 75$00 quando for utilizado 0 regime de avenc;:a ou maquina de franquear
dos clientes;
d) 0 pre<;:o maximo, para 0 servi<;:o internacional, de uma carta de correia normal. com
peso ate 20 gramos e com destino para os
poises do Unioo Europeia, Outros Poises do
Europa e Resto do Mundo e de, respectivamente, 85$00, 100$00 e 140$00;
e) 0 prec;:o maximo, para 0 servi<;:o internacional. de uma carta de correia azul. com peso
ate 20 gramas e de 350$00;
f) 0 pre<;:o de um bilhete postal e identico 00
de uma carta de 20 gram as, de formato
normalizado;
g) 0 pre<;:o maximo, para 0 servic;:o nacional.
de blocos de 10 selos do 1.0 escaloo de peso,
do correio normal. formato normalizado, e
de 450$00, quando 0 seu pagamento se
efectue atraves de maquinas automaticas
de venda de selos.
h) 0 pre<;:o maximo, para 0 servi<;:o nacional.
para 0 1.° escaloo de peso do correia azul.
de blocos de 10 envelopes pre-franqueados
e de blocos de 10 selos cujo pagamento se
efectue at raves de maquinas automatic as
de venda de selos. e de 750$00.

00 abrigo do disposto no Decreto-Lei n." 207/92,
de 2 de Outubro, e celebrada a presente Conven<;:oo, que se regera pelos seguintes clausulas:
CLAUSUlA 1,"

A presente Conven<;:oo aplica-se 6 presta<;:00 do servi<;:o publico de correios, prestado em
regime de exclusivo, pelos cn, e cobre os pre<;:05 a praticar no periodo de 12 meses ap6s a
entrada em vigor do presente conven<;:oo.
CLAUSULA 2."

Para eteltos da presente Convenc;:Cio, entende-se por:
a) Servl<;:o publico de correios, explorado em
regime de exclusivo, a aceita<;:oo, transporte, distribui<;:oo e entrega de cartas relativas
00 Correio Normal e Correio Prioritario (designado por Correio Azul), quer no ambito
nacional quer internocional. nos seus diver50S formatos e escaloes de peso ate 00 limite de 2CXXl gram os, e do bilhete postal;
b) Sistema tarifario, 0 conjunto de regras e pre<;:05 aplicaveis 005 utilizodores do servi<;:o
publico de correios.
CLAUSULA 3."

1. Os prec;:os maximos do servic;:o publico de
correios, prestado em regime de exclusivo, nao
poderoo exceder, para 0 periodo abrangido
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Fig. 14
Notas
(1) Neste selo nOrte-coreano de 1972, um operorio
(2)

(3)

(4)

(5)

junta-se ao Exercito para combater a hidra do
capitalismo.
S6 foi pena que 0 selo de 49$00, emltido 0 ana
passado, contenha um erro imperd06vel: a legenda inserida no selo em questoo refere-se 00
padroo de S. Gabriel quando, no verdade,
deveria aludir 00 padroo de S. Rafael.
Falsificac;:6es de selos com motivac;:oes politicos
noo estoo no ambito desta n6lula, embera a
respectiva abordagem noo fosse totalmente
despropositada.
Embora 0 ono do "nascimento» dos aerogramos
seja 1933 (Iraque e Palestina), na realldade 0
sua adop<;:oo plena do-se em 1942, no GroBretanho, quando prementes razoes de economia e papel e de peso nos tronsportes aereos.
os impuseram 65 administra<;:oes dos correios.
Ver, por ex" os selos (numera<;:oo Yvert): Bolivia
172; Poraguai 333/37; Republica Dominicana 93/
101; Guotemala 278 e 336.

NOTA FINAL: Para a elabora<;:oo desta n6tula sobre
a propaganda na filatelia (I e II partes) consultei
diversa bibliografia - revistas. catologos e livros impondo-se que destaque os seguintes: "Selo Postain. de Eugene Vallie (1962); ,,0 Selo Postal», de
Eurico L. Cardoso (1976); "Le Livre Gulness des Timbres", de J . Mackay (1983); "Interi Postoli», de Vidmer
Sintoni (1991); e ,,300 Enigmes Philoteliques". hors serie
do revista "Timbroscopie» (1997).
A rarissima cinta de jornal reproduzido no Fig. 9
foi retirodo do livro "L'Utilisation des Entiers Postoux &
Apparentes dans 10 Philotelie Thematique •. ap6s
autorizo<;:oo expresso do seu autor. sr. J A
Desimpelaere.

Fig. 13
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Boris. mais tarde Boris III. Estes selos mereceram a ira do Vaticano que incluiu a serie
no Index. Parece haver mais casos semeIhantes. motivados por desenhos e legendas em selos de poises arabes. mas nao os
posso citar com seguran<;:a pelo que e
prudente ficar por aqui.
Passando por cima (imperam razoes de
espa<;:o que 0 director nao perdoa) de
centenas de emissoes de selos tendo por
base os mais voriados aspectos do Segundo Guerra Mundial e das guerras do Coreia
e do Vietname. que nos recordam chefes
militores. politicos e her6is ou tragedias que
envergonham a Humanidade. concebidas
tl;lndo em vista objectlvos de propaganda
ou contrapropaganda. vamos terminar
esta n6tula com uma referencia a «obra-

Fig. 10

Parece quase desnecessario recordar
que. nalguns casos. este tipo de selos
nao teve aceita<;:ao pacifica . No ocorrencia que ja citamos (ver Fig. 7) houve reac<;:ao imediata por parte do
governo britonico. A chamada questao do «Grande Chaco» - dirimida a
toda uma guerra sangrenta que arru-

Fig. 12
prima» de propaganda politico e que e. em
simultaneo. um recorde filatelico. pois apresenta os coracteres tipograficos mais pequenos do mundo.
Estamos a referirmo-nos a serie de 10 selos emitida por Cuba em 1965. a qual reproduz em coda uma das duos band as de 5
selos (3 e 13 centimos) todo 0 II Discurso de
Havana. proferido par Fidel Castro em Dezembro do ano anterior (Fig. 13. 00 alto e no
dimensao real). Quem quiser contor os caracteres microsc6pios dos selos e natural que
comece a ficar fatigado a partir dos 24 000.
Nao quero terminor. porem. sem me debru<;:or sobre um curioso coso de contrapropaganda. Em 1901. quando as autoridades russas interditaram 0 uso de selos com as
armas do Grande Ducado do Finlandia e a
respectiva administrayao dos correios transi-

Fig. 11

inou a Bolivia - foi desencadeada por um
selo emitido em 1931. Outras querelas politicos. umas mais importantes que outras. devem-se tambem a emissao de selos
representando fronteiras em litigio (5): Haiti
versus Sao Domingos; Nicaragua versus
Honduras; Equador versus Brasil; Guatemala
versus Belize; e Chile versus Peru. Acerca desta
problematic a estamos ainda todos lembrados do «enesimo» e ultimo conflito entre a
Argentina e 0 Reino Unido (Fig. 12).
Tambem nao teve aceita<;:ao - agora de
um sector inesperado - uma serie de selos
emitidos pela Bulgaria. Referimo-nos a serie
de 4 valores. lan<;:ada em circula<;:ao em 1896.
alusiva 00 baptismo ortodoxo do principe
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2. A ocorrencia de olterayoes significotivos
que eventual mente se venhom a reflectir no
regime normal de exploroyao do empreso. podera ser motivo para olteroyao dos limites de
preyos convencionados. Tols alteroyoes deveroo ser devidomente justificodos pelos cn e.
coso mereyom a concordoncio dos partes. seroo consubstonciodos em odendo a presente
Convenyoo. a qual entroro em vigor opos a
respectivo rotificoyoo.
3. A determinoyoo do varioyoo media ponderodo e obtido utillzondo como ponderodor 0
peso do focturayoo ossociodo a coda formoto
e escoloo de peso. no total do focturoyoo dos
serviyos objecto do Convenyoo. ambos referentes 00 segundo ono civil anterior aquele para 0
qual se determino a varioyoo.

dade e noo discriminoyoo para 0 conjunto de
todos os clientes que sotisfoyom os mesmos requisitos e condiyoes.
CLAUSULA 6.·

1. Os tarifarios com os preyos decorrentes
da presente Convenyoo. bem como os descontos nela previstos. entraroo em vigor no dia 1 de
Janeiro de 1998.
2. Os cn devem envior 00 ICP e a DGCC os
documentos demonstrotivos de que sao cumpridos as voriayoes de prey os referidos no clausula 3.0 • ate 23 de Dezembro de 1997.
3. Os preyos decorrentes do Convenyoo
devem ser divulgodos pelos cn. com umo ontecedencio minima de 5 dias uteis em reloyoo
a respectlvo entrada em vigor. at raves de meios adequodos a informayoo quer do generolidade dos utilizadores quer dos respectivos
segmentos de mercodo.

CLAUSULA 4.·

1. A Determinoyoo dos preyos que obedecem as regros estobelecidos no clausulo anterior deve ter em consideroyoo os principios do
transparencio. do noo discriminoyoo e do orientoyoo para os custos.
2. A implontoyoo dos varioyoes de preyos a
deflnir no proximo Convenyoo. posteriormente
a ocordar. esta ossoclodo 00 cumprimento dos
niveis de quolldode de serviyo constontes no
Anexo 1 a presente Convenyoo e que delo foz
porte integronte.
3. 0 incumprimento dos niveis de quolidode
de serviyo convencionodos ofectara os oumentos a definir no proximo Convenyoo. posteriormente a ocordar. nos term os e percentogens
constontes do Anexo 1.
4. Para ossegurar a prossecuyoo do principio do orientoyoo para os custos. os cn estoo
obrigodos a introduzir as olteroyoes. conforme
recomendoyoes do ICP. devidomente fundomentodos. 00 sistema de contobilidode onolitico de forma a permltir a determinoyoo de custos
associ ados a coda serviyo e. dentro de um serviYo. os custos ossociados as diversas form as de
prestayoo do servlyo.
5. As situoyoes de incumprimento resultantes do oplicayoo dos numeros onteriores sao
verificodos pelo ICP. ouvidos os cn. e comunicodos pelo mesmo a DGCC. para efeitos de
reduyoo dos oumentos maximos a ocordar para
a proxima Convenyoo.

CLAUSULA 7.·

A presente Convenyoo entrara em vigor no
dia seguinte ao do sua ratificayoo pelo Ministro
da Economia. e pelo Ministro do Equipamento.
do Planeamento e da Administrayoo do Territorio.
cLAUSULA 8.·

Os eventuais conflitos que possom surglr entre
as Partes em materia de execuyoo. interpretoyOo. oplicoyoo ou integroyoo do presente
Convenyoo e dos decisoes proferidos nos seus
term os. seroo resolvidos por arbitrogem vol untario nos term os do Lei n.D 31/86. de 29 de Agosto.
CLAUSULA 9.·

As partes ocordam que se houver alteroy6es
relotivos 00 conteudo dos prestoy6es ossociodos 00 serviyo de correios. 0, odministrayoo
publico por via do ICP e do DGCC promovera
os octos necessarios a alteroyoo em conformidade do presente Convenyoo.
Lisboo. 17 de Dezembro de 1997.
DIREC<;:AO-GERAL DO COMERCIO
E DA CONCORRENCIA
INSTITUTO DAS COMUNICA<;:OES
DE PORTUGAL
cn - CORREIOS DE PORTUGAL. SA

CLAUSULA 5.·

1. Os cn poderao estobelecer reduyoes de
preyos. atraves do oplicayoo de descontos justiflcodos por razoes de natureza comerciol ou econemica relocionodos com economios de escolo.
2. A oplicoyoo destes descontos dever-se-a
poutar por regros de tronsparencia. universoli-

NOTA DA REDAC<;:AO

Por noD revestir interesse filatelico. noo se
publico 0 Suplemento em onexo a esto Conveny 60.
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I

A Secretaria de Estado da Habita~ao e das Comunica~oes
Leonor Coutinho esteve presente no lan~amento do IIvro

«V CENTENARIO DAS MISERICORDIAS PORTUGUESAS»

Fig. 6

Fig. 5

o

s CTT-Correios de Portugal lonyorom no
dio 20 de Moryo 0 IIvro .V Centenorio
dos Miserlc6rdios Portuguesos •. de outorio de Ivo
Carneiro de Sousa. numo cerim6nlo no Museu de S. Roque. em Usboo. presldido pelo Secretorio de Estodo do
HObitoyoo e dos Comunlcoyoes. Leoner Coutlnho.
Ao lange de cerco de 200 paglnos. 0 out~r obordo
a origem e desenvolvimento dos Misericordios em Portugal nos Oltimos 500 onos. dividlndo a obro em quotro
copitulos: A Roinho D. Leoner: fundodero e protectoro
dos Misericordios Portuguesos; Innuencios de outros Misericordios e Movimentos Confroternols; Corocteristicos dos
Misericordios Portuguesos; Desenvolvimento e Difusoo dos
Miserlcordios.
Esto ediyoo do Clube do Coleccionodor. com umo
tirogem de 10 mil exemplares. Inc lui dois selos olusivos 00
temo e encontro-se 0 venda nos estoyoes de correia
pelo preyo de 7 mil e qulnhentos escudos.
Ao celebrar 0 quinto centenorlo do fundoyoo do
Misericordia de Usboo. os Correlos pretenderom reolyar a
importoncio de voleres que integrom a culturo portugueso.

As confrarlos do Misericordia portugueso podem integrar-se num largo movimento de interesse sOcio-religioso pelos encarcerodos. que se comeyo a expressor no
segundo metode do seculo YN. princlpolmente em Itolio.
Acolhem tombem Innuencios de ossocioyoes de osslstencia 0 pobrezo envergonhodo desenvolvidos pelos Montes de Piedode Itolionos. com ossumldo Influenclo
fronciscono.
A partir do seculo YNI. as confrarios comeyom coda
vez mois a sobrevolorizar 0 suo funyoo de hospital. «Apesar dos tronsformoyoes. do especlolizm;:oo de funyoes e
do odoptoyao a novos contextos sociois e economicos.
as Miserlcordios portuguesos parecem ter conseguido
perenizor umo consteloyoo de ideorios que curou sempre de centrar-se nesse prlncipio de sober servir desinteressodomente•.
Alem do out~r. a cerimonio c ontou com as presenyOS do presidente e membros d o Comlssoo para as
Comemoroyoes dos 500 Anos dos Misericordios Portuguesos. Mario Pinto. do vice-provedor do Santo Coso do
Misericordia. Antonio Neves Pernoo. e do presldente dos
crr. Norberto Pilar.

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
FILIADO NA FEDERACAO PORTUGUESA DE FILATELIA

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5.2 DT.2 -

1150-020 LlSBOA -

Telef.: 8123936

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

JUNIOR (menores 18 anos) -

1 000$00 ana

A pouco e pouco. mas de forma continuada. os selos de propaganda politica claramente assumida foram conquistando terreno
na filatelia. vindo a abranger todo 0 tipo de
pe<;:as filatelicas. inclusive cintas para jornais
(Fig. 9). Na decada dos anos 30. 0 nacional
socialismo ale mao. 0 regime sovietico. os
republicanos e os nacionalistas espanhois e
ate nos. com os conhecidissimos selos e biIhetes-postais «Tudo pela Nac;:oo». confirmam
a pr6tica de utilizar pOliticamente a filatelia.

lizam e os temas que. na altura das emissoes.
melhor os projectam no estrangeiro.
Pode. pois. dizer-se que os paises. sem
excep<;:ao. tem comemorado em selos os
momentos de maior significado da sua
Historia. numa inegavel atitude de propaganda politica. com vista tanto a avivar
a chama do patriotismo como para explorar exitos nos campos artistico. cientifico. tecnico e ate belico. De entre milhares
de exemplos recordo Portugal com os
bonitos selos das emissoes ditas da Independelncia (1926-28) e do 5.° Centenario
do Descobrimento do Caminho Maritimo
para a india (2). a Franc;:a com selos dedicados a Marselhesa e ao dram6tico
apelo de De Gaulle em Junho de 1940. a
Italia lembrando e relembrando a marcha fascista sobre Roma (1923 e 1932).
bem como a ex-Unioo Sovietica. Cuba.
China. Bulgaria. Romenia. com centenas
de selos consagrados ao movimento revolucionario operario.

",

Durante a Segunda Guerra Mundial (19391945). os paises envolvidos no conflito usaram e abusaram do processo. Todos
recorreram a propaganda politic a em suporte filatelico (selos. Inteiros postais - Fig. 10 - e
carimbos) para refor<;:arem a moral dos seus
cldadoos - civis e militares - ou para desmoralizar 0 inimigo (3).
De igual modo. varios paises socorreramse da filatelia para ampliar e aprofundar
campanhas de poupan<;:a de materias necessarias ao esfor<;:o de guerra (4) ou. pelo
contra rio. pedindo redobrado empenho no
sentido de aumentar a produ<;:oo de um ou
outr~ bem essencial a esse mesmo esforc;:o.
o culto da personalidade. tantas vezes
condi<;:oo e suporte dos regimes ditatoriais. e
tambem patente na filatelia dos paises naG
democraticos ou de paises cuja independencia foi alcan<;:ada ha poucos anos. Na Alemanha nazi. alem de diversas series de selos
em que surge a figura de Adolf Hitler 0 «requinte» foi alcan<;:ado na marcofilia. De facto. 0 dia 20 de Abril - data do aniversario do
Fuhrer - foi. durante anos. merecedor de
carimbos comemorativos apropriados (Fig.
11).

***

EFECTIVO (Lisboa e Concelhos Limftrofes) - 1 000$00 semestre; 1 900$00 (ano);
(Provfncia, IIhas e Macau) - 1 700$00 ana
CORRESPONDENTE (Estrangeiro) - 2400$00 ana
Fig. 7
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Fig.

~

Fig. 9

Para alem dos casos aflorados das effgies
reais que refor<;:avam a consciencia da autoridade personificada pelo monarca. 0 prime iro selo de incontestavel propaganda politica
data de 1896 e foi emitido pela Venezuela
que. a pretexto de honrar a memoria do general Francisco de Miranda (precursor da
emancipa<;:oo das nac;:6es latino-americanas).
exprimia a pretensao a territorios da Guiana
britanica (Fig. 7). Quatro anos depois. agora
para consumo interno. surge na Alemanha um
selo alegorico a unioo da Alemanha do Norte
com a Alemanha do Sui (Fig. 8).

Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro.

. ........ . .
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PROPAGANDA NA FILATELIA
2.° Parte: Propaganda polltica
Rene Rodrigues da Silva

m dos pontos fortes da Filatelia e, de
certo modo, revestir 0 caracter de
arma pacifica contra 0 stress. No entanto, este passatempo tambem apresenta
o seu lado fraco que e tornarmo-nos vulneraveis 0 propaganda (comerciai, politica e religiosa) que, por vezes, 0 selo directa ou
indirectamente contem. Para confirmar esta
asserc;:ao basta recordar quantos retratos de
Lenine sairam em selos nos mais diversos
paises, desde 1924, ana da sua morte.
A propaganda politica em selos, objecto
da nossa abordagem a um ass unto tao vasto e complexo, tanto pode ser usada para
consumo interno como para consumo externo. Neste caso incluimos, por ex" os selos dos
paises comunistas solidarios com 0 Vietname
do Norte ou com Cuba, bem como a propaganda que os paises arabes levam a efeito
na respectiva filatelia para apoiar a causa
palestiniana.
Felizmente, nem sempre a propaganda
que se nos depara em pec;:os filatelicas e
voltada para a politica . Nos ultimos anos, a
mesma tem sido aproveitada - e bem - para
apoiar causas consideradas justas, a nivel
mundial. Estou a recordar as campanhas de
solidariedade social (Fig . 1), de protecc;:ao da
infOncia (Fig. 2), dos mares e oceanos, do
meio ambiente (Fig. 3) e dos animais em vias
de extinc;:ao e contra 0 racismo, a droga e 0
tabaco.

A proposito do que anteriormente se escreveu, julgo que ha apenas uma campanha levada a efeito por determinados
governos, com a qual numero significativo de
pessoas naG esta de acordo. Refiro-me oquelas campanhas que nos recordam que devemos pagar impostos (Fig . 4).

U

Fig. 1

Fig. 2

JORNADAS FILATELICAS NO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
Clube Filatelico de Portugal, tendo em
vista a divulgac;:ao das varias especiaIIdades filatelicas, vai levar a efeito nos
meses de Janeiro e Fevereiro, aos sabados,
uma serie de quatro coloquios orientados por
socios do Clube, especialistas das quatro closses filatelicas a seguir referidas.
Assim, no dia 23 de Janeiro falara sobre
ulnteiros Postais)) 0 Sr. Jose Manuel Santos Pereira; em 30 do mesmo mes sera 0 Sr. Pedro
Vaz Pereira que dissertara sobre "Historia Postal)); em 6 de Fevereiro abordara a closse de
Filatelia Tematica, 0 Dr. Antonio da Silva
Gama e, finalmente, em 13 de Fevereiro sera

tratada a Maximafilia pelo Dr. Eurico C.E. Lage
Cardoso.
Estas jornadas iniciar-se-ao pelos 17h 30m
sendo a entrada livre. Espera-se que os
adeptos destos quatro especialidades filatelicas comparec;:am em grande numero, particularmente os iniciados que poderao
colher ensinamentos uteis das dissertac;:oes
que VaG ser feitas pelos filatelistas atras referidos.
Alargar estas jornadas a outras closses filatelicas e intenc;:ao do CFP, desde que a
iniciativa a que se propos obtenha os resultados desejados.

O

ITALIA 98
o Comissario da Exposic;:ao Mundial em
epigrafe, recebemos 0 segulnte comunicado:
Decorreu, de 23 de Outubro e 1 de Novembro, na cidade de Milao, uma EXR,osic;:ao
Mundial de Fllatelia, denomlnada ITALIA 98
destinada os Classes de Hfstoria Postal.
Tematica e Literatura.
A participac;:ao portuguesa obteve as
seguintes classificac;:6es:

- Eurico Carlos Esteves Lage Cardoso - PORTUGAL E OS DESCOBRIMENTOS NA MAXIMAFILIA - Medalha de Bronze Prateado
com 65 pontos;
- Luis Guilherme Machado - A EPOPEIA DE
ENCURTAR DISTANCIAS - Medalha de Bronze com 60 pontos.

D

Fig. 4

o selo postal, sem nunca perder 0 seu
caracter utilitario, na verdade, e tambem
express eo duma sociedade. Por isso, as questoes politicas surgem ligadas, nalguns cosos
de forma controversa, 0 actividade filatelica
oficial. Paises reconhecidamente democraticos conhecem bem 0 poder da propaganda politica e, em consequencia, naG
descuram as oportunidades de, atraves do
selo, se afirmarem no exterior (Fig . 5). Se assim sucede nestes paises, facil e imaginar 0
que passou (Fig. 6) e passa nos paises ditos
de "governo musculado)) (1) .
Deixando de parte 0 caso especial dos
primeiros selos que apresentavam, salvo conhecidas excepc;:oes, a efigie dos seus soberanos - uma forma de propaganda politica
eficaz, visto integrar-se numa das primeiras
regras da propaganda que e a simplificac;:eo
- as administrac;:oes postais dos diversos paises foram, e VaG ainda, buscar 0 respect iva
Historia as personagens que melhor os simbo-

Fig. 3
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De realc;:ar nestas classificac;:oes a obtenc;:ao de uma Medalha de Ouro e dum Premio
Especial em Tematica.
Do Juri desta exposic;:eo fez parte 0 jurado portugues Sr. Jose Manuel Castanheira da
Silveira, que integrava 0 grupo de Historia
Postal.

- Jose Eduardo Oliveira e Sousa L'AUTOMOBILE - Medalha de Ouro com 91
pontos;
- Manuel Portocarrero - MY FAT FRIENDS Medalha de Vermeil Grande com 87 pontos e Premio Especial;
- Pedro Vaz Pereira - NOMINATIVE MARKS OF
PORTUGAL - Medalha de Vermeil Grande
com 87 pontos;
- Clube Nacional de Filatelia - HIST6RIA POSTAL DO PORTO NA ERA PRE-ADESIVA 1.0 e
2. a partes - Medalha de Prata Grande com
78 pontos;
- Jose Antonio Bonina - CARREIRA PARA
ANGOLA 1858-1938 - Medalha de Prata
com 73 pontos;
- Clube Filatelico de Portugal - BOLETIM DO
CLUBE - Medalha de Bronze Prateado com
67 pontos;

VENDO - Paeotes, Bloeos.
Selos Soltos
COMPRO - Lotes. Colee~oes.
Quantidades

M. OSORIO
Av. Almirante Rels. 9O-A
Centro Habib (0 entrada)
P.O. Box 10 174
Tel. e Fox: 351 (1) 8127890
Lisboa 11 01 - Portugal
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Na altura constou que os caixotes com
os selos vieram devolvidos de Macau.
Felizes os contemplados que hoje possuam algumas das series que no Catalogo Especializado valem 1220 contos.

Para ser publicado no Boletim Oficial de Macau. Carlos Krus Abecassis.

Foleceu
Joao LUIS de Medeiros

FUNDAOAO PORTUGUESA
DAS COMUNICAOOES ASSINA
PROTOCOLO COM A FEDERAOAO
PORTUGUESA DE FILATELIA

Um grande amigo e dedicadissimo
socio do CFP

A

Fundac;:ao Portuguesa das Comunicac;:oes assinou um protocolo de cooperac;:ao com a Federac;:ao Portuguesa de
Filatelia (FPF) em cerimonia realizada no passado dia lOde Novembro. na sede da referida Fundac;:ao e que foi presidida pela
Secretaria de Estado das Comunicac;:oes e
Habitac;:ao. Dr.o Leonor Coutinho.
o proto colo foi assinado. por parte da
Fundac;:ao. pelo seu presidente Dr. Francisco
Leiria Viegas e por parte do FPF pelo presidente do Direcc;:ao. Sr. Pedro Vaz Pereira.
o protocolo agora assinado tem como
objectiv~ a divulgac;:ao e 0 desenvolvimento
do actividade filatelica. sendo editadas. no
ambito do protocolo. obras sobre a historia
postal e das comunicac;:oes. assim como promovidas exposic;:oes temporarias de colecc;:oes filatelicas portuguesas e internacionais
no Museu das Comunicac;:oes.

E

mbora esperada ha algum tempo.
causou profunda consternac;:ao no
meio filatelico. particularmente entre os
directores e associ ados que frequentam a
sede do nosso Clube. a notfcia do falecimento do nosso estimado consocio n.Q 117 e vogal do Conselho Fiscal do CFP Sr. Joao Lufs
de Medeiros. ocorrido em Lisboa em 11 de
Setembro ultimo.
Natural de Ponta
Delgada. Ac;:ores. onde
nasceu a 21 de Abril
de 1919. 0 Sr. Medeiros
(como era tratado por
todos nos) desempenhou func;:oes no Ministerio da Economia.
encontrando-se. ha
muito. aposentado.
Entrou para 0 Clube Filatelico de Portugal pela mao do seu
tio. Eng .QMarcos Pereira em Dezembro de 1951. para ficar a frente
dos Servic;:os de Contabilidade. Mais tarde
deixou estas func;:oes. passando a ter a seu
cargo todo 0 Servic;:o de Novidades de Portugal Continental. Provfncias Ultramarinas e Estado do india. Joao Lufs de Medeiros
trabalhou no Servic;:o de Novidades com
inexcedfvel dedicac;:ao e extrema seriedade
durante dezenas de anos ate a sua extinc;:ao.
por motivos inultrapassaveis. em 19B9.
Socio muito considerado por tados os que
com ele lidaram. Joao Luis de Medeiros foi
mais um dos nossos que deixou grande saudade neste Clube.
A famma enlutada. em especial a sua Ex.mo
esposa e Whoso os orgaos Socia is do CFP
apresentam sentidas condolencias.

A AFINSA LANQA
NOVO CATALOGO
Afinsa Portugal acaba de lanc;:ar a 15.0
edic;:ao (1999) do Catalogo de Selos
Postais de Portugal. Ac;:ores. Madeira.
Macau e Pre-Filatelicas .
Este catalogo. revisto quer no seu con ..
teudo quer na sua apresentac;:ao grafica. e
uma ferramenta importante para todas os
filatelistas e pretende cobrir as necessidades
tanto dos principiantes como dos mais experientes e especializados.
Tem um prec;:o de capa de 3.500$00 e
pode ser adquirido numa das lajas da Afinsa
Portugal. no Porto ou em Lisboa ou solicitado
o envio por telefone. fax. correio ou e-mail
(ofinsa@afinsa.pt) ou ainda nas principais
casas filatelicas do pafs.

A
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Da parte do Clube por estarem feitas as
zincogravuras a partir das fotos cedidas pela
AGU e sem qualquer comentario apareceram no Boletim do Clube. em Dezembro de
1955. sendo uma das Rufnas da Catedral de
S. Paulo e outra da Rua da Felicidade. Como
curiosidade a partir da fotografia da Rua da
Felicidade. em Maio de 1964. sao editados
aerogramas n.o 11 b) (8) intitulada - Uma Rua
Tipica - ostentava uma tabuleta que teve de
levar uma «sobrecarga a preto para cobrir
uma tabuleta oval (aparenta um caranguejo) por baixo do canto inferior esquerdo do
rectangulo da direcc;:ao» (8)e ainda: «Segundo consta. notaram em Macau. que esta
tabuleta se referia a qualquer estupefacienteo pelo que foi decidido cobri-Ia» (8). Outros
diziam que na tabu leta estava escrito «Vende-se opio»!

Bibliografia
(1)

0 primeiro portugues que foi 6 China. LUIs
Keil (1933).
(2)
Diccionorio Bibliogrofico Portugues.
Inocencio F. do Silva.
(3)
Bibliotheca Luzitana. Diogo Barbosa Machado.
(4) e (6) Boletim do Clube Filatelico de Portugal n.D
55. Dezembro de 1955.
Diorio do Governo n.D 215. 1.0 Serie. Ter<;:a(5)
feira 4 de Outubro de 1955.
(7)
Yang's Postage Stamp & Postal Stationery
Catalogue of Macau. 1985.

(8)

Catalogo de Inteiros Postais Portugueses . Jose da Cunha Lamas e A.H.
Oliveira Marques. 2.0 Volume .

DOMINGOS DO SACRAMENTO, HERDEIROS
MARIA CECiLIA 00 SACRAMENTO

Rua do Crucifixo. 26 • Telefone 3424891 • Fu 347 23 41 • 1l()().183 USBOA • PORTUGAL

ALBUNS

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

Permanentes

PORTUGAL - I.' Parte (Sel", do Correio Normal)
- Volume I (Sel", de 1853 a 1969) ._... _._ ............ __ ... __ .................................... _ ..................._ .............. _ ...... _.. _........... _ ......... .
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GUIN~ PORTUGUESA ......... _ .... _ .. _........... _.. _.. _..................... _ ...... _._ ..................................................................................................... - ....... ..
GUlNE PORTUGUESA RepUblica _ ........... _ ..... _ ................... __ ,_ .._ ..................... _........................_ .. _._._ ...................... _._ ......................
INDIA ...... _._ .................. _ .............. _._ ............... _._. __ ........................ _... _ ..................................................... _.. _ ............................ _._. __ .. ..
MACAU ......................... _ .................. _ ............... _._._ ................... _ ...... _ ..............................--............................ _-......................... _ ............ ..
MOCAMBlQUE ._.................................... _._..........................................._ ........._ .......... - ...... - ................... _ ............................... _ ..........................
MOCAMBIQUE RepUblica ._ .............. _ ...... _ ........... _ .. _ ......... _ ............... _ .................................................................... __................................ s. TOME E pRINCIPE ..........._._._ .......... _...... _............................._ ................................................................................................... - ..- .......... .
S. TOME E PRINCIpE Republica I - N.' 1 • 59. k I, BI .... 1 a 53 ............................ _ ................... _ .........._ ................................................ ..
S. TOM~ E PRINCIpE RepUbii", II - N.' 60 • 92, Av. 2. Bloc:os 54 • 93 ......._ .... _ ............... _......_._................... _ .................................. _.
TIMOR .. _._ ..... _ ..... _ ... _ ............. _._ ................ _ ..... _._ .................... _ ..... _._ ...................... _ ..... _._ .............. _ .._ .... _._............... - .......... ..
COMPANHlAS DE MOCAMBlQUE E N!ASSA ._ ...................................................................._ .................. _ ..... _ .. _ .........._..........._ ..._._ ........._
AFRICA, CONGO, lNHAMBANE. LOURENCO MARQUES. TtrE, QUELIMANE. KlONGA, ZAMBEzIA E ULTRAMAR ........._ .............. ..
Folhas lsoladas ......... _ ...... _. __ .._........_ ....................... _ .. _ ................................_................._ .._ ..__.....................................__....... _ .....__ .. .
Folhas lsalad.. (Republicas).........._ ....................................................................................................................................................................... _ .... .
Popel ................... _ .......................... ... _ .................... ..
IVA In</.ido 17<:1
Ftt..rtiro dt 1998
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4,800$00
8.000$00
10.000$00
6.250$00
3.800$00
4.750$00
2.400$00
4.750$00
2.500$00
9.000$00
3.300$00
7.400$00
4.300$00
7.500$00
2.650$00
7.500$00
5.200$00
2.400$00
2.300$00
2.500$00
75$00
80$00
70$00

mar (AGU))) duos ou tres boas fotografias daquela provfncia)) com vista a uma edi<;:ao
especial do nosso Boletim. (4)
Todavia no uDiorio do Governo)) (5) e
publicada a Portaria que mandava emitir essa
serie com a redacyao levemente retocada
mas naG divergindo muito da notfcia inicialmente recebida:

Sobre essa emlssao 0 comunicado de
Candido Taveira ainda se referia:
uAinda pelo mesmo Ministerio e em
comemorayao do mesmo acontecimento. foram mandadas executor 3000 plaquetes hist6ricas e emitlr 10000 blocos
com os referidos selos. do valor facial de
1 pataca e oitenta avos. servindo de
fundo ao mesmo 0 brasao da provfncia
de Macau. impresso nas suas respectivas
cares.
Os selos. que tem as dimensoes de
25.4x34.5 milfmetros. e 0 bloco com as de
12.8x12 centfmetros. faram impressos na Cosa
da Moeda e serao postos em circulayao
dentro em breve.))
Nao sabemos se as plaquetes chegoram
a ser editados e quanta aos blocos que nao
constavam da Port aria apenas se conhece
um: uSouvenir Sheet (Only One sheet Know)
como diz 0 nosso Cons6cio Cheong-Too
ChoL)) (7)

MINISTERIO DO ULTRAMAR
Direc~ao-Geral

do Fomenlo

ServiCos de Valores Postais

Porta ria n. 2 15 554
Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, pelo
Ministro do Ultramar, que, nos termos do artigo 4.2 do
Decreto n. 2 37050, de 8 de Setembro de 1948, sejam
emitidos e postos em circulaGao na provincia de Macau
selos de franquia postal comemorativos do IV Centenario do Estabelecimento dos Portugueses naquela provincia, com as dimensoes de 25,4 mm x 34,5 mm, nas
quantidades, taxas, motivos e cores seguintes:
150 000 da taxa de 20 avos, com a efigie de Jorge
Alvares - preto, cinzento-esverdeado, amarelo, azul, castanho, encarnado e terra-desena;
150000 da taxa de 24 avos, com a efigie de Tome
Pires - preto, terra-de-sena, castanho, azul
e amarelo-torrado;
150000 da taxa de 40 avos, com a efigie de Miguel
de Arriaga Brum da Silveira - preto, amarelo, encarnado, terra-de-sena, azul-forte,
azul-fraco e liIas;
150 000 da taxa de 90 avos, com a efigie de D.
Belchior Carneiro - preto, amarelo, azul,
encarnado, rosa-velho e terra-de-sena.

Em face das notfcias propaladas e talvez
par outras que nao faram divulgadas a Partoria n.o 15554 e mandada anulor. como
consta no uDiorio do Governo»:

Ministerio do Ultra mar
do Fomenlo

Ministerio do Ultramar, 4 de Outubro de 1955. - 0
Ministro do Ultramar, Raul Jorge Rodrigues Ventura.
Para ser publicada no Boletim Oficial da Provincia
de Macau. - R. Ventura.

Direc~ao -Geral

ServiCos de Valores Postais

Porta ria
Nessa altura 0 Clube possufa Agentes em
vorios locais e entre eles em Macau 0 Dr.
Lino de Matos - do qual demos uma notfcia
muito discreta do seu regresso
Metr6pole
(6) - e que por essa ocasioo informou que a
emissao seria muito mal recebida. Recardamos que ele informava que havia grandes
protestos par essa comemorayao e par notfcias da Radio Pequin.

n. 2

15607

Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, pelo
Ministro do Ultramar, nos termos do artigo 2.2 do De·
creto n. 2 37050, anular a Portaria n.Q 15554, de 4 de
Outubro de 1955, publicada no «Diario do Governo" n.2
315, da mesma data.
Minislerio do Ultramar, 18 de Novembro de 1955.
- Pelo Ministro do Ullramar, Carlos Krus Abecassis, SubSecrelario de Eslado do Ultramar.

a
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Fragata D. Fernando II e Gloria
Ex-libris da Marinha Portuguesa
Lanc;:ada a agua no Real Arsenal da Marinha de
Damao, em 22 de Outubro de 1843, a fragata D.
Fernando II e Gloria, assim baptizada como homenagem ao marido de D. Maria II e pedido de protecc;:ao a
Nossa Senhora mais venerada nas possessoes portuguesas na india, foi 0 ultimo navio a vela que. Portugal construiu nos territ6rios de alem-mar. Hoje, depois de urn
complexo e notavel trabalho de recuperac;:ao, e urn expressivo testemunho da intensa e multissecular relac;:ao
dos Portugueses com 0 mar.
Ultimo barco a fazer a carreira da india e cumprindo as mais diversas missoes, a D. 'Fernando II e
Gloria percorreu cerca de 100 mil mil has nauticas, quase
cinco voltas ao Mundo, antes de ser fundeada no Tejo, em 1878. Funcionou ainda, ao longo
de mais de setenta anos, como Escola Priltica de Artilharia Naval ate ser transformada, em
1948, em albergue de rapazes 6rfaos e indigentes compelidos a receber instruc;:ao escolar e de
marinharia. Mas, em 1963, urn violento incendio destruiu a sede da Obra Social da Fragata D.
Fernando, reduzindo a destroc;:os 0 bela veleiro que, entretanto, se tornara uma imagem
emblemiltica do Tejo.
Durante cerca de trinta anos, 0 enorme casco da melhor madeira de teca, a chamada
madeira eterna, ficou encalhado e adornado no Tejo. Mas, grac;:as a contribuic;:oes mecenilticas,
em 1990, deu-se inicio ao restauro estrutural deste navio unico, assim como ao seu aprestamento,
arrnamento e preparac;:ao como museu vivo, que 0 tornaram num testemunho eloquente da
nossa brilhante historia maritima e urn ex-libris da Marinha Portuguesa.
A gesta deste navio e tam bern urn espelho de mUitiplas facetas da Historia politica, economica e social do Pais nos ultimos 150 anos, como demonstra 0 vice-almirante Antonio Sacchetti
no livro D. Fernando II e Gloria - A Fragata que Renasceu das Cinzas, editado pelo
Clube do Coleccionador dos Correios. Uma obra profusamente ilustrada e altamente doc urn entada, que nos proporciona uma ampla perspectiva sobre uma vertente menos divulgada do
nosso passado e que, por isso, enriquecera qualquer biblioteca.
D. FERNANDO II E GLOmA
Autor: Antonio Emilio Ferraz Sacchetti
Edi~ao do Clube do Coleccionador dos Correios
7000 exemplares de 264 paginas, numerados e autenticados, que incluem uma prova de cor e dais selos da emissao
·Naus da Carreira da india".
Pre~o:

8900$00

A venda:
• Nas esta~6es de Correia
• Na Direc~ao de Filatelia:
Av. Casal Ribeiro, 28. 4.· - 1049 L1SBOA CODEX
(TelL gratis 080020 1001 • fax 35376730 • e-mail: mercadonacfil@ctt pt)
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Os CTT·Correios de Portugal aceilam
sugestoes do nosso Clube
para 0 Plano de Emissoes
para 1999

Dio Mundiol dos Correios no Fundo~iio Portugueso
dos Comunico~oes

Ecom natural satisfa<;:ao que informamos
os nossos prezados consocios que no Plano
de Emissoes para 1999 foram incluidas as seguintes sugestoes apresentadas pelo nosso
Clube:
75 anos da 1.a Liga<;:ao aerea Lisboa Macau; 300 anos do nascimento do Marques
de Pombal; 100 anos do nascimento de Jaime Martins Barata; 750 anos da conquista do
Algarve

o passado dia 9 de Outubro - Dia Mundial dos Correios - foi inaugurada, na
Funda<;:ao Portuguesa das Comunica<;:oes, a Galeria Filatelica, na qual esteve
patente ao publico a Colec<;:ao Nacional de
5elos.
inaugura<;:ao a secreEsteve presente
toria de Estado. Leonor Coutinho, em cerimonia que contou tambem com a s
presen<;:as do vice-presidente dos cn, Emmo
Rosa, e do presidente da Fundac;:ao Portuguesa das Comunicac;:oes, Leiria Viegas.
Esta exposic;:ao permanente. neste novo
espac;:o. apresenta diferentes categorias de
selos (nomeadamente postais. porte ado,
correia aereo, encomendas. assistencia, imposto postal) - abrindo com os 4 selos D. Maria
II de 1853 - blocos. bem como as dlferentes
selos emitidos especial mente para as i1has da
Madeira e dos Ac;:ores.
No mesma ocasiao foi inaugurada a exposic;:ao liAs Artes Plosticas nos Correios - Usos
& Tradic;:oes)).
Esta colecc;:ao era assinada por cinco
pintores e designers de relevo no panorama
artistico nacional - Domingos Rebelo, Stuart
Carvalhais, Guilherme Filipe, Joaquim
Rebocho. Maria de Lurdes de Mello e Castro.
As duas inaugurac;:oes foram antecedidas
pela atribuic;:ao de premios de dedicac;:ao a
cerca de 50 trabalhadores dos Correios de
Portugal pela secretaria de Estado, Leonor
Coutinho.

a

QUALQUER

I

MANCOLISTAS

PAis

ASSINATURAS

CONTACTE-NOS

TEMA

H. VIEIRA, FILATELIA
APARTADO, 135 - FARO 8002

ANUNCIE
NA REVISTA
DO CLUBE FILATELICO
DE PORTUGAL

CASA A. MOLDER
RUA 1.' DE DEZEMBRO, 101 , 3.'

PT - 1200 LlSBOA - PORTUGAL - TELEF.: 3421514

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

•

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

COMPRA - VENDA
Execu~iio

Uma serie anulada

N

PORTUGAL - COLONIAS
ESTRANGEIRO
NOVIDADES

MACAU.

Leonor Coutinho inaugurou a Galeria
Filatelica e atribuiu premios
de dedica~ao

nipida de pedidos por correspondencia
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Jose R. Dias Ferreira

carnado, rosa-velh o e terra-de -sena.

o dia 30 de Setembro de 1955, Luis
Candido Taveira, Chefe dos 5ervic;:os
de Valores Postais, comunicava que 0
Ministerio do Ultramar mandava emitir para a
provincia de Macau uma serie comemorativa do "IV Centeno rio do Estabelecimento dos
Portugueses em Macau)), composta de 4 taxas, com os motivos. quantidades e cores a
seguir indicadas:

N

Damos muito resumidamente quem foram
as personagens que ilustravam os selos, nomeadamente:
Jorge Alvares. 0 primeiro portugues que
chegou a China em 1512. Faleceu em 8 de
Julho de 1521. (1)
Tome Pires. Natural de Leiria. Farmaceutico. Boticorio do Principe D. Afonso. Embaixador
China mandado por Afonso de
Albuquerque . (2) Nasceu talvez em 1468 e
ho quem atribua a sua morte cerca de 1521 .
Em 1516 foi como Embaixador
China . Escreveu a "Suma Oriental)) e a carta de Tome
Pires a D. Manuel, em Cochim, 27 de Janeiro
de 1516.
Miguel de Arriaga Brum da Silveira. Formado em Leis pela Unlversidade de Coimbra.
Foi 0 introdutor da vacina no Celeste Imperio. 0 Imperador da China concedeu-Ihe a
honra de mandarim. Em 1810 estava em
Macau.
D. Belchior Carneiro ou (Melchior). Prelado. Nasceu em Coimbra em 1511 e morreu
em Macau no dia 19 de Agosto de 1583.
Governou 0 Vigorio do Vara de Cochim.
passando depois a Macau bispado do China ate a sua morte. Diogo Borbosa Machado refere-se largamente a ele . (3)
o Clube Filatelico de Portugal recebeu
com muito entusiasmo a notfcia dessa emissao e a 14 de Outubro de 1955. 0 entoo Presidente do Direc<;:ao do Clube. Dr .
Vasconcelos Carvalho pediu a Candido
Taveira um artigo IIrelaccionado com os selos de Macau)) e a Agencia Geral do Ultra-

a

a

I
150 000 do taxa de 20 avos - Jorge Alvares Preto. cinzento-esverdeado. amarelo.
azul. castanho. encarnado e terra-de-sena;
150 000 do taxa de 24 avos - Tome Pires Preto. terra-de-sena, castanho, azul,
e amarelo-torrado;
150 000 do taxa de 40 avos - Miguel de
Arriaga Brum do Silveira - Preto. amarelo. encarnado, terra-de-sena, azul-forte, azul-fro co e iii as;
150000 do taxa de 90 avos - D. Belchior
Carneiro - Preto, amarelo, azul. en13

«A minha experiencia como coleccionador de selos
portugueses e socia do Clube»

CONCURSO EPISTOLAR 1999
UI11 Concurso feito especia/l11ente para ti
Se tens entre 9 e 15 anos noo percas a oportunidade de participar neste concurso dos CTT e do ICP.
Basta escreveres uma carta com 0 tema: Escreve a um amigo para the dizer a que representa para mim
a Correia no meu dia-a-dia.

Habilitas-te a magnificos premios. E facil participar.
A lua composic;:oo tem de st;lr inedita e recente e apresentada em forma de carta.
Noo pode conter menos de 500 palavras nem mais de 1000. E depois de identificares a carta com
teu nome completo, idade e morada, tens de enviar por Correio Azul para:

0

ou
ICP - Instituto das Comunicoc;:oes
de Portugol
Servic;:o de Atendimento 00 Publico
Av. Jose Malhoa, 12
1070-158 LlSBOA
Informac;:oes:
Numero Verde 0800 20 66 65

CTT Correios de Portugal, S.A.
Gabinete de Relac;:oes Publicas
Rua de s. Jose, N.2 20
1166-001 LlSBOA
Informac;:oes:
Numero Verde 0800 2068 68

Prel11ios para ti
As cortas recebidos seroo distribuidas por 2 escaloes etarios: 9 aos 12 anos e dos 13 aos 15 onos, e
em coda um dos escaloes hovera 3 vencedores cujos premios sao:

l. g Premia
200 contos em equipamento informatico ou aplicac;:oes multimedio + 100 contos em certificodos de oforro
2.~

Iha: ho uma serie que me falta. a do Dinastia
de Aviz. de 1949. porque eu gosto de ter uma
colecc;:ao ainda incompleta!
Agora: Desenvolvi entretanto 0 meu interesse pelas colecc;:oes dos selos de Portugal:
tenho uma boa (mas nao completa) colecc;:ao de selos usados. de 1853 em diante; uma
especializac;:ao em emissoes-base (diferentes
denteados. papeis. cores. etc.); Porte Franco. algumas reimpressoes. FDCs entre os quais
o do Ano Santo com carimbo de Fatima.
carteiras a partir de 1983. todas as pagelas
desde 0 numero 146 e algumas de numeros
anteriores. etiquetas de franquia desde 1981 ;
uma interessante colecc;:ao oe posta is muito
longe de estar completa mas contendo algumas pec;:as interessantes desde 1878 e algumas series tais como "Conhec;:a a sua
poesia» e "Conhec;:a os seus prosadores» do
ana de 1948. . ... etc.
Dificuldades: Coleccionar selos portugueses em Itolia e muito. muito diffcil porque so
ho coleccionadores do periodo de 1974 em
diante; e extremamente diffcil encontrar selos usados a partir de 1990 e e extremamente
raro encontrar "inteiros postais». Alem disso. e
quase impossivel trocar selos repetidos com
outros coleccionadores. So para exemplificar:
tive a sorte de comprar um bloco de 60 exempi ares de 20$00 do Centenorio de Selo. Uma
boa oportunidade. sem duvida. porque 0
prec;:o foi baseado nao no valor do catologo
mas sim no stock do vendedor. Contudo: que
posso fazer com eles? Para mim sao em numere excessivo. e nao ho ninguem que os
aceite trocando por 01 go de interessante para
a minha colecc;:ao.
Catalogos: 0 meu primeiro catologo de
selos de Portugal foi 0 "Simoes Ferreira». que
recebi gratuitamente de um comerciante
portugues; era. nessa altura. 0 melhor catalogo de selos portugueses. Actualmente uso 0
Especializodo do NFACP e tenho de reconhecer uma boa melhoria nos reproduc;:oes. co-

o nosso prezodo consocio italiano
SEcLf UMBERTO. recebemos 0 texto
que. a seguir. se publica. por ser interessante e curioso.
Apresentac;:oo: Vivo em Monzo (perto de
Milao). tenho 61 anos. sou casado. pai de
tres filhos. reformado mas ainda em actividade como Consultor Financeiro e Administratiyo. Tenho diversos passatempos mas 0 mais
antigo e a filatelia. que comecei em 1947.
aos 10 anos de idade.
Colecc;:oes: Do Italia. claro. e depois.
Trieste (selos italianos com sobrecarga AMGFTT). Portugal. Espanha e Alemanha. Colecciono selos destes poises e. excepto Alemanha.
tambem a sua historia postal.
Porque colecciono selos portugueses:
Comecei ha 24 anos. em 1974. por diversas
razoes. e a primeira delas - tal como acontece por toda a parte - foram as mudanc;:as
politicos. que levaram Portugal a ser olhado
como um novo pais. Mas. imediatamente.
devido provavelmente minha cultura economica. compreendi que Portugal possuia
caracteristicas para conseguir num curto espoc;:o de tempo uma economia estavel e.
consequentemente. uma colecc;:ao de selos
representaria um bom investimento (porque
nao?).
Mas: nessa altura nos cn. onde me inscrevi. estava a venda a emissao-base "Paisagens e Monumentos». no qual descobri as
muitas diferenc;:as existentes relacionadas com
as datos inscritas no verso. Comecei assim a
coleccionar todas as datos ... e a comprar
em diversos poises europeus. que ia visitando
durante as minhas viagens de trabalho. todas essas varied odes (especialmente 0 selo
de 6$00 - 1975. com fosforo). Vendi-as em
Italia a prec;:os mais elevados e ... depois
gastei 0 dinheiro ganho a tentar completar a
colecc;:ao a partir de 1940. A minha colecc;:ao e. claro. inteiramente constituida por selos
novos sem charneira. todos de primeira esco-

D
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Premia
100 contos em equipamento informatico ou aplicoc;:oes multimedio + 50 contos em certificados de oforro

J.g Premia
50 contos em equipamento informatico ou aplicac;:oes multimedia + 25 contos em certificados de aforro
Os premios seroo entregues no Dia Mundial dos Correios, 9 de Outubro de 1999.

... e no estrangeiro!
Umo das cartos vencedoras entre os primeiros classificodos, representara Portugal no Concurso Internocional orgonizado pel a Unioo Postal Universol, hobilitando·se a mois premios e 0 uma viogem de 3 dias 0
Beijing (Pequim), onde se realizara 0 22.2 Congresso da UPU, par ocasioo do seu 125.2 oniversario.

Concorre jil!
Mas noo te atrases 0 prazo pora 0 envio dos cartas e ate ao dia 1 de Fevereiro de 1999 (dota do
Correio).
Os resultodos do Concurso poderoo ser solicitodos aos bolcoes de todas as Estac;:oes de Correio durante
o mes de Abril, ou atraves dos numeros verdes dos CTT e do ICP.
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3. H6 alguns anos 05 cn enviavam um exemplar gratuito do seu anu6rio (sem selos,
claro!). Agora, num periodo de diminui<;:oo
do numero de coleccionadores (as tiragens
dos selos reflectem bem esta situa<;:oo)
deve ser encarada uma ac<;:oo de
«marketing)) em todo 0 mundo.

res, descri<;:oes, informa<;:oes tecnicas - mas
tambem tenho algumas observa<;:oes a fazer:
1. Noo h6 informa<;:oes acerca das tiragens.
2. E escassa a informa<;:oo sobre as diferentes tarjas fosforescentes e cores.
3. Os blocos apenas 500 mencionados com
as respectivas series de selos, mas noo existem reprodu<;:oes dos mesmos ate 1985 e
a listagem que contem todos os blocos noo
menciona as cota<;:oes dos usados; as cota<;:oes dos selos usados retirados dos blocos 500 mencionadas apenas para 0 bloco
completo ... mas os especialistas sabem
bem que h6 diferen<;:as frequentes entre
os selos emitidos em folhas e aqueles que
fazem parte dos blecos.
4. Noo h6 reprodu<;:oes das capas das carteiras.
5. As vinhetas das «Obras Sociais dos cn)) e
da «Cruz Vermelha Portuguesa)) noo 500
de todo consideradas. A parte os cat610gos de selos, noo tenho conhecimento da
existencia de outros cat610gos. Que se
pass a com a historia postal, inteiros postais, selos perfurados? Estou a conseguir
alguma informa<;:oo atraves dos cat610gos
de leiloes (os de P. DIAS e da AFINSA 500
optimos) e do «Cat610go de Inteiros Postais)) emitido pel os cn mas ... sem pre<;:05.

Perguntas aos socios do Clube Filatelico
de Portugal:
• Tenho um bloco de Portugal-Europa 1984
sem fosforo; alguem e conhecedor da existencia de tal variedade?
• A emissoo-base «Navegadores Portugueses))
tem variadas tarjas fosforescentes: existe alguma classifica<;:oo das diferentes tarjas
para cada valor?
• Acerca das Reimpressoes: como reconhecer a data de emissoo?
- Possuo 05 val ores de 5, 25, 50, 100 Reis de
D. Pedro V com dimensoes, inciuindo margens de 51 x50mm, sem goma, papel
branco espesso.
- 25 Reis de D. Pedro V, carmin rosa, com
25,5x27,5mm, inciuindo margens, carimbo 48, papel branco e fino.

Proposta: Implementar um program a de
ac<;:oes relativas experiencia filatelica portuguesa e italian a, adquirida pelos dois importantes clubes: Clube Filatelico de Portugal,
de Lisboa, e AFA Associazione Filatelica
Ambrosiana, de Miloo. Sendo socio de ambos 05 clubes, sentir-me-ei honrado em servir
como elo de liga<;:oo COM 0 OBJECTIVO DE
CRESCERMOS JUNTOS.
Boa sorte para todos vos, e noo deixem
de me contactar para qualquer questoo relativa a filatelia italiana.

a

Correios portugueses: Tem uma boa organizo<;:oo; tenho uma conto corrente desde 1981 e estou satisfeito. De qualquer forma,
com 0 objectiv~ de contribuir para 0 interesse pela colec<;:oo de selos portugueses, aqui
voo tambem algumas observa<;:oes sobre 05
cn (espero que a sua Administra<;:oo aceite
de bom grado as minhas criticas):
1. A expedi<;:oo de encomendas extra demora demasiado tempo.
2. 0 stock de selos desde 1993 e stock de
sobrescritos desde 1994: passados dois ou
tres anos, estes stocks tem de ser reduzidos
(considerando como e desagrad6vel para
05 coleccionadores saber que ainda h6
selos por vender nos Cn) usando-os para
a correspondencia com 05 seus clientes
(especialmente clientes estrangeiros) ou
como presente de Natal/P6scoa ou ainda
como' premio para 05 comerciantes e coleccionadores que ajudem a prom over 05
selos portugueses nos seus respectivos paises.

quando foi totolmente chocinodo as moos dos
bolchevistos.
Em Outubro de 1917, foi disparodo. do cruzodor «Aurora .., 0 primeiro tiro de conhao sobre 0
Palacio de Invemo. Foi 0 desencadeamento da
Revolu<;:ao Socialista. Aquele vasa de guerra encontra-se ancorado definitivamente no seu porto. Constitui uma grande atrac<;:ao turistica, amplamente
visitado (PM 4).
Sao Petersburgo foi capital do Russia de 1712 a
1917. Em 1914, no inicio do Primeira Guerra Mundiol,
o nome havia sido alterado para Petrogrado. pOis
o Cza( Nicolau II cbnsiderava aquele nome demasiado germanlco. Em 1924, cinco dias apos a morte
de Lenine (pseudonimo de Vladimir IIitch Ulianov 1870-1924 - fundador do Estado SoviStico) a cidade passou a ser designada como Leninegrado.
Actualmente. Sao Petersburgo (como voltou a
ser chamada, apos 0 colapso do comunismo em
1991) e uma cidade e porto da Russia, com cerca
de 3 850000 de habitantes. atingindo a sua
conurba<;:ao, com os suburbios. mais de 5 milhoes
de habitantes. Eum grande centro industrial, designadamente nas areas textil, quirnica e constru<;:ao
naval. As suas grandes avenidas - como ja atras
referi - denominam-se "perspectivas... Este nome
adapta-se perfeitamente a disposi<;:ao ampla da
cidade. A "Perspectiva Nevsky" (esta designa<;:ao
provern do nome do grande principe russo.
Alexander Nevsky, que derrotou as suecos no rio
Neva. em 1240) prolonga-se numa extensao de 4
km. E ladeada de palacios, bazares e igrejas.
Dada a sua liga<;:ao com Sao Petersburgo, naG
que ria terminar sem uma referencia (0 que se me
afigura de toda a justi<;:a) a Alexander Sergheievitch
POUCHKINE (1799-1837) que naquela cidade teve
uma morte tragica. urn duelo. Foi 0 fundador da
literatura russa modema.

PM 2 - Yvert 1765
Emissao: 1955. Assolto 00 Polaclo de Inverno. ObI. com. de
27.8.60

PM 3 - Yvert
Bloco 178. EmlssCio: 1985. Museu do Ermltoge. ObI. I.' dlo de
14.03.1985

cfJoas !Pestas
Ao filldar 0 allo de 1998 desejmJlos,
sillceramellte, a todm os IlOSSOS pre;:;ados associac/os e (lIlUllci(llltes e Ex.'" jamllias Festas nIl/ito Feli:es e q"e 0 NOl:;O
Allo llles traga 1lluitasjelicic/ac!es e prmpelidades.

PM 4 - Yvert 4423
EmissCio: 1977 - Aniv. do Rev. de Outubro. ObI. com. de
06.11.1980

PM 1 - Yvert 1178
Emssao: 1948. Aniv. do Iibert. Obi. ord. de 15.03.1950
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LENINEGRADO,
aclualmenle SAO PETERSBURGO
Joao Pinheiro da Silva

ja em

distribui~ao

gratuita

PRECARIO N.!! 29
VARIEDADES DE PORTUGAL,

A~ORES,

MADEIRA E MACAU

- Com erros. desloca~Oes, provas de cor e de artlsta,
RelmpressOes em bloco.

n~o

denteados e outras

pe~as

excepcionals.

PRECARIO N.!! 30
VARIEDADES DAS EX-COL6NIAS E PALOP'S
- Com ensalos,

proveitando uma "glasnost» (transparencia). como e evidente. ja no chamodo era da "perestrOika)) (reestrutura<;:ao):
tive a feliz oportunidade de visitar esta magnifica
cidade conhecida como a "Perola dos Gelos)) ou a
uVeneza do Norte)). isto naG s6 pelos seus excelentes canals. como pelas suas mais de 600 pontes.
Navegando no "Ilitch)) (nome do paquete de
luxo. russo-sueco). pelo Mar B6ltico. vindo do Suecia. atravessei 0 estreito do Finlandia. subi 0 rio Neva.
numa extensao de 10 km e acabel por ver-me
perante uma maravilha do estatuaria - ,,0 Cavaleiro de Bronze- - monumento equestre representando Pedro 0 Grande. Czar de todas as Russias. Um
rochedo de granlto sustenta. no cimo. a sua montada. etemamente empinada. sobre um fundo de
nuvens (PM 1).
No prosseguimento dessa viagem e dado que
ainda se vivla uma fase de transi<;:ao politico. tive
de preencher um documento alfandegarlo. declarativo de todos os valores que levava. No pratica.
tal parmenor burocratico nao surtiu qualquer efelto.
uma vez que os funcionarios nem sequer confirmaram as minhas declara<;:oes.
Como qualquer turlsta que se preze. visitei
"Berioskas)) (Iojas que s6 aceitam pagamento em
moeda estrangelra). Comprei "matrloskas)) (as conhecidas banecas que se encaixam umas nos outras) e "balalaikas)) (pequenas violas triangulares). E
evidente que naG podia faltar a uma sessao de
circo. uma Institul<;:ao cultural nacional.
Voltando mais propria mente 6 cldade visitada.
a Hist6ria diz-nos que a mesma surgiu dos pantanos
finlandeses. fol construida sobre estacas de carvalho e e uma cidade de palacios. rios e canais. Nao
deve 0 seu desenvolvimento a uma posi<;:ao geografica privilegiada nem a qualquer facto hist6rica.
conquista. revolta ou exnio. Foi fruto da vontade de
um homem. 0 Czar PEDRO I Alekseievitch (16721725). chamado ,,0 Grande)). que nas suas margens
deserticas e pantanosas do delta do rio Neva. deu
o primelro golpe de picareta da futura Sao
Petersburgo. Tal facto ocorreu em 27 de Maio de
1703. Pedro foi um homem extraordinario. possuidor
duma energia furiosa. um interesse varaz por todo 0
tipo de coisas. uma visCo daquilo que 0 seu pais
poderia vir a ser. Que pretendia aquale. que a ROssia
denominarla de "preobrazovatel)). 0 transfigurador?
56 isso: ele pretendia criar uma "janela para a Eu-

ropa». Transformar a Imensa Russia numa na<;:ao
modema e lan<;:a-Ia no futuro.
No seu relnado. artlstas ocidentais contribuiram
para erguer e embelezar a cidade a qual. no entanto. s6 viria a desenvolver-se mais acentuadamente nos rein ados de Ana Ivanovna (1730-1740) e de
Isabel (1741-1762). plano da cidade fol concebido pelo arquitecto frances A. Leblond. decalcado
no modelo de Versalhes; as principals constru<;:oes
do Sec. XVIII sao obra dos itallanos. Rastrelli (Palacio
de Inverno. hoje anexo do Museu do Ermitage e
que comporta mais de 11 00 salas e 117 escadarias). Quarenghi (Teatro do Ermitage). asslm co mo
do frances Vallin de la Mothe (Academia de BelasArtes. Pequeno Ermitage).
Reportando-me a outros monumentos ha a
assinalar a Coluna de Alexandre. construida em
1834. em honra da vit6rla do Czar Alexandre I. frente a Napoleao Bonaparte. em 1814 e que e co nstituida por uma col una feita de um s6 bloco. com
45 metros de altura. E a malor pe<;:a existente no
mundo. esculplda a partir de um unlco bloco de
pedra (PM 2).
Situado no centro da cidade. donde Irradiam
largas avenidas (ali chamadas perspectivas) ha que
destacar 0 Palacio do Almlrantado que. com as
suas fontes e jardlns. mas prlncipalmente pelo seu
pinaculo esguio (ou agulha). e uma orgulhosa coluna rostral que servia de referencia aos navegadores. dado que se avlsta de toda a cidade e
arredores. Eobra do arqultecto russo A.D. Zakharov.
A partir do sec. XVIII. os soberanos russos come<;:aram a reunlr. numa ala do Palacio de Invemo. as
obras de arte que hoje fazem do Ermltage. um dos
mais prestigiados museus do mundo. Entre esses
tesouros. conta-se 0 retrato de Ant6nia Zarate. da
autoria do pintor espanhal Francisco de GOY A Y
Lucientes (PM 3). Lembro que. durante a Revolu<;:ao
Sociolista. as colec<;:aes privadas da elite russa foram confiscadas. 6s quais. juntando a colec<;:ao
particular da Czarina Catarina "A Grande». que
reinou entre 1762 e 1792. deu aso a que 0 Museu
do Ermitage. congregue cerca de dols milhoes de
obras de arte.
Na Fortaleza de Pedro e Paulo (com as suas
muralhas de 18 metros de espessura). encontram-se
sepultados os Oltimos Romanov. Esta dinastia fol Inic iada em 1613. par Miguel Romanov. sobrinho-neto
de Ivan. 0 Terrivel (1533-1584) e reinou ate 1917.
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n~o

denteados, erros de denteado e outros. Tambem series raras.

SE QUER VALORIZAR A SUA COLEq:AO, APROVEITE A OCASIAo QUE LHE
PROP OM OS PARA ADQUIRIR ATRAvES DAS NOSSAS LISTAS, EXCELENTES PE~AS.
SOLI CITE 0 PRE~ARIO QUE PRETENDER OU AMBOS.

Slt HGIO W. DE SOUSA SIi\JO ES
Telefone (062) B3 12 4B
Telefax (062) B4 32 93
Rua Dr. Artur Figueiroa Rego. 25
2500 CALDAS DA RAINHA

Vendemos por correspondencia e atendemos pessoalmente nos nossos escrit6rios

Selos de Portugal; Ultramar
e Estrangeiro,
Novidades. Tematlcos.
Sobrescritos de 1.g dia.

SELOS E MATERIAL
FILATELICO
PACOTES DE SELOS
TEMATICOS

TODO 0 MATERIAL FILATELICO

Bastos & Campos, Lda.
Grande sortido
de Series completas
e Selos tematicos

R. Maria Andrade, 55 - Tel. : 81341 08
1170-215 LISBOA

PORTUGAL

SUBASTAS flLATELlCAS INTERNACIONALES

Pe~a

Las mas atractivas de Argentina. CaUlogo ilustrado color. Bases
notables. Numer05 Yvert·Scott - Argentina. Portugal. Espana,
Tematica. etc.
Puede pagar con cheques en USS 0 Con Tarjetas Mastercard 0 Visa
A 5U pedido Ie enviamos catalogo GRATIS
Mora tamblen estamos en Intemet. Vea nuestros catalogos de
subastas en Http:www.simonafilatelia.com.ar y comuniquese con
nosotr05 al E·mail:simonafilatelia@simonafilatelia.com.ar
Juan Simona - CC40 - 7311 Chlllar
ARGENTINA

listas de

pre~os

gratis

Elildio de Santos
CASA FUNDADA EM 1922
R. BERNARDO LIMA, 27
Telef. 54 97 25
1150-075 LlSBOA
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Boisa Filatelica
Espac;o

a disposic;ao

de todos os leitores que podem
aqui inserir 0 seu anuncio
ao pre~o economico de 90$00 por Iinha.

Exchange mint new issues,
banknotes, telecards, coins and
used-stamps 200/200. For all letters
sen reply. Peter Maciag. P.O. Box
251. PL-90-001 Lodz 1 - Poland.

ALGARVE. Marcofilia cl6ssica. Procuro cartas, selos isolados, posta is, telegramas,
etc., desta provincia ate 1912.
Com pro ou troco por outro
material similar do resto do pais,
TODO 0 MUNDO - PAiSES E pols possuo stock razoavel desTEMAS - Mais de 35.000 series em tas pe<;:as. Posso tambem trocar
«stock». Envie-nos a sua lista de fal- por selos que faltam no sua cotas. Tambem pre<;:6rios gr6tis e lec<;:oo .
pedido. FILATELIA SERGIO SIMOESPaulo Vieira . Apartado 135.
2500 CALDAS DA RAINHA.
8002 Faro Codex
Selos CERES (Portugal/ A<;:ores e Madeira). Procuro para
especializa<;:oo tudo sobre este tema : novos, usados, fal50S, reimpressoes, grandes blocos,
erros, provas, cartas. Compro. troco e venda. Paulo Vieira - Apartado 135 - 8CXl2 Faro Codex.
Completo listas de faltas de
Portugal e Ultramar com descontos apreci6veis sabre 0 cat610go.
Se e coleccionadar medio ou
principiante estamos 6s suas ordens. I. Coelho - Apartado 135
- 8002 Faro Codex.
NOVAS EMISSOES - TODO 0
MUNDO POR PAISES ETEMAS - Somos importadares h6 dezenas de
anos. Diga que pretende come<;:ar
a receber ou P99a circular de inscri<;:oo. FILATELIA SERGIO SIMOES2500 CALDAS DA RAINHA.
Postais antigos do Algarve
(Cartofilia) - Compro, vendo e
troco. Paulo Vieira. Apartado 135.
8002 Faro Codex.
Selos Coroa. Procuro para especializo<;:oo tudo sabre este tema
em novo, usado, falsos, reimpressoes, folhas, erros, etc. Compra,
troca e vende. Paulo Vieira - Apartado 135 - 8CXl2 Faro Codex.

Selos vendo e com pro, novos
e usados. Continente e ex-colonias. Bons pre<;:os. M. Leitoo. Rua
JOlio Dantas, 3-1 .° F. Casal de S.
Bras. 2700 Amadara.
LINDNER - SAFE - LEUCHT TURM
(FAROL) - Vendemos todo 0
material filatelico destas e de
outras marcos. Albuns, classificadores, folhas sistema branco, etc . Cat610gos gr6tis a
pedido. FlLATELIA SERGIO SIMOES - 2500 CALDAS DA RAINHA.
Juri Isakov. Pro Moskovski 31.
KV. 10. Kharkov-50. Ukralna310050. I am collecting mint
stamps of Portugal. Cabo Verde,
Madeira. S. Tome e Principe,
Macau, Angola and Mozambique in complete sets.
Aten<;:oo Srs. Numismatas, tenho 2 plaquetes com as 6 moedas correntes que sairam em
1990, novas a flar do cunho, inc1uindo a moeda de 50$, que,
noo circulou, mas faz parte do
colec<;:oo e e muito procurada,
vendo as 2 plaquetes pela meIhor oferta.
Rafael Estevoo Rosa, Av.
Combatentes, 1.". Late Novo. R/
C - 8700 Olhoo - Algarve.
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PACOTES COM SELOS - Para
revenda ou directamente 0 0 c alecc1anadar. Muitos poises e mais
de 30 temas diferentes . Pe<;:a
pre~6rios gr6tis. FILATELIA SERGIO
SIMOES - 2500 CALDAS DA RAINHA.
EURO PA/C EPT - AMERI CA/
UAEP - Duos colec<;:oes, d ois
temas, para fazer sem hesita<;:oo.
Tudo em «stock», inc luindo
albuns. Inscreva-se tambem para
receber as novidades que voo
saindo. FILATELIA SERGIO SIMOES
- 2500 CALDAS DA RAINHA.
PRE<;:ARIOS DE SERIES COMPLETAS NOVAS DE PORTUGAL 1953-1992 - Inclui igualmente
muita coisa em usado. Com blocos, «cornets» e outras varledades. Gratis a pedido .
SERGIO W. DE SOUSA SIMOES 2500 CALDAS DA RAINHA.

~

~
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1ft
11

SE COLECCIONA TEMAS OU
PAISES, TEMOS SEMPRE EM DISTRIBUI<;:Ao GRATIS, PRE<;:ARIOS COM CERCA DE 35000
SERIES - Novas. diferentes. completas. Indique-nos a que colecciona . SERGIO W. DE SOUSA SIMOES - 2500 CALDAS DA
RAINHA.

Jj

Catalogos Yvert - Sempre
em «stock» as Oltimas edi<;:oes.
Pe<;:a lista destes e de outros cat610gos, tambem disponiveis. FILATEllA SERGIO SIMOES - 2500
CALDAS DA RAINHA.

~
J~

Troco selos de Portugal.
Espanha e Fran<;:a contra sel05
de Macau (usados) e Porrtugal
a partir de 1992. Horacio do
Carmo. ENl. 3780-351 Avelos do
Caminho.

VAMOS ESClARECER (?)

LlSTA DE SOCIOS
DO
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

(29) Mais INTEIROS POSTAIS - PARTICULARES
Americo Mascarenhas Pereira

A

E ja. agora, desculpem-me (noo se diz que:
.. Quem nco se sente nco filho de gente .. ?)
aproveito para .. mender ume boca .., 00 Amigo Paulo So Machado, a proposito do seu
.. escrito": INTEIROS POSTAIS. DESCONH~CIDOS
inserto no n.O 72, do NOTICIAS FILATELlCAS,
orgoo do BANCO MELLO sardo ultimamente.
Ei-Ia: "Noo acha que ficaria bem, no final,
aplicar um (3) - por que noo um (2)? - informando: Catalogo de Bilhetes Postais de Portugal Ultramarino ... co do .. menino .. ? (Vide
paginas 53 a 55). Ate porque 0 (2) e de 1985
e. 0 meu, de 1982 ... e a velhice deve ser
respeitada.
Desculpas aceites.

tentem, p.f., no exemplar apresentado, lamentavelmente, a preto e branco quando, na realidade, se nos apresenta alegremente colorido:

MEMBERS LIST - LlSTE DES MEMBRES
ALTERA90ES - NOVaS SOC lOS

e

a) boina e cal<;:as em azul;
b) casaco, nariz e cercadura a vermelho;
c) balde, cabos, das esc ova e vassoura,
a verde;
d) sapatos e "pelosI!, das mesmas, a cinzento;
e) cara e moos rosadas;
f) cabeleira castanho avermelhado, com
riscas pretas.

PORTUGAL
38 -

258 648 -

FILATELlA-NUMISMAI1CA
MADEIRA

,UIHU;I[JlI.

'IMfOS roODS ,.1JY/AR
A NOSSA TERRA?
SUJA,? [ MOL
CU/DAR t 80A1...

738 910 -

Coso Especializada em:
• MOEDAS • SELOS • NOTAS·

1494 -

de
Portugal! Ac;ores/Madeira/Macau

Depois, no tocante ao palavreado do
"putOI!, que e a preto, a interroga<;:oo e 0
"Iamentol! sao verdes. 0 resto e a preto.
Tratando-se, como 10 e indicado, de um
TAXA PAGA. temos aqui um bonito, curioso e
instrutivo INTEIRO POSTAL, particular, merecedor do interesse e aten<;:oo dos especialistas.
Como este ..TAXA PAGA.. , devem andar
circulando, por aj, muitos outros, emitidos por
entidades diversas, com motivos e dizeres,
que noo os deste.
Temos, obviomente, novos e desconhecidos LP., particulares. que noo deveroo ser
menosprezados, acreditem. Talvez seja uma
boa ocasioo para dar inrcio a uma nova
colecyco ... noo?

Ex. Colonias

COMPRA E VENDE
Grandes Colec~oes e
pe~as isoladas
c.P. 4511
9057 FUNCHAL CODEX
MADEIRA - PORTUGAL

8

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

2089 2204 2685 2715 2805 -

3381 - Dr. Elder Manuel Pinto Correia. Quinta do Baroo. lote 18, 3.° Dt.O. 2775
Carcavelos. (A) Po.T.C.v.60.N.U.l.2B.
Congo.Dependencias de 2C.114.
3382 - Jose Leite da Silva Santos. Av.
Comend. Ferreira de Matos, 192-1.°
Esq. 4450-120 Matosinhos. (fA) PO.ln.Fr.
T.C.v.60.N.U.l.5 CEPT.15.16.90.114.
3557 - J: Sousa. Rua do Crucifixo, 76-2.° SoIa I. Lisboa . Correspondencia para Apartado 2388. Lisboa Codex.
Po.T.C.67.67A.73.Postais antigos e recentes.
3454 - Eng. Jose Fernandes Guerreiro.
Praceta Garcia de Resende, n.o 1-7.°
Esq. Alfornelos. 2700 Amadora. (M) Po.
In.T.C.v.60.66.67B.l.Macau.2A.55.9O.91.
92.114.
3614 - Cesar Jose Pombo. Rua Manuel Faria
de Sousa, 7. 2780-264 Oeiras/Portugal.
Tel./Fax 351 1 44343 13. (M/A).Fr.ln.T.v.
N.U.1.2A.5.T27 CEPT. 10/1 OB.13.15.16.
17.18/18A.Channel Islands. 19 .21/21 A.
24/24B.28.30.46.60.65/66.67B.9O.114.
3616 - Eng. Andre Tiago Rebelo Marques de
Albuquerque Neves. Rua de S. Sebastioo, 10 A. 1.0 Dt.o. 2070 Cartaxo. (A)
Po.ln.Fr.T.C.60.N.l .114.
3618 - Jooo Carlos Seguro dos Reis. Rua de
Goa, n.o 9, rIc B. 2670-437 Loures. (M)
T.C.V.60.N.U .l.A<;:ores.Madeira.Macau.114.
3619 - Dr. Claudio Romos Monteiro. Rua
Rodrigo da Fonseca, 74-1.° Esq. 1250-193 Lisboa. (M) PO.Fr.ln .T.C.60.N.1.2A.
15.21.Tematicas: Direito e Parlamentos.90.105.114 .

Alberto Lino do Camara Soares. Rua
dos Anjos, 44. 7000 Evora. (M) Po.Fr.ln.
T.C.60.N.l. Tematicas: Mariana e Turismo.90.94.
Jorge Aurelio Rodrigues. Apartado
9101, 1900 Lisboa Codex. (M) Po.Fr.ln.
T.60.N.U.5A.7.67B.90.
Dr. Nuno Manuel Correia Ferro. Cal<;:ada de S. Francisco, 2A. 1.° Cv. Esq.
1200-412 Lisboa. (M) T.C.60.N.Tl2.90.
Eng. Fernando Jose Roque Martins.
Rua da Vitoria, 2. Portela. 2925-377
Azeitoo. (M) V.C.60.N.l.2.
Coronel Joao Augusto F. Bastos. Apartado 60319.2700 Amadora. (M) Po. Fr.
In.T.C.v.60.1.2.94.
Prof. Joaquim Aires Calado Mendes.
Rua das Flores, 2. 7440-054 Alter do
Chao. (P) T.C.v.60.N.U.
Artur Lurs Rodrigues. Par6quia de
Valado de Frades. 2450 Valado de
Frades. (M) T.C.V.60.N.U.94.
Carlos Manuel Chanoca. Urbn. Encosta do Sol, Lote 13-B, 3.° Esq. 2745-766
Massama. (M) In.Es.Fr.T.C.V.60.N.U.3.
Horacio do Carmo. ENI. 3780-351
Avelos do Caminho. (M) Po.Fr.T.60.
U.l.2.72.1.90.
Ten. Cor. Jaime Simoes do Silva. Av.
Almeida Carrapato, 15. 8000-081 Faro.
(M) T.C.60.N.U.l.
Eng. Mario Rui Pires. Impasse da Trindade, 3-6 .° Df.O. 2735 Cacem . (M)
Po.Fr.Es.T.60.2B.67 e 68 de 2B.Tl 0 em
60 de 8.T51.
45
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3620 - Jorge Maria Felix do Costa. Prac;:a do
Prfncipe Real. 23 ric Esq. 1250-184 Lisboa. (M) Po.ln.C.60.N.U.l Classicos.Ceres.Macau.114.
3621 - Mario Rui Melo Alves. Rua Principal. n.o 112 ric. Gumiraes. 3500-021 Viseu. (M) Po.ln.T.C.v.60.U.T7.
Tl0.Flora.
3622 - Sandro Filipe dos Santos Matos. Rua
Paulo A. Bagina. n.o 2. 3.° Dt.o. Paio
Pires . 2840 Seixal. (M) Po.ln.T.60.
U.l.2A.114.
3623 - Paulo Jorge Gonc;:alves de Bettencourt. Rua Publia Hortensia de
Castro. n.o 7-7.° Dt.o. 1500-519 Lisboa. (M) Po.Fr.ln.T.C.V.60.N.U.l.2A.
90.114.
3624 - Antonio Soares Maganao. Praceta
Jose Fontana. n.o 1-4.° Dt.o 2600-173
Vila Franca de Xira. (M) Po. In .
T.C.60.N.U.l.T13.114.
3626 - Joao Manuel Rodrigues Santos Alves.
Rua dos . Jacintos. lote 32. Viv. «Belinha)). Carrasqueira. 2970 Sesimbra.
(M) Po.Fr.ln.Es.T.C.60.N.U.l.Ac;:ores.
2A.Macau.Tematicas: C. de Ferro e
Astronomia.114.
3627 - Bernardo Ramos Simoes Coelho. Rua
Gen. Jose Celestino do Silva. n.o 8.
11.° Dt.o. 1500 Lisboa. (P) In.T.C.v.60.
N.U.2A.114.
3628 - Pedro Leandro Rodriguez Grana. Rua
Gen. Jose Celestino do Silva. n.o 10_10.° Esq. 1500 Lisboa. (P) Po.Fr.ln.T.C.
60.N.U.l.2A.19.114.
3630 - Manuel Antonio Ramalho Mira. Rua
Prof. Victor Manuel de Morais. n.o 3_7.° Esq . 2625 Povoa de S. Iria. (P)
PO.T.C.60.N.U.l.2A.114.
3631 - Albino Antonio Santos Gonc;:alves.
Rua do Juncal. n.o 14 ric. A-das-Lebres . 2670 St.o Antao Tojal. (M)
T.C.v.60.N.U.

3629 - Nelson de Souza Barreto. Rua Desembargdor Francisco M. Santos. n.o 68.
04741-170 S. Paulo. (MIA) Po.Es.T.60.
N.U . 1.15.Temas de todos os pafses. 90.105.

Trincao. ali publicado. acerca do qual ate
tivemos ocasiao de escrever uma "Carta 00
Director)) publicada no n.O 42/JAN. 1997 daquele jornal. Isto leva-nos a concluir que 0
assunto ja foi mais que ventilado. pelo que
nos limitamos a apresentar as 4 diversas formas que 0 Tipo GOA 3 pode apresentar 00
coleccionador (as que conhecemos. e claro). para que naG fique admirado com a
marco que Ihe aparecer:

ESTADOS UNIDOS
3143 - Oswald Andrade. P.O. Box 6715.
Ithaca. N.Y. 14851. (M) PO.Es.Replies In.T.V.C.60.N.U.32 Portuguesa.91.93.94.

FRAN<:;A
3562 - Jean Philippe Gonc;:alves Carones.
Rue des Robiniers Villa. n.o 1. Res. du
Parco Quartier St. Mitre. 13030 Aix en
Provence. (M) Po.Fr.T.C.v.60.N.U.l.2A.
3617 - Mademoiselle Febre Virginie. Impasse du Moulin. 84420 Piolenc. (P)
Fr.60.1.U.

)

exemplares. em especial a marco a vermeIho. parece apresentar os 4 cantos do rectangulo exterior deficientemente impressos.
podendo a deficiencia ser motivada por falto de tinta. por imprevidencia do operador.
ou ainda por desgaste do material; faltamnos exemplares para tirar conclusoes definitivas.
Escusado sera dizer que os documentos
postais circulados. com qualquer das marcos
aqui referidas. sao de extrema raridade; ha
certamente mais correspondencia com marcos postais aqui naG referidas por naG apresentarem formato identico 6s mencionados
neste apontomento como marcos TIPO (GOA
1. GOA 2 e GOA 3). nem por isso menos
importantes ou ambicionadas por qualquer
coleccionador.
Tudo isto veio a proposito. por nos ter
aparecido um P.N.P. desconhecido. numa
data que jUlgavamos impropria para a marco postal GOA 1 utilizada no marcac;:ao do
carta.
Aqui fica 0 apontamento. no esperanc;:a
de que possa ser util a alguem.

•...
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'
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Sao vermelho e violeta as cores que temos visto utilizadas neste carimbo e a epoca
do sua utilizac;:ao varia entre 1854 e 1870.
supondo-se que ainda teria sido usado em
1871. ate 00 aparecimento do selo adesivo.
em Outubro desse ano.
Tambem nos apercebemos do provavel
existencia de dois carimbos. pois que nalguns

a Loja Filatelica D. Luis

Filatelia Joaquim A,S, Ma~as
Rua do Crucifixo, 76 - 2.° Sala H
1100-183 LlSBOA
PORTUGAL
Tel.!Fax: (01) 346 76 61

MADEIRA

SELOS - HISTORIA POSTAL

3625 - Claudia Sofia de Freitas Carvalho. Urbanizac;:ao das Figueirinhas. lote n.o 15.
Canic;:o. 9125 Madeira.

COMPRA - VENDE

ESPANHA

Aberto de 2.2 a 6.2das 14.30 as 19.00
(de manhii, com marca~iio previa)

3480 - Sinforiano Sardo. Av.o Pere el Cerimonios.
n.o 19-4.° . 8.° 43205 Reus. (A) Es.Po.Fr.ln.
T.6O.1.5.6.72.9O.
46

Mudou de

instala~6es

f!/Je ~del£tide 1/t'cente
Ago ra, no

~~jD~
(Frente ao Museu Soares dos Rels e Junto ao Hospital de Santo AntOnio)

Rua de D. Manuel II, 81/101 - Loja 21 - 4050-345 PORTO
Selos do Continente, PALOPs e Macau
Novidades em Moedas portuguesas
Medalhas - Postais lIustrados
Material LINDNER e LEUCHTURN para moedas, selos, credifones, medalhas e postais

Visite-nos e ganhe parqueamento automovel gratuito nas suas compras
Telefones: 02-6067463 - 02-971 31 32 (ap6s as 20 haras) - Telem6vel: 09319961648
E-Mail: Ivlcente@mall.esoterica.pt
Homesites: http://homepage.esoterica.pt/-Ivicente/selobase-html
http://homepage.esoterica.pt/-Ivicente/escudo-html
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yam nos envelopes as indica<;:6es necessarias e com certeza ja previamente determinadas. como 0 local. a data. 0 peso ou
quaisquer outras farmalidades. para que a
carrespondencia chegasse ao seu destin~.
quer 0 porte tivesse sido pago. ou fosse a
pagar pelo destinatario. 0 que era vulgar
naquela epoca.
Consultamos GOA na pessoa do Snr. V.R.
NAVELKAR. julgo que s6cio do C.F.P. 0 qual
se mostrou surpreendido par ser desconhecida em Goa aquela marca; solicitava ate a
fotoc6pia da parte frontal do envelope. afirmando pensar tratar-se de pe<;:a unica. do
que duvidamos. apesar de ser par n6s vista
pela primeira vez.
Consultada tambem a Enciclopedia dos
selos postais da India Britanica. varias referencias ali notamos
expressao "POST NOT
PAID". descrita ate em carimbos diferentes.
confarme 0 Circulo Postal; como nessa obra
de 550 paginos apenos e dedicado aos territ6rios portugueses meia pagina. estulticia
nossa seria pensarmos que 0 assunto ali seria
referido e decifrado. De resto. mesmo os
autores sao unanimes em confessar na dita
Enciclopedia. que a complica<;:ao destas interessantes marcas postais teria como provavel razao. terem sido tao pouco estudadas! ...
Tambem e certo que na India Inglesa naG
usavam as iniciais P.P. para indicar 0 porte
pago. mas sim abreviaturos das ditas palavras em ingles. como "Post-Paid" ou "Postage
Paid". porque aquelas iniciais eram us ad as
para indicar "Penny Paid".

se encontram. manuscritas. as iniciais P N P. 0
que s6 tinhamos notado no carta atras referida. para BANGALORE e que se julga ser a
mais antiga carta conhecida enviada pelo
correio. E aqui vemos n6s 4 variantes da
marco postal GOA 1. desconhecendo
quantas mais hovera par esse Mundo fora ...
Cores utilizadas: vermelho e preto.
Periodo de circula<;:ao: entre 1824 e 1870;
foi 0 que conseguimos apurar.
Passamos agora a marca postal GOA 2:
Aqui a vemos representada: os letras da palavra
GOA sao mais cheias e
mais redondas; a tinta gerolmente utilizada foi a tinta de esc rever de car sepia
e 0 periodo de circula<;:ao que conhecemos.
vai de 1843 a 1853.
Tambem aqui notamos 3 modelos em
cartas circuladas:

GOA

a

- um apenas com a
palavra GOA e a tinto utilizado 0 vermeIho;
- outro com as iniciais
P.P. par cima do carimbo;
- um terceiro com as
iniciais P.P. par baixo
do carimbo.

GOA
P. P.
GOA

GOA
P.P.

Os exemplares com a
tinta de car sepia usada
nesta marca postal. apresentam-na ja bastante esbatida. quase naG
se distinguindo do papel usado nos envelopes que. com 0 tempo. tambem amareleceu.
As iniciais P.P. independentes do carimbo.
tambem significam "PORTE PAGO". 0 que naG
impedia. apesar dessa indica<;:ao. a impressao dum selo fixo. par cartas estrangeiras chegadas a Lisboa par via de ALEXANDRIA. porte
esse a ser pago pelo destinatario.
Entramos agara para finalizar. no Tipo
GOA 3.
margem representado.
E do nosso conhecimento. por publica<;:ao no
Jornal de Filatelia do Clube Nacional de Filatelia.
um extrocto do Guia Oficial dos
n.o 22. de
Maio de 1943. onde 0 Snr.
Dr. Ant6nio Fragoso fazia
duos "singe las anota<;:6es" a um artigo sobre
esta marca postal da autoria do Snr. Dr. Carlos

Mostramos dois exemplos de carimbos ali
usados. donde podemos confirmar as dedu<;:6es que estamos fazendo. um da cidade
de Bombaim e outro da cidade de Poona.
muitas outros havendo dos varios circulos
posta is. com marcas semelhantes ou diferentes.
A marca em causa que provocou a nossa investiga<;:ao mostra ainda que as iniciais
P.N.P. seriam independentes do carimbo de
GOA. dado que. como se ve na figura. nao
ha paralelismo entre as duas inscri<;:6es. 0 que
nao seria narmal se se tratosse de um unico
carimbo. Tambem se nota que no topo do
envelope que contem oquela marca postal

a

IIGOA
I
I
I
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Permutes Inter-Socios
CONDI<;OES GERAIS DE VENDA
1 - Os lotes forom valorizados com um prec;:o-base estabelecido pelo socio vendedor.
data limite indicada no final do descricoo dos lotes constantes
deste boletim.
As ofertas sao datadas e numeradas de acordo com a ordem do sua recepyoo.
No coso de igualdade de valores entre duos ou mais ofertas 0 lote ser6 atribuido
oferta recebido em
primeiro lugar.
Havendo duos ou mais ofertas a adjudicac;:oo do lote ser6 feita 00 malor ofertante pelo valor medio calculado
entre os dois maiores valores oferecidos arredondado por excesso para a centeno de escudos.
Havendo um 50 ofertante a adjudicac;:oo do lote sera feita pelo volar medio calculado entre 0 valor do oferta
e 0 do prec;:o-bose arredondado por excesso para a centeno de escudos.
3 - Os lotes estoo disponiveis no sede do Clube para verificac;:oo.
Aos soc los fora de L1sboa e seus concelhos limitrofes ser6 facultada informac;:oo e fotocopias dos lotes a pedido
escrito acampanhado de selos de correio suficientes para pagamenta do porte de resposta.
4 - Noa e cobrado qualquer encargo 00 socio comprador.
5 - As despesas de envlo dos lotes adquiridos sao por conta do socia camprador.
Os lotes sao expedidos por "correio registado» por canto e risco do socia comprador ou. a pedido escrito. com
"valor declarado».
6pagomento dos lotes atribuidos ter6 de ser efectuado em escudos (PTE) por cheque. vale postal ou transferencla bonc6ria em nome do Clube. ate olto dias apos a recep<;:oo do nota de odjudica<;:oo e de despesas
de envio.
7 - So sao oceites reclomac;:oes dentro do prozo de cinco dias apos a recepc;:oo dos lotes pelo sOcio comprador.
8 - Salvo indica<;:oo em contr6rio seroo utiiizados os "Cat6logos Afinsa» (AF) para selos e "Oliveira Marques» (OM)
para inteiros pastais.
9 - Os simbolos utiiizados e 0 seu significado sao os seguintes:

2 - So se consideram as ofertas recebidas ate

a

a

°

** - Novo sem

LOTE

PRE~O-BASE

n.·

(ESCUDOSIPTE)

Charnelra

SiMBOLO

* - Novo com Charnelra

0

- Usado

DESCRI~.i.o DO LOTE

HISTORIA POSTAL
Carta de 1837 com carimba verde de PENAFIEL e taxa de 30 tambem verde.
Rarissima
Carta de Iserlohn para 0 Porto. via Paris. com porte par marco batida de 360
+ 40 manuscrito de porte interno
Carta de Manchester para Lisboa. expedida em Fevereiro de 1857. por "Packet».
com porte manucrito de 1125 reis
Carta de Burtscheid para Oporto. expedida em Janeiro de 1848. com portes
manuscritos de 840 + 70 de parte interno. com marco "PP» de Porte
Pogo
Lote de 37 cartas antigas em mau estado. naclonais e do estrangeiro para
Portugal. so mente para estudo de carimbos. Lote aver
Late de 80 cartas cam selas de D. Luis em mau estado. so mente pora estudo
de carimbos. Lote aver

48.000

2

2.000

3

2.000

4

3.000

5

1.000

6

1.500

PRO VAS

7

60.000

a

10.000
10.000

9

Camila C. Branco. 7 pec;:as com lura e sabrec arga ..Waterlow & Sons. Ltd.!
Specimen»
Encerramento do Ana Santo 1$00 noo denteado (AF 735)
Encomendas Postais (AF 1. 2. 7. 8. 10. 11) sem denteado. nas cares originais

FAlSOS

10

4.000

**

D. luis f. curva noo dent. 120 r

47

CARIMBOS NOMINAIS

11

1.000

12
13

1.000
1.000

14

1.000

15
16

1.000

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1.000
1.000
1.000
1.000

1.000
1.000
1.000

1.000

1.000
1.000

1.000
1.000
1.000

1.000
1.000

31

1.000

32

1.000

33

1.000

34
35
36

1.000

37

1.000
1.000
1.000

38

1.000

o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

o

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

Jornaes AF48 com carimbo nornlnal "CARRAZEda de/ANCIAes..
Jornaes AF48 com carimbo nominal "LAMEGO..
Jornaes AF48 com carimbo nominal "MARCO DE/cANAVEZES..
Jornaes AF48 com carimbo nominal "POMBAL..
Jornaes AF48 com carimbo norninal REGOA..
Jornaes AF48 com carimbo nominal «TAVIRA ..
D. Luis de perfil 25r AF54. com carimbo nominal "ANCIAO" (selo com defeitos)
D. Luis de perfil 25r AF54 com carimbo nominal "AVEIRO .. (selo com defeitos)
D. Luis de perfil 25r AF54 com canmbo nominal "oLHAO .. (selo com defeitos)
D. Luis de perfil 25r AF54 com carimbo nominal "P. D'ARCOS.. (selo com defeitos)
D. Luis de frente 5r AF56 com canmbo nominal "pOVOA DE VARzim ..
D. Luis de frente 25r AF57 com carimbo nominal "arMAMAR"
D. Luis de frenle 25r AF57 com carimbo nominal "BASTO" (selo com defeilos)
D. Luis de frenle 25r AF57 com carlmbo nominal "BELLAS .. (selo com defeilos)
D. Luis de Frente 25r AF57 com carimbo nominal "C. GRANDe..
D. Luis de frente 25r AF57 com carimbo nominal "caSTRODAIRE ..
D. Luis de frenle 25r AF57 com carimbo nominal "fornoS D'ALGODRES .. (selo
com defeitos)
D. Luis de frente 25r AF57 com carimbo nominal "GOLE~an ..
D. Luis de frenle 25r AF57 com carimbo nominal "LOUZA..
D. Luis de frenle 25r AF57 com carimbo nominal "MUIMENTA/DA BE IRA..
D. Luis de frenle 25r AF57 com carimbo nominal "mUSTElro" (selo com defeitos)
D. Luis de frente 25r AF57 com carimbo nominal "pENACOVA.. (selo com defellos)
D. Luis de frenle 25r AF57 com carimbo nominal "qUELUZ..
D. Luis de frente 25r AF57 com carimbo nominal "REZENde ..
D. Luis de frente 25r AF57 com carimbo nominal "sABROSAn
D. Luis de frente 25r AF57 com canmbo nominal "SERTA.. (selo com defeilos)
D. Luis de frenle 25r AF57 com carimbo nominal "THO MAR.
D. Luis de frenle 5r AF60 com carimbo nominal "CABEC;:O De vide .. (selo com
defeilos)
SELOS DE PORTUGAL

20.000
15.000

o

41

1.500

42

4.000

43
44
45
46

7.500
1.500
1.500
1.000

47

1.500

o
o
o
o
o
o
o

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

3.000

39
40

2.500
3.500
5.500
5.000

3000
600
6.000
6.000

3.000
750

3.000
4.000
10.000

7.000
7.500

o

o

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

o
o

o

D. Marla 5r AFI margens curtas
D. Maria 50r AF3 com carimbo 48 de Angra muito bem botido margens recortadas
D. Pedro C. /isos 25r AF6
D. Pedro C . /isos 50r AFB margem inferior curta
D. Pedro c. ane/ados 5r tipo /I carimbo 52 AFlO
D. Pedro c . anelados 25r AF12 cunha /I boas margens
D. Pedro c:anelados 25r AF12 cunha"
D. Pedro c . anelados 25r AF12 cunha"
D. Pedro C. ane/ados 25r AF12 seis exemplares com carimbos diferentes lodos
com margens curtas
D. Luis lOr AF15
D. Luis 25r AF16 seis exemplares com carimbos diferentes com margens normais
D. Luis 50r verde amarela AF17
D. Luis 50r verde azul AF17
D. Luis lOOr AFIB
D. Luis f. curva noo dent. 5r AF19 novo sem goma margens curtas
D. Luis f. curva noo dent. 5r AF19
D. Luis f. curvo noo denl. lOr AF20 novo sem goma margens curtas
D. Luis f. curvo noo dent. lOr AF20 duos margens curtos
D. Luis f. curva noo dent. 20r AF21 margens curtas e reporado
D. Luis f. curvo noo dent. 25r AF22
D. Luis f. curva noo dent. 50r AF23
D. Luis f. curva noo dent. BOr AF24 margens curtas
D. Luis f. curvo noo denl. l00r AF25
D. Luis f. curvo noo dent. l00r AF25
D. Luis f. curvo noo dent. 120r AF26 sabre fragmento
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recem ligeiramente maiores porque a impressao foi mais leve podendo ser considerada
uma pequena variante da marca original.
Conhecemo-Ia igualmente em mais cartos de
colecc;:6es diferentes. datas diferentes. mas
aproximada que referimos. 0 que nos levaria a supor um certo e limitado tempo de
utilizoc;:oo da referida marca postal; puro
engano. pois vamos encontrar 0 mesmo
modelo. que adiante trataremos. por volta
do ana de 1870. isto e. quose no fim do
periodo pre-adesivo da india Portuguesa.
depois do esgotamento do Tipo GOA 2 e no
final da utilizoc;:oo do Tipo GOA 3.
Outra marc a deste Tipo
aporece-nos na cor vermelha
apresentando superiormente
P. P.
as iniciois P.P .. que traduzimos
por "PORTE PAGO)). iniciais
essos que nos pareciam mais
frequentes no Tipo "GOA 2)).
A data do carta que possuimos com esta
marca e 20-12-1841.
Para finalizar este Tipo de GOA 1 apresentamos 0 ultimo exemplar que nos surgiu.
impresso a tinta preta com a data de 1870.
quase portanto na epoca do selo adesivo
para a india Portuguesa.
A traduc;:oo daquelas iniciais (P.N.P .) e.
salvo melhor opinioo. "PORTE NAO PAGO».
mas esta opinioo s6 a decidimos por analogias com 0 correia do india Inglesa. que muita

dado observar com 0 correr dos an os. na
esperam;:a de deixar mais alguma luz sobre 0
assunto em epigrafe. se e que ele noD est6
mais que descrito e explicado em qualquer
obra por n6s desconhecida. 0 que tem grandes possibilidades de acontecer.
Continuemos com as nossas deambu10<;:6es.

GOA

a

GOA

Mostramos aqui em dimensoo reduzida as
marcas postais inicialmente classificadas por
GOA 1. GOA 2 e GOA 3. Digamos que estas
sao as marcas Tipo naquela classificac;:oo e
por ordem das datas em que circularam.
Com 0 correr dos tempos fomos notando
que alem das marcas Tipo. outros elementos
apareciam associ ados. 0 que nos levou a
considerar que havia diversos carimbos para
marcac;:oo postal na Administrac;:oo Central
de Pangim. mas pouco ou nada regulamentado ou legislado; mesmo que 0 estivesse noo
era cumprido pois. como diz Vitorino Godinho:
" ... sabe-se que naquela epoca e naqueles
servic;:os a confusoo era quase regra». Vamos
po is descrever aquilo que nos parece mais
correcto sobre 0 assunto. ainda que com
algumas falhas. repetimos. susceptiveis de
serem completadas ou corrigidos por quem
tenha outros e mais completos conhecimentos sobre 0 assunto e se disponha a dar conhecimento com a sua publicac;:ao.
GOA 1: aparece-nos descrita na separata de
Guedes de Magalhoes.
numa carta que apenas
transitou por Goa. por volta
do ana de 1824 e impressa
com tinta preta; a carta dirigia-se para
Macau e julga-se ser conhecida como a mais
antiga com aquela marca postal.
5e aquele modelo
nos parece 0 inicial por
ser utilizodo em 1824.
temos contudo conhecimento de outra marca da mesma "famma»
que reproduzimos. em
cartas de 1840/41. que apresentam um complemento : "PAGOV 0 PORTE DO COR.o».
Nesta marca. com a cor vermelha. as letras.
se bem que do mesmo tipo da anterior. pa-

.GOA.:

G.OA

influencia exercia no correia de Goa. Damoo
e Diu. Nada encontramos na literatura consultada. que referisse aquela marco postal.
conhecendo apenas uma carta que reproduzimos em miniatura. saida de Goa para
BANGALORE. com a data de 4-3-1810. sem 0
carimbo de Goa. mas com essa palavra seguida dos iniciais P.N.P .. tudo manuscrito.
havendo portanto tad a a probabilidade de.
ness a data. ainda noo existirem os carimbos;
mas os operadores nos correios menciona5

iNDIA PORTUGUESA
Goa

Marcas Postais Pre-Adesivas
Cor. Jaaquim Dares

Q

uando resolvemos dedi car a nossa
ater:<;:ao ao estudo dos selos «nativos»
da India Portuguesa. com a inten<;:ao
de participar nalgum evento filatelico de
competi<;:ao. naG esperavamos encontrar
tantas dificuldades tanto no conhecimento.
como na aquisi<;:ao do material indispensavel para a finalidade.
Procuramos rodear a nossa mesa de trabalho de tooas as publica<;:oes conhecidas e
assim criamos um arsenal para poder separar
as varias eprgrafes que podem constltuir a
colec<;:ao. como a historia dos selos. emissoes
produzidas. catalog os. marcas postais. carimbos. datas. publica<;:oes estrangeiras. enfim.
um mundo de assuntos necessarios. mas tambem diferentes uns dos outros.
Um dos caprtulos que mereceu a nossa
aten<;:ao foram as marcas postais pre-adesivas. pois ja possuramos algum material e
nenhum conhecimento do assunto.
De tudo quanta chegou as nossas moos.
o que mais nos auxiliou. nessa epoca. foi uma
SEPARATA DA REVISTA MERCADO FILATELICO.
publicada por A. Guedes de Magalhaes em
Abril/Junho de 1973.
Da leitura e estudo desse apontamento
ficou-nos a ideia de que podramos classificar
a marc a postal pre-adesiva de GOA em 3
grupos. que teriam sido usados pela Administra<;:ao Central de Pangim (ou NOVA GOA.
que e 0 mesmo): GOA 1. GOA 2 e GOA 3.
com caracterrsticas. perrodos de utiliza<;:ao.
tinta dos carimbos definida e apropriada;
puro engano: ao fim de alguns anos e de
varias aquisi<;:oes de material que vai aparecendo no mercado ou nos leiloes. principalmente no estrangeiro. verificamos que a nossa

ideia inicial era errada e que varias surpresas
nos apareciam de vez em quando.
Ora 0 coleccionador ja familiarizodo sabe
da existencia. em todas as epocas e em
todos os parses de «artistas» que se propoem
«encontrar» raridades e apresenta-Ias ao coleccionador desprevenido; uma actividade
nefasta. 'que nao podemos evitar. mas contra a qual podemos lutar. se 0 conhecimento
for completo. por ja estar descrito em qualquer publica<;:ao ou revista da especialidade.
Vem isto a proposito por nos ter aparecido ha pouco tempo uma carta pre-adesiva.
com a marc a postal de GOA 1. umas iniciais
em maiusculas por baixo da marca - P.N.P.que desconhedamos e nunca trnhamos visto
referida em qualquer publica<;:ao.
Interrogado 0 proprietario sobre se ja tinha lido qualquer referencia publicada quanto ao assunto. foi negativa a sua resposta.
E claro que nos lembramos daqueles incognitos fabricantes de raridades e resolvemos fazer um estudo aprofundado do assunto.
transmitindo neste reduzido apontamento.
aquilo que conseguimos apurar e que. temos
a certeza. nao esgota 0 ass unto e talvez
contenha algumas falhas ou imprecisoes; no
entanto. a maior parte das conclusoes aqui
tiradas baseiam-se na observa<;:ao de pe<;:as
filatelicas circuladas. que nos merecem a
maior confian<;:a de autenticidade. tanto de
nossa propriedade. com o observadas em
colec<;:oes. exposi<;:oes ou catalogos de leiIDes estrangeiros.
Partindo do prindpio que a classifica<;:ao
inicial estava certa. se bem que incompleta.
vamos por isso descrever aquilo que no s foi
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64
6S
66
67
68
69
70
71
72
73

S.500
3.000
1.000
4.000
S.OOO
3.500
600
1.S00
2.000
3.500

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

74
7S
76

3.SOO
SO.OOO
1.000

0
0
0

77
78
79

2.000
2.000
18.000

0
0

80

1.SOO

0

81
82
83
84

1.500
SOO
1.200
2.SOO

0
0
0

8S
86
87
89
90
91
92

SOO
1.2S0
1.SOO
500
8.200
2.500
1.000
2.000

0
0
0
0
0
0

93
94
9S
96

12.000
30.000
2.500
3.S00

0
0
0
0

97
98

*
*

100
101
102
103
104
105
106
107
lOB
109

600
1.200
1.200
SOO
1.000
500
1.200
500
4.000
2.250
6.000
1.500
1.S00

110

2.000

111

13.000

0

112

2.000
13.500

0

113
114
115
116

1.200
1.2S0
3.500

88

99

0

0

*
*

0

0

*0

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Luis f. curva dent. 20r AF29
Luis f. curva dent. 120r AF34
Luis f. direita Sr AF36 dols selos com dent. 12 '/2 e 13 '/2
Luis f. direita lOr AF37 dois selos com dent. 12 '/2 e 13 '/2
Luis f. direita lSr AF38 dois selos com dent. 12 '/2 e 13 '/2
Luis f. direita 20r AF39 dols selos com dent. 12 '/2 e 13 '/2
Luis f. direita 2Sr AF40 do Is selos com dent. 12 '/2 e 13 '/2
Luis f. direita 2Sr AF40 seis selos com carimbos do 2.° reforma todos diferentes
Luis f. dlrelta 50r AF41 dols selos com dent. 12 '/ e 13 '/2
Luis f. dlreita 80r AF42 dois selos com dent. 12 2 e 13 '/2sendo este com
perfurOl;:oo em estrela
D. Luis f. direita 120r AF44
D. Luis f. dlreita 240r AF46 levemente vlncado
Jomaes AF48 dent. 12 '/2 e 13 '/2 seis exemplares com carimbas de L1sboa S a
vermelho e 1 a verde
D. Luis de perfil AFS2/S todos com dent. 12 '/2
D. Luis de perfil AFS2/S todos com dent. 13 '/2
D. Luis de perfil 2Sr AF54 sobre mela carta com carimbo datado redondo e a
sua esquerda carimbo oval ..ENTROU TARDE». Rara
D. Luis de perfil 2Sr AF54 cinco selos carimbados 3 a preto. 1 a azul e 1 a
vermelho
D. Luis de frente p. porcelana dent. 12 '/2 Sr AF56 novo sem goma
D. Luis de frente AF56/8 todos com dent. 12 '/2
D. Luis de frente AF56/8 todos com dent. 13 '/2
D. Luis de frente 2Sr AFS7 treze selos com carimbos varios (telegrafos/pre-filatelicos)
D. Luis de frente SOr AFS8 dols selos com dent. 11 '/2 e 12 '/2
Taxa de Telegramas AFS9 dent. 13 '/2
Taxa de Telegramas AFS9 dois selos com dent. 12 '/2 e 13 '/2
D. Luis de frente S e lOr AF60/l
D. Luis de frente 2Sr AF62 em par com perfurayoo em estrela
D. Luis de frente 2Sr AF62 carimbado e perfurado com estrela
D. Luis de frente 2Sr AF63 novo sem goma
D. Luis de frente 2Sr AF63 quatro selos com carimbos ..PR». estrela e pre-filateIIcos
D. Luis de frente SOOr AF64 perfurado com estrela. um canto curto
D. Luis de frente SOOr AF64 .. rouletted». dols dentes curtos
D. Luis de frente 500r AF65 dent. 12 '/2
D. Luis f. direita 1.ooor AF67 dent. 13 '/2com pefurayoo .. BBC» de Blandy Brothers
C.o do Funchal
D. Carlos p. pontinhado dent. 11 '/2 Sr AF68
D. Carlos Sr AF68
D. Carlos p. porcelana dent. 12 '/ lSr AF74 novo sem goma
D. Luis ..Provisoria» sobrecarga a lDr AF81 novo sem goma
D. Luis ..Provlsorio» sobrecarga b lOr AF81
D. Luis ..Provisorio» sobrecarga c Sr AF82 novo sem goma
D. Luis .. Provls6rlo» sobrecarga c 20r AF85 novo sem goma
D. Luis .. Provisorio» sobrecarga c 25r AF86 novo sem goma
D. Luis ..Provisorio» sobrecarga c 50r AF87
D. Luis ..Provlsorio» dent. 11 1/2 sobrecarga de lOr AF90
D. Luis ..Provisorio» sobrecarga d 50r AF93
D. Luis .. Provisorio» sobrecarga e 20 s/25r AF95 novo sem goma
5.° Cent. Nasc. Inf. D. Henrlque AF98/loo e 103/5 sobre fragmento com carimbo do .. Centenarlo»
7.° Cent. Nasc. St.o Antonio AF 111/2 novos sem goma e AF116 novo com
goma e sem charneira
7.° Cent. Nasc. St.o Antonio AFlll/20 (AFl18 com leve trayo de tinta) valor de
catalogo 43.500$
7.° Cent. Nasc. St.o Antonia 25 e SOr AFl16/7
D. Carlos 5. 25 e lS0r AF127 novo sem goma e com taxa deslocada. AF136 e
141 novos com goma e com charneira
D. Carlos 25r AF131 novo sem goma
D. Manuel 2 '/2' 15 e 300r AFl56 em par horizontal. AF159 e 167 isolados
D. Manuel com sobrecarga .Republica» serie AF170/l83
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117

3.500

118
119

3.000
6.000

*
0*

120

3.000

0

121
122
123
124
125

900
1.800
1.200
1.800
6.500

*
*
*
0*

126
127
128
129

1.500
900
700
14.000

0

130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
lSO
151
152
153
154
155

3.000
3.000
6.800
5.400
1.200
2.700
6.800
6.000
3.800
2.300
2.500
4.600
2.800
3.000
13.000
14.000
2.600
5.200
11.500
6.500
17.000
2.800
1.000
5.200
3.700
1.700

156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

1800
5.500
2.000
2.500
5.000
5.500
5500
1.200
3.250
500

*

*
**
*

*
**
*

*
**
*
**
**
**

*
**

*
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**

O. Manuel cam sabrecarga "Republica" 2 'I", 15 e l00r AF170 em tira horizantol
de 3 selas, AF173 e 183 isaladas
4.° Cent. Oesc. Cam. Mar. india AF185, 189, 190, 199 e 203
4.° Cent. Oesc. Cam. Mar. india cam sabrecarga "Republica» 200r AF195 sobre
fragmento. Bonito
4.° Cent. Oesc. Cam. Mar. india cam sobrecarga "Republica» 300s/SOr AF196
sobre fragmento. Bonito
Ceres 1c AF208
Ceres 2c AF210
Ceres 2
c AF211
Ceres 5c AF212
Ceres 8c AF214 dent. 12 x 11 '/, em blaco de 5 selos no versa de sobrescrito
circulada para a Baviera. Rara
Ceres 15c AF216 em par horizontal
Ceres SOc AF219
Ceres 1E AF220
Ceres 1$SOE AF259 em bloco de 4 x 2 = 8 selos, tendo 0 ultimo a variedade de
2 pontos a seguir a "PORTUGUESA»
Ceres 3$20E AF295
Ceres 5E AF296
4.° Cent. Nasc. Luis de Camees AF299/329
Independencia de Portugal 2.° emissea AF420/34
Independencio de Portugal 2.° emissao 48c AF430
Independencia de Portugal 2.° emissao 4$50 AF434
Independencia de Portugal 3.° emissao AF435/50
Ceres 1$60 5/3$20 AF486 em bloco de 3 x 2 = 6 selos
Lusiadas 95c AF545 em quadra
4.° Cent. Marte Gil Vicente AF577 /8
5.° Congo Int. da Vinha e do Vinha AF579/82
Cent. do Sela Postal AF599/606
Costumes Portugueses 1.0 emissao AF607/16
Costumes Portugueses 1.0 emissao 2$00 AF616
Costumes Portugueses 1.0 emissao 2$00 AF616 em quadra
Presidente Carmona AF652/9
Cent. Escola Naval 2 series AF660/3 sendo uma de isolados e outra em quadras
Castelos de Portugal AF668/71
Ano Santo AF719/22
Ano Santo AF719-22
3.° Anlv. OTAN AF749/50
8.° Campeonoto do Mundo de Hoquei em Patlns AF751/2 em quadra
Cent. Nasc. Prof. Dr. Gomes Teixeira em 2 series AF753/4
Cent. do Sela Postal Portugues AF786/93
Reis de Portugal 1.° Dinastia 2 series AF806/14
Cent. Caminhos de Ferro em Portugal AF821/4 tendo 0 ultimo levissimo sinal de
charneira
Rainho St." Isabel e Sao Teotonio 3 series AF835/38
Milen6rio e Bicenten6rio de Aveiro AF847/8 em quadras
Padre Cruz AF861/2 em pares verticais
5.° Cent. Morte Inf. D. Henrique AF863/8
5.° Cent. Morte Inf. O. Henrique AF863/8 em pares horizon to is
Cent. Eleva.;:ao de Setubol a Cidade AF876/7 em quadras
Cent. Eleva.;:ao de Setubol a Cidade AF877 em quadra
Europa-CEPT AF878/80 em quadras do canto inferior direito de folha
10.° Congo Int. Pediatrio AF894/7 em quadras
Cent. Nasc. Gogo Coutinho AF1055/8

'I,

A<;:ORES
166
167
168
169
170
171

3.000
3.900
7.800
6.800
500
1.000

o
o
o
o
*
o

D. Luis I. d ireita sobrecarga C dent. 13 '/, 20r AF 18
o Luis I d ireita 15r AF38 p . porceana dent. 12 "
O. Luis I. d ireita BOr AF4 1
D Luis f direita l00r AF42 p . porcelana
Taxa de Telegramas AF51 dent. 13 '/ , sobrecarga preta
o Luis de Irente lOr AF53 dent 11 I ,
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EDITORIAL
Tal como estava programodo tiveram lugar. no passado mes de Outubro, as comemoro.;:ees do
55.° Anivers6rio do nosso Clube, que constaram do reoliza.;:ao. no nasso Sede. de um So lao de Filotelio
Comemorativo do elemeride, no qual estiverom potentes cinco boas participo.;:ees de outros tantos
ossociodos. 0 Solao, que fai muita oprecioda pelos visitontes, foi inougurodo no dio 26 e encerrou a
30. No dio do inouguro.;:ao foi oposto um corimbo comemarotivo (cocheiro do Malo-Posta) no correspond€lncio opresentodo para a efeito no Posta de Correia que luncionou no local do evento.
No dio 27 teve lugar. como faro onunciodo no numero anterior deste Boletim. um jontar de
confroternizo.;:ao, que reuniu 62 convivas, no Messe de Olic iois do For.;:a Aerea. em Monsanto. Apos
a excelente jontor que foi servido, lorom distribuidas medalhos do Clube oos socios que campletorom
SO e 25 onos de inscri.;:ao e 005 s6cios que porticiporam nos dois Sol6es Filotellcos, realizados pelo
Clube.
Aos associodos D. Moria Helena Corrao e Sf. Pedro Voz Pereira forom concedidas medolhas de
"grotidao".
o referido jontor decorreu um ombiente de franco e sincero omizade, servindo de pretexto para
um ogrod6vel convivio.
No final do reposto, 0 Presidente do Direc.;:ao do CFP proferiu as seguintes polovros:
Prezados cons6cios e amigos
Um dos acontecimentos que marcaram a vida nacional no ana que decorre foi, sem duvida, a
Exposic;:oo Filatelica Internacional "PORTUGAL'98 .., a maior e mais importante evento do genera realizado no nosso pais.
Quando estamos a comemorar, com este magnffico jan tar, a 55. 0 Aniversorio do C/ube Filatelico
de Portugal. parece, 0 primeira vista, noo ter muito cabimento fazer a/usoo 0 "PORTUGAL '98 ... Mas, noo
e assim. Primeiro, este importante evento filatelico internacional merece, de vez em quando, ser recordado para nunca ser esquecldo, dada a repercussoo que teve em todo a mundo filatelico; depois,
porque se encontra nesta festa de confraternizac;:oo, alios, como sempre, 0 presidente do Federac;:oo
Portuguesa de Filatelia, Sr. Pedro Vaz Pereira, que foi Vice-Presidente daquele importante certame e
seu principal impulsion odor; finalmente, porque durante a inaugurac;:oo do "PORTUGAL'98 .. teve lugar
um acto de elevado significado que constituiu uma grande honra para a nosso C/ube. Estou a referirme 6s condecoracoes, com a Ordem de Merito, impastos pelo Presidente do Republica, 00 nosso
muito estimado colega de Direcc;:oo, Sr. Jose Rodrigo Dias Ferreira, um dos fundadores do C/ube
Filatelico de Portugal que tem dedicado, toda a sua vida. a esta agremiac;:60 e que e a principal
responsovel pela grandiosidade do mesmo tanto no pafs como no estrangeiro e 00 nosso muito prezado amigo, ilustre cons6cio e distintfssimo fi/atelista Sr. Cap. Joaquim Furtado Leote, aqui presente, que
tem prestigiado de forma notovel a nossa filatelia alem-fronteiras.
Estas referencias sao mais do que suficientes para justificar a alusoo que fizemos 6 "PORTUGAL'98 ...
Noo vou incomodar as prezados ossociados e Ex."' famfli05 com muito mais palavras.
o momenta e de festa e de saudovel confraternizac;:oo pelo que noo me parece ter cabimento
aqui e agora aludir 6 vida do C/ube e os acc;:oes au omissoes daqueles que a dirigem.
Parton to, apenas queremos agrodecer. muito sinceramente. 0 todos. a sua presenc;:a e a satisfar;:oo que ela nos deu. lamentando. sim. que outros estimodos ossociodos noo estejam nesto solo 0
confroternizar connosco.
Noo queremos deixar de agrodecer 00 Director des to Messe, Sr. Mojor Meireles, a posslbllidode
que nos tem dado pora realizar neste excelente espac;:o a jon tar de onIVers6rio do C/ube. Ao nosso
muito prezado amigo e cons6cio Sr. Cor. Dr. Cabral Rego ogradecemos, mois uma vez, a sua occoo,
sem 0 qual noo era possfvel concretizor este jan tor nestos magnificos instoloc;:oes
Desejamos felicitar. vivamente, as nossos prezodos amigos que completam 50 e 25 anos de o5sociado. congratu/ondo-nos pela sua grande dedicacoo 00 CFP e agradecer. fino /mente. oos nossos
estimodos cons6cios que se disponibilizorom 0 porticipor com os suo5 colecc;:oes, nos daIS Soloes que
levemos a efeifo no Sede do C/ube.
Agrodecemos. finolmente, oos nossos ossociodos de Portugol e do Estronge/ro que fellc tforom a
Clube pelo seu 55.0 Aniverserio.
Eurico C.E. loge Cardoso
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172
173

2.200
1.000

174
175

11.000
3.000

176

3.900

*
*

Ceres 3$20 e 5E. AF216/7
Cent. Nasc. Camiro C. Bronco AF220/39
ANGRA

DAS NEUES

Rua da Tnndade. 5-1.11 eto. (ao Largo do Carmo) - Apartado 2690 -1117 LISBOA CODEX
Telef.: (01) 34671 33 - Fax (01) 3429967

0

Percussor carimbo 48 sobre D. Pedro c . lisos 50r CAF8)
D. Ca nas dent . 13 "12 loor AF9 novo sem goma
PONTA DElGADA
D. Carlos 300r AF12 novo sem goma
MADEIRA

177

5.200

0

D. Luis f. curva 120r AF12 c/vorios carimbos
MACAU

178
179
180

8.400
1.000
2000

181
182
183
184

2.000
8.000
3.400
1.000

**
0
**
**
**
**

75. 0 Aniversorio do UPU AF340
75. 0 Aniversario do UPU AF340
Motivos Locais AF344 em blaco de 3 x 2 = 6 selas do canto inferior esquerdo
do folha
Flores de Macau AF383
Flores de Macau AF383 em quadra
Imperio Colonial Portugues AF CA7/15 com pontos de ferrugem
FDCICn do Centeno rio do Selo Portugues com carimbo de 9-MAR-1954
AFRICA

185

sEMPRE NA VANGUARDA DAs GRAN DES NOVIDADEs
LlTERARIAs-FILATELICO/NUMlsMA TlCAs .
Possuimos grande quantidade
de livros, revistas e coto/ogos
sobre filatelia e numismotica

.200

*

Porteado - Imperio Colonial Portugues AFl/9
ANGOLA

186
187
188

750
1.800
700

0

*

**

Vistas de Angola e Tipos Indigenas de Angola AF311/7 e 388199
Animais de Angola AF355/74
Imperio Colonial POrtUgU9S AF CA 1/9 com pontos de ferrugem
iNDIA

NACIONAL
E ESTRANGEIRO

0
0

189
190
191
192
193
194

7.300
2.100
12.500
16.200
850
5.900

195
196

12.000
15.000

*0

197
198

700
550

0*

*
0

*

Nativos
Nativos
Nativos
Nativos
Nativos
Nativos

lOr p. espesso AF8
20r p. avergoado AF9
200r p. avergoodo AF12
300r AF13 novo sem goma
20r AF36
200r AF44

MO~AMBIQUE

• SOBRESCRITOS
DE 1.° OIA

• INTEIROS POSTAIS
• POSTAIS MAxlMOS
• CARTAS FILAT~LI
• AEROGRAMAS

Coroa 20r AFll
Ceres por vertical do IE. AF245 dent. 15 x 14 no frente e um 10 c AF162 no
verso de sobrescrito circulado reg stado pora Knop o/Finlondia. com
carimbo redondo "Rn no frente e carimbos vermelho e preto de chegada no verso
Vitorias de Mouzinho de Albuquerque $50 AF268
Bareos Portugueses AF459/78
COMPANHIA DO NYASSA

199

1.500

**

Motlvos dNersos 2E. AF124 em quadra
INHAMBANE

200

12.500

0

D. Luis e D. Carlos. de Mocambiue com sobrecarga "Centenaro de S. Antonion
5. 20 e 75r AF 1. 3 e 11

51

LOURENC;:O MARQUES
Revista Trimestral
201
202
203
204

960
1.900
1O.8SO
7SO

0
0
0

**

Cent. de St.o Antonio SOr AF19 dent. 13 '/,
Cent. de St.o Antonio 150r AF30
D. Carlos com sobretoxo SO s/3OOr AF31
Selos fiscois de M09ambique com sobrecarga AF47/8 ombos com erro na
sobretaxa .. 5esri .. (i Invertido) e .. 22 reis .. respectivamente
BLOCOS

205

5.800

206
207

7.000
2.200

**
*
**

Cent. do Selo Postal AF B3 com falta de goma num lado mas noo afectando
os selas
Presidente Carmona AF B8
Cent. do Escola Naval AF B9
CORREIO AEREO

208
209

210

19.000
19.000

2.500

*
*
**

3.000
4.000

**
**

5.000
18.000
13.000
160.000
3,000

218

2.500

PORTEADO

Chefe de Redac90o:
JOAO PiNHEIRO DA SILVA

Tipo .. Algarismo ladeado de ramos .. AF54, 55, 57, 59, 60, 61. 63 e 64 em quadras
e AF64 em tiras de 4 selos

Cruz Vermelha Portuguesa AF53/8 serie em quadras pontos de o xido
Atiradores Civis AF2, 8 e 11 em quadras

FOc/cn

0

do 3. 0 Aniversorio do OTAN (AF749/SO)
Lote de 7 posta is das Colonias, circulados
Lote de 2 pastais e 9 sobrescritos circulados
Lote de 1 jornal. 11 cartos e 13 posta is. Bonitos e raros
Carta de Newcastle-on-Tyne (7.3.68) para Llsboa com par do Yvert 33 prancha
4 (um selo aporado) e Yvert 34 prancha 6
3,3 quilos de selos posta is usados, nacionals e estrangeiros, sobre fragmento
dos sobrescrltos e alguns jO lavados. Todos os estados
LlTERATURA

219

500

220

1.000

221

500

222

500

223

1.500

224

1.500

225

2.000

226

4.000

227

4.000

228

500

Director:
Dr. EURICO C E LAGE CARDOSO
Coordenador e Administrador.
J. RODRIGO DiAS FERREiRA

DiVERSOS
213
214
215
216
217

cfp

Helice AF CA 1110
Helice AF CA 1110

PORTE FRANCO
211
212
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Livro .. Os Olhos de Boi .. do autoria de Jose Kloke, editado pelo Club Filatelico
do Brasil. 1938
Livro .. 0 Selo de Sao Teotonlo/Baixo-relevo e Baixo Probidade .. da autoria de
Lopes Rodrigues, 1958
Livre .. Os Telegrafos - postais na Hora do Luta/Breve Historia das Greves dos
Correios e Telegrafos de 1917 e 1920.. do autoria de Luis Eugenio Ferreira,
1980
Livro .. A Filatelia Temotica .. do autoria de Frons de Troyer, Presidente do Comissao Internaclanol Temotica FIP
Livro .. Historia das Religioes sobre 0 Ponto de Vista Temotico-Filatelico .. do autoria do Dr. Romano C. Camara, 1975. Encadernado
Livro «I Congresso Nacional de Filatelia/Conclusoes, Teses e Comunica96es.
editado pela Sec900 Filatelica e Numismotica do Clube d os Galitas
Catologo do Exposi900 Filatelica Internacional/Centenorio do Selo Postal Portugues, 1953
•
Livro «Apontamentos sobre Selos da India Portuguesa.. do autoria de Jooo
Augusto Marinho, 1964
Livro de «Apontamenlos sobre Selos de Angola e Congo .. da auloria de Jooo
Augusto Marinho, 1965
Agenda dos CTI/TlP, do ana de 1988, com 110 poginas, com informac;:oes e
ilustra90es em todas as poginas pares sabre filatelia e comunica90es .
Dimensoes: 22 x 37 cm
Data limite para a receP90a das oterlas: 25 de Janeiro de 1999 (2.' Feira)
A recep<;:60 do mote rial para a revista n.· 383 a sair em Mor.;:o. tero que estor
entregue via c orreio registado ate 30 de Janeiro de 1999 (SObado)
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~

•

Sistemas de Detec~ao
Pelo con Ira rio, alguns eslao a superficie e a vista de lodos. Como a nova Ponle Vasco da Gama.
Ou a moeda comemorallva que a Imprensa Naclonal-Casa da Moeda emiliu para celebrar a sua inaugurac;ao.
Oa auloria de Vilor Sanlos, esles magnificos esplklmes numlsmallcos foram cunhados
em duas versoes: Praia Proof e Bimelalica lamelar em Praia e Ouro
Moedas de Portugal. Hoje urn valor, amanh5 urn lesouro

A venda nas lojas

de Intrusao e Incendio

tN.C.M., bancos e comerciantes da especialidade.

INCM
IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA. E P

o VALOR DA CONFIAN~A
hllj)II~""w\Vlnlm

pi

em.'11 dlo@lnlm.pl
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LEILOES P. DIAS, LDA.

Leiloeiros Filatelicos
Especialistas em

SELOS

PROVAS

Bruno Miguel, 0 s6cio mais jovem presente
no jantar de confraterniza~ao comemorativo
do 55.!! Aniversario do C.F.P. apaga,
juntamente com alguns membros dos Orgaos
Sociais do Clube, as velas do bolo mandado
confeccionar para 0 evento.

Proximo Leilao

17° - Leilao Geral

:raneiro de 1999
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