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NOVAS CONDI~6ES GERAIS DE VENDA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2001
1 - Os lotes lorom descrltos e volorlzodos com um pre<;:o bose estobelecldo pelo s6clo vendedor. no minima de 3
euros. nao sendo oceltes volores com centimos.
2 - 56 se conslderom os olertos recebldos ate a data Indlcodo no flnoI do descrf<;:iio dos lotes constante deste boIel1m.
As olertos sOo dotodos e numerodos de ocordo com a ordem do suo recep<;:ao.
So se oceltom olertos em euros. nao sendo conslderodos as partes decimals.
No coso de Iguoldode de volores entre duos au mols olertos a late sera otrlbuido a olerto recebldo em prlmelro
lugar,
Hovendo duos ou mols olertos a odjudlco<;:ao do late sera lelto 00 molor olertonte pelo valor media cOlculodo
entre as dais molores vola res olerecldos arredondodo par excesso poro a unldode de euros,
Hovendo um so olertonte a odjudlco<;:ao do lote sera lelto pelo valor media colculodo entre a valor
do olerto e 0 do pre<;:o bose arredondodo por excess a para a unldode de euros,
3 - Os lotes estao dlsponivels no sede do Clube poro verlflco<;:ao.
Aos soclos lora de Usboo e seus concelhos limitroles sera locultodo Inlormo<;:ao e lotocoplos dos lotes a pedldo
escrlto ocomponhodo de selos de correlo suflclentes poro pogomento do porte de resposto,
4 - Nao e cobrodo quolquer encorgo 00 socia comprodor.
5 - As despesos de envlo dos lotes odqulrldos sao par canto do socia comprodor, Os lotes sao expedldos por
.correlo reglstodo. par canto e risco do socia comprodor au. a pedldo esc rita. com _valor declarodo•.
6 - 0 pogomento dos lotes otrlbuidos tera de sar electuodo em euros (EUR) par cheque. vole postal au tronslerencia boncarlo em nome do Clube Fliotelico de Portugal. ate alto dlos opos a recep<;:ao do nota de odjudlco<;:ao
e de despesos de envlo.
7 - So sao oceltes reclomo<;:aes dentro do proza de cinco dlos opos a recep<;:ao dos lotes pelo socia comprodor.
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3336 - Joaquim Arlindo Marques CarraJola.
P.O. Box 74. Madderfontein 1645.
South Africa. (A) Po.ln.Compreende
Es.It.Ep.T.C.V.OO.U.1.2A.16.30.57.Tem6ticas:
T41 de Africa.John Kennedy.Malaria.Navegadores.92.
BIELORRUSSIA

3719 - Alex. O. Namestnlkov Kujbyshev str. 75125. 220100 Minsk-100. (M) In.Rs.
T.60.N.U.1.2.2A.3.T7.Tl 0.Tl9.T26.T36.
T41.T43.T49.T50.Tematicas: Futebol e Flora.72.99.

SOC lOS COM 50 ANOS
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1454 HONG-KONG
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3715 - Chiu Kin. Rm 1412, Ching Vi House. Tsz
Ching Estate. Wong Tai Sin. Kowloon.
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MOLDOVA

1471 1475 -

3714 - Rachkov Mihail. P.O. Box 202. MD2012 Chisinau. (M) AI.Fr.ln.Es.T.60 .64
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NOVA ZELANDIA

1513 -

2817 - George Ouwehand. P.O . Box
302378. North Harbour. Auckland
1330. NZ. (A) Po.ln.T.60.1.2A.26.94.

151 8 1521 1530 1532 1539 1552 1559 1562 1582 1590 -

RUSSIA

3716 - Jelesnov Jiri. P.O. Box 604. 630099
Novosibirsk-99. (M) In.A 1.Rs.T.60,N.U.
67B.68.Notas.72 (proof). Interessado
em 60.N.U.de 1.2.Tematicas.
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3549 - Eng.2 Humberto da Cruz Teixeira Gulmoraes. Rua do Mercado, 24. AIguelrao. 2725-091 Mem Martins. (A)
T.C.V.60.N.U de preferencla.1.lihas.2A.
90.94.114.
3558 - Sergio Ferreira Coelho. Quinta S. Jose
do Marco, Lt. 7, 3. 2 Esq. 2600 Castanhelra do Ribatejo. (M) Po.ln.Fr.lt.Fr.
T.C.60.N.U.l.3.
3706 - Joaquim de Oliveira Ribeiro. Balrro do
Outelro. 6400-425 Plnhel. (M) Po.Es.
T.C.60.l.U ate 1965.N.apos 1965.66.
67B.114.
3712 - Pierre Roger Louis Trouc haud. Rua
Llno Antonio, n.g 39, 1.g DP 2410-050
Leiria. (A) T.60.N.U.1 .21.U.19.Tematlcas.90.107.114.
3717 - Bruno Costa Lopes. Prac;:a Infante D.
Duarte, n. 2 1, 5. Q Esq. 2670-386 Loures.
(P) PO.A 1.T.C.v.60.N.U. 1 do 2.2 Centenarlo.114.
3720 - Fernando Jorge Correia dos Rels. Rua
18 de Dezembro, n.g 28-30. Vale Paraiso. 2050-407 Azambuja. (P) Po.ln.Es.
It.T.C.60.N.U.3.90.114.

PORTUGAL

311 - Joaqulm da Silva Ledo. Rua 5 de
Outubro, 457, 5. 2 Esq. 4100-176 Porto.
(M) PO.Fr. Compreende In.lt.Es.C.60.
68.73.0utras pec;:as.60.1.28.Tematlca
ccOs Lusiadas... 90.93.
576 - Alexandre Manuel Felix Calado. Rua
Serpa Pinto, 111. 2300-592 Tomar. (M)
C.60.1.2.A partir do Centenarlo de
19.21.24.
606 - Dr. Joao Moura. Rua S. Fillpe Neri, 78.
1250-227 Llsboa. (A) Fr.C.N.60.Tematlcas de Conqulsta do Espac;:o e Folclore de 5.LolilnI.90.
1179 - Cap. Alvaro Pereira Jeronimo. Rua da
Estac;:ao, 35. 2425-617 Monte Redondo
- LRA. (M) Fr.ln.Es.lC.60.Carimbos, provas, erros e Intelros. (P) Motlvos mllltares e mulheres.90.
3044 - Nelson Silva Morlnhelro. Rua de
Murtelra, 2261. 3885-095 Arada. (P)
PO.C.60.N.U.l.3.
3326 - Antonio Manuel Dias Salvado. Rua
das Amorelras, CCI 22602. 2955-007
Plnhal Novo. (M) Po.ln.T.C.V.60.N.U.3.
90.114.
3368 - Anibal Lopes Chaves. Balrro Atalala.
Rua Norte, 103. 7500-110 Vila Nova de
Santo Andre. (M) Po.Es.T.C.v.60.N.U.1.
2.2A.60.N.Erros.varledades de 2 B.94.
114.
3524 - Paulo Jorge Sequlta Vicente Pinho.
Prac;:a Cldade Omura, n. 2 24, 2.2 Dt. 2
2735-193 Cacem. (M) T.C.v.60.N.U.l.
2A.3.5.TlO.94.

ESPANHA

3713 - Enrique Matos Mateos. C/Los Mesejo,
5-1.2 B. 28007 Madrid. (M) Po.Fr.ln.Es.
lC.60.N.U.3.90.1 07.
ALEMANHA

EDITORIAL
Dentro de um espirito de descentrallzac;:ao que, a todos os titulos, deve ser realc;:ado e aplaudldo, a Dlrecc;:ao da Federac;:ao Portuguesa de Fllatelia resolveu ccentregor .. a reallzac;:ao de certames fllatellcos competltlvos, de varios nivels, a
Agremiac;:oes Fllatelicas Idoneas e prestlgladas sedladas em varlos pontos do pais. Na
verdade, em tempos ja longinquos, as Exposic;:oes Fllatellcas concentravam-se, praticamente, em Llsboa e no Porto e pouco mals.
Actualmente, 0 panorama apresenta-se dlferente e tal medlda de
descentralizac;:ao' vem beneflclar a Fllatelia Naclonal, porquanto as Exposlc;:oes, verdadelros veiculos de propaganda do nosso cchobby .. junto das populac;:oes onde as
mesmas se realizam, podem atralr e atraem certamente jovens e menos jovens para
esta modalidade de colecclonlsmo. E uma frase ja multo ccgasta .. , mas nunca e demals lembrar que Portugal nao se clrcunscreve apenas a Llsboa e ao Porto.
De Norte a Sui do pais sucedem-se os eventos fllatelicos competltlvos de nivel
Inter-regional, naclonal e bilateral. Povoa de Varzlm, Santiago do Cacem, Evora, Beja,
Estremoz, Lagos, Portlmao e Slives sao as cldades que, de momento me ocorrem, foram,
ultima mente, palco de Importantes Exposlc;:oes Fllatelicas.
Pode haver uma ou outra critlca relatlvamente a deficlenclas de organlzac;:ao, mas
esse facto nao tlra merito aos organlzadores, partlcularmente aos que encabec;:am as
Comlssoes Organlzadoras, pols durante meses dao tudo de sl sem nada receberem em
troca.
Apolamos, slnceramente, a politlca adoptada pela Federac;:ao Portuguesa de FIlatelia/ APD quando decide a realizac;:ao de Exposlc;:oes em localidades onde exlstem
Agremlac;:oes Fllatelicas alnda com pouca experlencla de organlzac;:ao, dado que todos
nos aprendemos com os nossos erros.
No ana transacto tambem a capital do pais fol, fellzmente, ccbeneflclada .. com
uma Exposlc;:ao Fllatelica. Porem, nlnguem de boa fe pode dlzer que fol mals um prlvlleglo concedldo pelo orgao maximo da Fllatelia Naclonal, ja que ha mals de quarenta anos que nao se reallzava, na malor cldade do pais, uma Exposlc;:ao Fllatelica
Naclonal. Coube ahoma ao nosso Clube de levar por diante este evento, a ccLlSBOA 2000.. que, estamos certos, nao desprestlglou a agremlac;:ao que, em boa h~ra,
a organlzou. Foi mals uma medlda acertada da nossa Federac;:ao.
As querelas que, por vezes, surgem so nos dividem e e a unlao que faz a forc;:a.
Serla optlmo, muito benefico para a Fllatelia, pensamos nos, que todos, mas todos os
Clubes Integrados na Fllatella Organlzadora, sem delxarem de ter as suas oplnloes
(estamos num pais livre e num Estado de Dlrelto democratlco) as quais devem ser
expendldas no local proprio (nos Congressos da FPF/APD) evltassem polemlcCls esterels
de que resultam tao so divergenclas e desavenc;:as dlfieels de sanar. Os assoclados de
todos os Clubes estao, por certo, apenas Interessados em assuntos relaclonados com a
Filatella em geral.
A Fllatelia, quer se quelra quer nao, e cultura em toda a acepc;:ao da palavra
e deve ser uma Escola de Vlrtudes, onde deve Imperar 0 bom senso.
Nao se pede subservlencla, nem se exlge que alguem abdlque da sua personalidade ou que, para agradar, nao exprima aqullo que pensa e sente.
Quantos de nos dlscordamos de medldas, um sem numero de medldas e aetuac;:oes ou critlcamos omlssoes de quem governa 0 pais? Somos IIvres para desabafar, mas
temos de cumprlr a nossa slna ... podemos nao calar, mas temos de acatar as leis mesmo que nos prejudlquem enos revoltem.
Eurico C.E. Lage Cardoso

3711 - Johann Kuenstle. Waagmatt 6. D-77736
Zeli. (M) Al.ln.60.1 .10.1 OB.21.28.48.
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Elder Manuel Pinto Correia

1. INTRODU9\O

do 0 contrato anterior, passando 0 Governo
da Provincia de Angola a ter dlreito a 50% dos
lucros liquldos.

Em consequancla da descoberta de campos dlamantiferos no ex-Congo Belga, pela
Societe Internaclonale Forestlere et Mlnlere du
Congo, ao longo do lelto do Rio Cassal e seus
afluentes, fundou-se em 12 de Setembro de
1912 a Companhla de Pesqulsas Mlneiras de
Angola (PEMA), com 0 obJectivo de averlguar
sobre a exlstancla ou noo de dlamantes, na
parte hldrograflca pertencente a Angola e
continua aos varios trlbutarlos do Rio Cassa/.
A Companhla tlnha como soclos fundadores 0 Banco Naclonal Ultramarlno e a
firma Henry Burnay & Cia (mals tarde denominada Banco Burnay) de Portugal, a Societe
General de Belgique e a Mutualfte Colonia Ie
da Belglca, 0 Banque de "Union Parislenne da
Franc;:a e 0 grupo Ryan-Guggenheim dos EUA.
Em 19131mpulslonada pelo General Paiva de
Andrada e Dr. Baltazar Cabral obteve a
Companhia uma concessoo legal para fazer
pesqulsas na Lunda. Os trabalhos de pesquisa segulram em bom ritmo com 0 apoio da
congenere belga, sendo as perspectivas tao
boas, que permltiram comprovar a exlstancla
de um rico campo dlamantifero na Lunda, 0
que levou em 1917 6 constltulc;:oo da
DIAMANG - Companhla de Dlamantes de
Angola, filial da Companhla de Pesquisas MInelras de Angola, destlnada 6 explorac;:oo
(Fig. 1).
Em 1920 fol negoclado um contrato de explorac;:oo entre a Dlamang e 0 Estado, pelo
qual, aquela ficava com 0 dlrelto por tempo
Indefinldo as minas descobertas e de todas
aquelas que demarcasse ate ao ano de 1951.
enquanto que ao Estado eram oferecldos 5%
do capital social desta empresa, e 0 dlreito
a receber 40% dos lucros liquldos que ela gerasse. Posterlormente, em 1954, fol renegocia-

Fig. 1 - Par do selo de 50 rels de D. Carlos I - Hpo
Mouchon com sobrecarga Republica, com
obllleraereo manuscrlta "Dundo - 13/X1I/925.. uHllzada
nos prlmelros anos na estaereo postal.
A Dlamang val dina mizar todo 0 nordeste de Angola, e a sua obra e impar em todos os seus aspectos, mas prlnclpalmente
dela resultam grandes beneficios quer na
economla quer na ocupac;:oo naclonal da
Provincia. 0 que foi felto na Lunda, sob todos
os pontos de vista, e uma obra de larga visao e proJecc;:oo soclo-economica na vida de
Angola.
Em 1912, a regloo da Lunda encontravase alnda no seu estado prlmltlvo, e era constituida por extensas planicles arldas, quase despovoadas e sem recursos de especle alguma.
Mesmo em 1917 ja em plena tase de
prospecc;:oo mineira as vias de comunlcac;:oo
eram quase que Inexlstentes, e a actlvidade
economlca nula. A talta de vias de comunicac;:oo tornou dlfic" as primeiras operac;:6es da
Companhla . Asslm houve necessldade de
desvlar slgnificatlvos recursos, quer financeiros
quer de moo-de-obra, para se construir e conservar as vias de comunlcac;:oo necessarias
para 0 pleno desenvolvlmento da Companhia. Em 1928 a Dlamang detinha na zona das
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ALGARVE. Marcofilla class1ca. Procuro cartos. selas 1soIados. postais. lelegramas. etc .. desla provincia ale 1912.
Compro au troco par oulro malerlal similar do resto do pois. pals possuo stock
razoavel deslas pe9as. Posso lambem
Selos CERES (Portugol/ A90res e MaLINDNER - SAFE - LEUCHTTURM (FA- Irocar por selos que tallam no sua codeira). Procuro para especlollza9co ROL) - Vendemos todo 0 material lec9co.
Paulo Vieira. Apartado 135. 8001-902
ludo sabre esle lema: novas. usados. tIIalellco destas e de oulras marcos.
talsos. relmpreOOes. grandes b1ocos. er- Albuns. classlftcadores. folhas slslema Faro.
ros. provas. cartas. Compro. Iroco even· bronco. etc. Cat610gos gr6tls a pedldo.
Cedo seIos Port. e U~. bem como Esdo. Paulo Vieira -Aportado 135 -8001-902 FILATELIA S~RGIO SIMOES - 2500-300
trange1ros. novos e usados. Sobrescr1tos FDC
Faro.
CALDAS DA RAINHA.
e outras. In!. Pastals. Pastols M6x1mos. etc.
Completo IIstas de tallos de Portugal
Em troca de selos novos e usa- Metlores cond190es. J. Lado - R. 5 Out. 457.
e Ultramar com desconlos opreclovels dos de Portugal dou selos. FDC. MC. do 5."Esq.41 ()Q.176 Porto.
sobre 0 catologo. Se e colecclonodor China e Poises Aslallcos. Jln U. P.O. Box
Exchange new minI seB used 200/
media au prlnclplante estamos as suas 3056. Beijing 100051 . China.
200. phonocords. silver coins. bank·noles.
ordens. I. Coelho - Apartado 135 DeseJo trocar selos de varlos poises. I reply 10 all letters. Peter Maciag. P.O. Box
8001 -902 Faro.
Corr. em Ingles. John Ivan. Slblrska 20. 251. PL-9Q..OO1 Lodz 1 - Poland.
NOVAS EMISSOES - TODO 0 MUNDO 08009 Presov 9. Slovakia.
POR PArSES ETEMAS - Somos Importadores ha dezenas de onos. Dlga que
PACOTES COM SELOS - Para revenpretende come9ar a receber ou pe9a do ou dlreclamente 00 colecclonador.
LOlA DE COUCCIONISMO
circular de Inscrl9co. FILATELIA S~RGIO Mullos poises e mals de 30 lemas dlteSIMOES - 25QO.3oo CALDAS DA RAINHA. renles. Pe9a pre9arlos gr6tls. FlLATELIA
DE IAIME DIAS
S~RGIO SIMOES - 25QO.300 CALDAS DA
Postals antlgos do Algarve (Cartoft- RAINHA.
110) - Com pro. vendo e troco.
COlDpra, Yondo 0 Troca:
Paulo Vieira. Apartodo 135. 8001-902
EUROPA/CEPT - AM~RICA/UAEP ~
Selos
nacionais e estrangeiros
Faro.
Duos colec90es. dols lemas. para fazer
sem hesllo9cO. Tudo em estock•. IncluRuo Ponto Delgado, N." 26. A a B
Selos Coroa. Procuro para especia- Indo albuns. Inscreva·se lambem para
1000·242 L1SBOA
I za9co tudo sobre esle tema em novo. receber as novldades que VClO salndo.
Talefona 21 8532052
Abarto dos 14h30m as 20h
usado. talsos. relmpressoes. tolhas. erros. FlLATELIA S~RGIO SIMOES - 2500-300
De 2." Feiro a Sabado
etc. Com pro. troca e vende.
CALDAS DA RAINHA.
Paulo Vieira - Aportado 135 - 8001 902 Faro.
PREc;:ARIOS DE S~RIES COMPLETAS
NOVAS DE PORTUGAL - 1953-1992 - InCal610gos Yvert - Sempre em clullgualmenle mullo colso em usado.
Selos de Portugal, Ullramar
estock. as ulllm05 edl90es. Pe9a IIsto Com bloc os. -camels. e oulras varleda8 Estrangalro.
destes e de outros calologos. tambem des. Gralls a pedldo. S~RGIO W. DE
Novldad8S. Tamatlcos.
dlsponivels. FlLATELIA S~RGIO SIMOES- SOUSA SIMOES - 25QO.300 CALDAS DA
Sobrescrltos de 1." dla.
25QO.300 CALDAS DA RAINHA.
RAINHA.

TODO 0 MUNDO - PAlsES ETEMAS
- Mals de 35.000 series em eslock•. En·
vie-nos a sua IIsla de tallas. Tambem pre90rlos grolls a pedldo. FlLATELIA S~RGIO
SIMOES - 25QO.300 CALDAS DA RAINHA.

Selos vendo e com pro. novos e
usados. Contlnente e ex-coI6nlas. Bons
pre90s. M. Leltco. Rua Julio Dantas. 31." F. Casal de S. Bras. 2700 Amadora.

-LIST FOR COLLECTORS. Your Swords ad FREE . Each extra word. 5
undamaged large stamps. Checking copy
(or sample) by air. 100 good large stamps.
It by sea. 50. Write In -BLOCK-LETTERS.
to: NGAN KEI CHI, P.O. Box 372 MACAO/

SE COLECCIONA TEMAS OU PArSES.
TEMOS SEMPRE EM DISTRIBUIc;:Ao GRATIS.
PRE<;ARIOS COM CERCA DE 35 000 S~
RIES - Novas. dlterenles. complelas. Indlque-nos 0 que colecclona. S~RGIO W.
DE SOUSA SIMOES - 2500-300 CALDAS
DA RAINHA.

MACAU (ASIA).
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TODO 0 MATERIAL FILATELICO

Bastos &Campos, Lda.
R. Maria Andrade, 55 - Tel.: 21 8134108
1170-215 L1SBOA

PORTUGAL

seus trabalhadares Indigenas, construidas nos
mel hares condl<;:oes hlglenlcas e mantldas
com escrupuloso asselo,
Sob 0 ponto de vista de recursos sanltarlos, a Dlamang
promoveu a constru<;:oo de 5
hospitals e 8 dlspensarlos nos
dlferentes centr~s de explora<;:00, bem como 64 postos de
prlmelros socorros, Todos os
empregados e trabalhadares,
bem como as suas famillas tInham uma asslstencla hospital
modelar e gratulta. Presta va
alnda asslstencla medica gratulta a todos os europeus e
noo europeus resldentes no
concelho.
Para a allmenta<;:oo do seu
pessoal tambem a Dlamang
crlou areas de explara<;:oo agricolas com a extensoo de 880
hectares dotadas com melos
mecanlcos, cultlvando-se prlnclpalmente a mandloca, arroz. amendolm e tratando do
palmar, para a extrac<;:oo do
61eo de palma, produto Impresclndivel no dleta allmentar
i
dos trabalhadores Indigenas. A
hortlcultura e a frutlcultura
tambem foram alvos de aten<;:00 por forma a complementar a dleta allmentar dos
europeus. Alnda para a 011menta<;:oo dos seus trabalhadares e pela dlflculdade de
transportes exlstentes, levou a
Dlamang a crlar uma pecuarla
forte pols as suas necessldades
em gado bovlno era elevada.
Mapa 1 - Vias de acesso das mercadorlas a reglao do Dundo.
o consumo anual de gado de
talho and avo em 1928 por
A falta de alojamento tanto para 0 pes3000 cabe<;:as (Fig. 2).
Fol no area dos transportes, que os prlmelsoal bronco como para os trabalhadares Indigenas, obrigou a Companhla a empregar
ros anos do Dlamang faram dlffcels. Andava
par 80 toneladas a cargo media mensal que
no constru<;:oo de edlffclos e no estabelecla Companhla tlnha de transportar do Europa
mento de aldelas Indigenas, uma parte tampara a Lunda . Inlclalmente esse transporte
bem slgnlflcatlva das suas disponlbllldades.
teve que ser efectuado via ex-Congo Belga.
Asslm, alnda em 1927, cerca de 5% do mooAs mercadorlas vlnham por via maritima ate
de-obra era permanentemente empregada
Matadl, segulam de pols par camlnho de ferna amplla<;:oo e conserva<;:oo de edlffclos Ja
ro ate Klnshassa, par barco pelo Rio Zaire de
exlstentes e no constru<;:oo de novos edlffclos
que 0 desenvolvlmento do Companhla tornaKinshassa a Charlesvllle, em camlnho de ferro
de Charlesvllle a Macumbl. novamente por
va necessarlos. Em todos os centr~s de explovia fluvial aproveltando 0 Rio Casso I de Mara<;:oo havla boas casas de hablta<;:oo para
cumbl a Tshlkapa e flnalmente em carros de
os agentes broncos, e amplas aldelas para os

minas uma 6ptima rede de estradas de cerco de 700 kms.

Novas Emissoes
MACAU
ANO LUNAR DA COBRA
Data de emlssao: 18 de Janeiro de 2001
Oesenho: Llo Man Cheong
Impressao: Offset Lltografla
Impressor: Cartor Security Printing, Fran<;:a
Popel: Com flbras optlcas
Oenteado: 13 x 13
Formato: 40 x 30 mm
Folhas: De 50 selos
Plano de emlssao:
Urn selo de 5,50 patacas - 750000
Bloco contem urn selo de 10,00 patacas - 750000
Bllhete Postal com 0 valor de 2,00 patacas
FOe: Macau

i

SEN YU - PROVERB lOS
Data de emlssao: 1 de Feverelro de 2001
Oesenho: Llo Man Cheong
Impresseo: Fotogravura
Impressor: Hello Courvolsler S.A., Sui<;:a
Popel: Com flbras optlcas
Oenteado: 11 3/_ x 11 3/_
Formato: 30.81 x 41.10 mm
Folhas: De 20 selos
Plano de emlssao:
Serle de 4 selos com 0 valor de 2,00 patacas
cada - 600 000 series
Bloco contern urn selo de 8,00 patacas - 750000
Bllhetes Posta Is = Serle de 4 com 0 valor de 2,00 patacas cad a
FOe: Macau
INSTRUMENTOS TRADICIONAIS
Data de emlsseo: 1 de Mar<;:o de 2001
Oesenho: Wilson Chi Ian Lam
Impresseo: Offset Lltografla
Impressor: The House of Questa Limited. Relno Unldo
Popel: Com flbras optlcas
Oenteado: 14 x 14
Formato: 40 x 30 mm
Folhas: De 50 selos
Plano de emlsseo:
1 pataca
2 patacas
3 patacas
4 patacas
Bloco fllatellco com urn selo de 8 patacas
Impresseo e Impressor: Igual ao selo
FOe: Macau
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VI EXPOSICION FILATELICA HISPANO-LUSA
BADAJOZ-EVORA
Joao Pinheiro da Silva

o

FIg. 2 - Bllhete postal enderec;ado do Dundo (14.01.922) para Uege eom translto por Saurlmo (20.02.922), Malange
(09.03.922) e Usboa (09.04.922). Pagou de porte 50 etvs.

bois ou em camloes. de Tshlkapa ate ao
Dundo. A partir de 1928 passou a haver uma
via alternativa par Angola. com a utillzac;:ao
do camlnho de ferro do Loblto ate ao Luso.
e daqul para as zonas das minas em camionetas (Mapa 1). Com a abertura desta via
abandonou-se a via ex-Congo Belga.

c;:ao de uma povoac;:ao a que se havla de dar
a nome de "DUN DO". que passou desde logo
a ser a sede das explorac;:oes da Dlamang.
Com a reglao quase completamente despovoada e sem recursos de especie alguma.
obrigou a Dlamang a construir tudo partlndo
do nada. tendo desde logo desvlado uma
grande parte das suas disponlbilidades financeiras e de mao-de-obra. para a construc;:ao
de habltac;:oes condlgnas tanto para a populac;:ao branca como para a Indigena. asslm
como para a abertura das Indlspensavels vias
de comunlcac;:ao que IIgarlam a Dundo a
todas as zonas de explarac;:ao (Fig. 3).
Em 1928. era no Dundo. onde exlstlam as
mals Importantes ediflcac;:oes construidas pela
Diamang. que para alem das aldelas Indigenas e das numerosas casas de habltac;:ao para
brancos. havla numerosos escrltorlos. arm 0zens. cantlnas de abasteclmento de generos.
oflclnas de reparac;:ao mecanlca excelentemente montadas. com tornos e serras mecanlcas. garagens. dais hospitals. 2 dlspensarlos.
uma farmacla. uma esto<;:ao telegrafo-postal

2. 0 NASCIMENTO DO DUNDO

Como consequencla da criac;:ao da Companhla de Pesqulsas Mlnelras de Angola. em
Setembro de 1912. faram estabelecldos dais
acampamentos de pessoal de prospecc;:ao
mlnelra em Chlssanda. na margem esquerda
do rio Luachlmo. e em Xa-Ibangue. a 15 kms
do Posta Admlnlstratlvo de Camlssombo.
Quatro anos depols faram abandonados.
dando lugar crlac;:ao do Posta Admlnlstratlvo do Chltato. na margem dlrelta do rio
Chltato.
Entretanto em 1920 apos a asslnatura do
contrato de explorac;:ao mlnelra entre a
Dlamang e a Governo da-se iniclo constru-

a

a
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Civil de tvora; D. Juan Marla Vasquez Garcia. Presldente do Dlputacion Provincial de Badajoz; D.
Miguel Angel Celdron Matute. Alcalde do Ayuntamiento de Badajoz; Abflio Dlos Fernandes. Presldente do Camara Municipal de tvora; D. Ana
Marla de Mira Borges. Delegada da Cultura do
AlentejO; Rogerlo Uberato Mendes. Presldente da
Secc;:ao Fllatelica do Assoclac;:ao Fotogroflca do
Sui de tvora; D. Juan-Leon Dominguez Martinez.
Presldente do Clube organlzadar.
Tlvemos a prazer de estar presente na recepc;:ao aos fllatelistas portugueses e na entrega dos
diplomas e medal has aos exposltores e alnda na
"Comlda de Hermandad" que se reallzou num restaurante ffplco local. 0 que nos agradou profundamente.
Esta exposl<;:ao fol reallzada na Sala de
Exposlclones de 10 Dlputacion Provincial de
Badajoz. Queremos sollentar que numa exposlc;:ao
naG competltlva. estlveram presentes 29 exposltores. sendo 18 espanhols e 11 portugueses. Fol
uma demonstrac;:ao multo posltlva da amlzade
luso-esponhola.
o seu catologo profusamente lIustrado contlnha artlgos da autorla de varlas entldades. destacando-se um fllatellco escrlto pelo nosso
particular amigo e assoclado Dr. Feliciano Coelho
Mendes. sobre tvora cldade patrlmonlo mundlal.
Flnalmente. 0 CFP congratula-se com as comemorac;:aes das Bodas de Ouro da AFN Pacense.
desejando que esta novel e amlga colectlvldade espanhola continue na senda dos exltos
fllatelicos para bem do fllatelia Iberica.

s nossos amlgos espanhols da AGRUPACION FILATtLiCA V NUMISMATICA
PACENSE (Apartado de Correos. n.2 83 06080 Badajoz) acabam de comemorar 0 seu SO.2
anlversorlo.
De 2 a 7 de Abril ultimo e com a cola borac;:ao da Assoclac;:ao Fotogroflca do SuI. de tvora.
organlzaram a VI Exposlc;:ao Fllatellca Hlspano-Lusa entre Badajoz e tvora. Esta nao fol competltlva.
Estlveram presentes os segulntes convldados
exposltores espanhols:
Alvaro Melendez Teodoro. Angel Maqueda
Val buena. Antonio Corchado Rltore. Antonio
Morales Toro. Domingo Alonso Vicario. Fernando
Banos Ullo. Francisco A. Isldoro Pascual. Francisco
de 10 Fuente Fernandez. Francisco Javier Garcia
Ramos. Gerardo Ortega Serrada. Giliermo Clemente Alonso. Isldoro Flores Rodriguez. Isidro Moya
Trlgueros. Jose Blanco Rico. Juan-Leon Dominguez
Martinez. Nicolas Iglesias Garcia. Pedro Chamorro
Morales e Teodomlro Trujillo Chavero.
Quanto aos exposltores portugueses eles foram:
D. Alice Souto Martins. Dr. Eurlco Lage Cardoso. Dr. Feliciano Coelho Mendes. Fernando Ramos.
D. Isabel Coelho Mendes. Joao Pedro Pinheiro da
Sliva. Jorge Lamas Lourenc;:o. Jose Manuel Ribeiro
Marques. Lucflio Antonio Caelro. Paulo de Oliveira Sa Machado e Rogerlo Uberato Mendes.
A Comissao de Honra fol constituida por: D.
Juan Carlos Rodriguez Ibarra. presldente da Junta
da Extremadura; Henrlque Troncho. Governador

A. MOLDER
FILATELIA - MEMBRO ACOFIL
RUA 1." DE DEZEMBRO, N.Q 101, 3." - 1200-358 LlSBOA - Tel.: 21 342 15 14 Fax: 21 3429534
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REPRESENTANTE EXClUSIVO DE TODO 0 MATERiAl FILATElICO E NUMISMATICO DA CONCEITUADA MARCA AlEMA "KABE"
EXPOSICAO PERMANENTE DE SELOS NO HALL DE ENTRADA E NO 3.· ANDAR (EI"vodor)
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SALAO FILATELICO 70 ANOS DO CLUBE BP
E DE HOMENAGEM
A FERNANDO BENTO
Joao Pinheiro da Silva

e 18 a 20 de Malo ultimo, realizou-se
no edlficlo BP da Rua Castllho, em Llsboa, 0 Sa lao de que aclma reproduzlmos 0 respectlvo carlmbo.
A Inlclatlva teve 0 patrocinio dos CIT Correlos de Portugal, SA (Dlrec<;:ao de FIIatelIa), da Federa<;:ao Portuguesa de Fllatelia/
APD, da Admlnlstra<;:ao da BP Portuguesa, SA
e do Clube BP.
No decorrer deste evento fllatelico fol
prestada homenagem a um antigo presldente deste Clube, Sr. Fernando Bento (1910-1996),
notavel artlsta plastico, especlalista em banda desenhada.
o nosso particular amigo e cons6c10 Sr.
Carlos Calhelros da Sliva, coordenador responsavel pela Sec<;:ao Filatelica do Clube,
mals uma vez merece a nossa admlra<;:ao
ao rodear-se de excelentes colec<;:6es altamente premladas, 0 que velo valorizar e
dlgnlflcar este Sa lao.
Estlveram presentes 14 partlclpa<;:6es
que se indicam:

• JOSE FRANCISCO CORREIA SANCHES
«Relnado de Isabel II da Inglaterra))
• JOSE MANUEL CASTANHEIRA DA SILVEIRA
«Porte a Pagar (Porteado)))
• JOSE MANUEL DOS SANTOS PEREIRA
«Estudo do Cavalelro Medieval»
• JOVIANO JOAQUIM PIRES
«Republica Popular de Angola))
• MANUEL Luis TARRE GOMES
«A Segunda Dlnastla da Monarquia Portuguesa))
.
• PEDRO MARC;AL VAi. PEREIRA
«Intelros Posta Is CERES))
• VlTOR CANDIDO DE SOUSA PIMENTA JACINTO
«0 mundo animal sob protec<;:ao))

D

Ao acto Inaugural estiveram presentes varias entidades, destacando-se entre outros, 0
Presldente da Federa<;:ao Internaclonal de Fllatelia, 0 dlnamarques Sr. Knud Mohr, 0 Dr. Arcos dos Reis em representa<;:ao dos Correlos de
Portugal, SA 0 Eng.Q Luis Andrade, Director de
Fllatelia dos CIT, 0 Eng.2 Ant6nio Comprido,
Presidente do Conselho de Admlnlstra<;:ao da
BP Portuguesa e Pedro Vaz Pereira, Presidente
da Federa<;:ao Portuguesa de Fllatelia/APD.
Todos eles, em palavras de clrcunstancla, exprlmlram 0 seu louvor e agradeclmento por
mais esta inlclativa.
Estiveram tambem presentes a este acto,
a viuva do homenageado alem de muitos
expositores e amigos.
Uma vez mais a Dlrec<;:ao do CFP foi convidada a estar presente (0 que fez com muito gosto) e congratula-se por mals este exito
obtldo pelo cons6cio Sr. Calheiros da Sliva,
traduzldo na particlpa<;:ao malorltarla dos
seus assoclados expositores.
Flnalizando agradecem a respectiva
medalha comemorativa.

• ADELINO ADRIAo DE MHO CARAVELA
(Convldado de Honra)
«Descobrimentos Portugueses - Seculo XV))
• ARMANDO BORDALO SANCHES
«Porteado de Portugal ou a multa postal
em Portugal))
• CARLOS CALHEIROS DA SILVA
«UNICEF - Crian<;:as com fome - NAO!))
EDUARDO JOSE DE OLIVEIRA E SOUSA
«Velocipedes e Motociclos))
• EURICO CARLOS ESTEVES LAGE CARDOSO
«Portugal e os Descobrimentos))
• JOAO PEDRO PINHEIRO DASILVA
«Saude e Bem-Estar - Um bem amea<;:ado))
• JOSE CARLOS SIMOES FERNANDES
«Hist6rla de Portugal - Periodo Monarqulco))
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'Fig. 3 - Carta remeHda do Dundo com marca da Estacrao Telegraflca e Postal para Uege na Belglca com translto
por Tchlkapa (15 Jun. 927). Pagou de porte 1$60 correspondente ao peso ate 20 grs. (1.' porte para paises
estrangelros). Tabela aprovada pelo Decreto n.' 9.613 de 23 de Abril de 1924. Cortesla do Dr. Luis Frazao.

cer uma nova esta<;:ao postal que durante
anos proporclonarla 0 apareclmento de belas pe<;:as filatellcas, com que hoje nos maravilhamos ao ve-Ias nas nossas colec<;:6es (Fig.
4).
Corria 0 ana de 1922 em pie no consulado de Norton de Matos como Alto Comlssario para a Provincia de Angola, quando nasce a esta<;:ao postal do Dundo. A Portaria
Provincial n.Q 67 de 15 de Feverelro de 1922
determlnava a crla<;:ao da esta<;:ao postal de
1.2 categoria do «Dundo)) na sede de Circunscrl<;:ao da frontelra do Chitato, distrito da
Lunda. A esta<;:ao postal desempenhava os
servi<;:os de correspondencias ordlnarias e
registadas, venda de selos e outras f6rmulas
de franqula e 0 de encomendas postals ordlnarlas. Para a montagem da esta<;:ao postal
foi encarregado 0 secretarlo da referlda circunscrl<;:ao, Joao Arede Soveral, que passou
a exercer provlsoriamente as fun<;:6es de chefe de esta<;:ao. Nessa data a Companhla de
Diamantes de Angola tlnha Ja ao seu servi<;:o

e outra de TSF, uma Instala<;:ao frigorifica, etc"
constltulndo, em conjunto, uma Importantissima povoa<;:ao com excelente aspecto.
construida nas melhores condl<;:6es hlgienlcas
e lIuminada a luz electrica, onde 0 pessoal
vivia, em suma, com todas as comodldades
possivels numa regiao tao afastada dos grandes centr~s de clvillza<;:ao.
Tais condi<;:6es eram propicias a fixa<;:ao
da popula<;:ao branca, de tal forma que os
9 brancos que vivlam em 1920 depressa
subiram para 135 em 1927, das mais diversas nacionalldades, desde belgas, americanos, sul-africanos e russos, sendo porem, a
malorla do pessoal constituida por portugueses.
3. 0 NASCIMENTO E VIDA DE UMA ESTAy\O
POSTAL

E neste cenario de franco desenvolvimento econ6mico e social de uma regiao, antes
In6splta e subdesenvolvida, que vemos nas-

7

da as pode trocar no Banco de Portugal, durante um periodo de pelo menos vinte anos.

f

1999 EURQ

o EURO NA FILATELIA PORTUGUESA

9.

Portugal mudou de moeda dlversas vezes
ao longo da sua exlstencla. Cerca de 88 anos
antes do euro. em 22 de Malo de 1911. 0 regime republlcano substltulu 0 real da Monarquia pelo escudo. Mas
nenhuma dessas alterac;:6es monetorlas fol tao
determlnante para 0 futuro de Portugal (da Europa
e. aflnal, do Mundo) como
a entrada em vigor da
moeda unlca. Ho. no entanto. uma conflanc;:a generallzada na prlmelra
moeda que os europeus
partllham desde a queda
do Imperio Romano. e a malorla acredlta que
o euro pode ser a grande oportunldade para
o Renasclmento da Europa.
Os cn - Correlos de Portugal. SA emltlram
no dla 15 de Marc;:o de 1999 e que se encontram abalxo reproduzldos. um:

Aflnsa 2568
Yvert 2305

~o

Fig. 4 - Carta remeUda do Dundo (21.08.930) para Luanda (05.09.930) via Malange (04.09.930). Pagou de porte 50
ctv• •• correlpondente ao peso
20 gr.. (I." porte Intemo). Tabela aprovada palo Decreto n." 11.096 de 12 de
Julho de 1926.

ate

63 empregados brancos. Serla jo slgnlflcatlva
a quantldade de objectos postals a c1rcularem pelo correlo. pols que. s6 por sl 0 servlc;:o
postal da pr6prla Dlamang era expresslvo. 0
servlc;:o prestado pela Estac;:ao Postal do
Dundo. pode dlzer-se que era excluslvamente vlrado para a Dlamang e seus trabalhadores. funclonando pratlcamente como estac;:ao
postal particular. Essa «partlcularldade» fica
mals uma vez expressa quando em 1927 a
Companhla de Dlamantes de Angola entregou gratultamente ao Governo de Angola a
estac;:ao rodlo-telegroftca que entretanto tlnha Instalado. Perante a sltuac;:ao houve a
fusao da estac;:ao postal com a rodlo-telegrofica. passando a exlstlr a partir de 22 de Janeiro de 1927 a Clestar;:ao telegrafo-postal de
1.2 categoria do Dundol> (Fig. 5).
o ana de 1931 vem determlnar 0 crepusculo da estac;:ao postal do Dundo. Asslm pel a
Portarla n. 2 753 de 9 de Abril. 0 entao Governador Geral de Angola Jose Dionisio Carneiro de Sousa e Faro determlna a ellmlnac;:oo da
povoac;:ao de 2.2 categorla do Dundo do

..Mapa das pavoacroes ex/stentes e sua c/assificacraol>. Era apontado. como razao para
a sua ellmlnac;:ao. 0 facto da mesma ser de
natureza particular. constltuida por uma populac;:oo de empregados da Companhla de
Dlamantes de Angola e estar encravada nas
concess6es dos terrenos conslderados de 2.2
classe feltos pelo Governo Dlamang. Asslm
e por todas as construc;:6es serem pertenc;:a da
Dlamang. os terrenos e benfeltorlas passam a
serem Integrados nas concess6es efectuadas
Companhla. Esta Portarla e a prova evldente de que tudo no Dundo era suportado pelas ftnanc;:as da Dlamang. A estac;:ao postal do
Dundo desde os seus prlm6rdlos fol gerlda por
pessoal estranho aos quadros dos Correlos da
Col6nla de Angola.
Com a retlrada do Dundo da IIsta das
povoac;:6es de Angola Inevltavelmente a
sua estac;:ao postal Irla sofrer as consequencias do acto. Em 13 de Agosto de 1931 pela
Portarla n. 2 836 do Governo Geral de Angola
e encerrado 0 servlc;:o telegroflco na estac;:ao
rodlo-telegroflca do Dundo passando asslm a

a

a

8

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA
- Alguns elementos a clma apresentados. foram extraidos
de publlco<;:Oes edltodos pelo Servl<;:o de publlco<;:Oes
oficlols dos Comunidades Europelos. prlnclpalmente a
ac<;:ao .Euro: uma moedo para a Europo •.
A represento<;:ao em Portugal do Comissao Europela.
sltuo-se no Largo Jean Monnet. n.' 1. 10.' onder.
1269-068 Usboa.
Se tem ocesso a Internet. exlstem Informo<;:Oes dlsponivels em: http://cltlzens.eu.lnt
- Pogela dos crr

- Selo de 95$00/0,47 de Euro = 500 000
- FDC
- Bllhete Postal

Filatelia Lusitana
A Federac;:ao Portuguesa de Fllatella-APD Iniclou. no passado mes de Marc;:o. a III Serle do seu
6rgao oflcial «Fllatella Lusitana» dando a estampa 0 n.2 1.
Trata-se de uma publlcac;:ao em novos moldes com formato A4. com uma capa a cores
profusamente lIustrada. contendo tambem no seu Interior numerosas fotograftas a preto e branco. Este numero da «Fllatella Lusltana» tem 48 poglnas com Informac;:ao actuallzada. abundante e repleta de Interesse. Um apelo e felto nas suas poglnas no sentldo de todos os fllatellstas.
particularmente os jurados do quadro da FPF/APD e os delegados FIP. colaborarem na nova
«Fllatella Lusltana» com artlgos fllatellcos de dlvulgac;:oo e Investlgac;:ao.
Num esforc;:o dlgno de realce. a Federac;:ao val passar a dlstrlbulr. gratultamente. a todos os
portadores do novo Cartao de Fllatellsta. 0 seu 6rgao oflcial. em vlrtude da alterac;:ao dos Estatutos da FPF.
A nova revlsta apresenta-se. de um modo geral, com bom aspecto groflco (ho que melhorar apenas as gravuras a preto e branco) tendo sldo Impressa em excelente papel.
Estamos crentes que a nova «Fllatella Lusltana» val ser. em breve. uma das melhores revlstas
do genero que se publlcam no nosso pais. As nossas fellcltac;:6es a todos quantos colaboram na
sua feltura.
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• As OOhoom de 1 de Janeiro de 2002
entram em clrculac;:oo as notas e moedas de euros. 0 euro passara a ser a
moeda utlllzada nos pagamentos.
embora clrculem notas e moedas em
escudos ate 28 de Feverelro de 2002.
• As calxas multi banco teroo euros dlsponivels logo no dla 1 de Janeiro de 2002.
• Se as cllentes noo sollcltarem mals cedo
a conversoo das suas contos. as ban-

MOEDAS EM EUROS

Um euro dlvlde-se em 100 centimos. Havera alto valores facials: 1. 2. 5. 10. 20. 50
centimos. €1 e €2. Numa das faces. as desenhos sao comuns a todos as poises do area
do euro. enquanto a outra face tem um simbolo naclonal (0 cunha portugues apresenta
a sinai de autentlcac;:oo regia de D. Afonso
Henriques).

efo Yo~u,;ru.-·

1 5~VDR,,- , =~~

.!.f,.,
5

10

2.005500

1.002500

£u.e ~.t. , .z
1-

~tU.Vf.~/'

EURO

-

J(,

Fig. 5 - Carta remeHda do Dundo (07.12.928) para Bruxelas, com iranslto pelo Tchlkapa (08.12.928). Pagou de
porte 1$60, correspondente 00 peso ati 20 grs. (I.' porte para poises estrangelrol). Tabela aprovada pelo
Decreto n.' 9.613 de 23 de Abril de 1924. Cortesla do Dr. Luis Frazao

, SO m
4.010500

100ms
40.096$00

t evldente que as notas e moedas em
euros poderoo ser utilizadas em todos as Estados-membros partlclpantes. Independentemente do sua face naclonal.
Para que cerca de 56 mil mllhoes de moedas em euros estejam prontas para entrar em
clrculac;:oo em 1 de Janeiro de 2002. fol necessaria Inlclar a produc;:oo em Malo de 1998.

cos efectuaroo. automatlca e gratultamente. essa conversoo. a mals tardar
em 1 de Janeiro de 2002.
• A partir de 28 de Feverelro de 2002. ja
noo podera efectuar pagamentos em
escudos.
• Podera trocar notas e moedas em escudos par euros aos balcoes de todos
as bancos portugueses. ate 30 de Junho de 2002.
• Depols de termlnado a periodo de translc;:oo. se alnda tlver notas naelonais em
seu poder. noo se preocupe. pols aln-

NAO ESQUEc;A:

• A taxa de converso a e 1 Euro = 200.482
escudos.
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estac;:oo postal de 1.9. e esta serla desquaIIflcada a partir de 1 de Janeiro de 1932 para
open as um Posto de Correlo.
Atendendo a que. pela Portarla 753 0
Governo Geral de Angola pretendla separar
as zonas de Influencla do toda poderosa
Dlamang retlrando 0 Dundo do IIsta das povoac;:oes de Angola. procurou assegurar a sua
soberanla no regloo fundando a apenas 5
kms do Dundo uma outra povoac;:oo a que
se chamarla Portugalla. 0 Dundo perde a
grande Influencla econ6mlca e admlnlstratlva que detlnha para a vlzlnha Portugalla. e
a nivel postal s6 voltarla a ter uma nova estac;:oo postal de 3.2 categorla a partir de meados de 1937. Esta transferencla de poderes e
bem vlsivel a nivel postal. conforme se pode
constatar pelo quadro segulnte (Fig. 6):

Crlac;:oo
Usta estac;:6es
Usta estac;:oes
Usta estac;:6es
Usta estac;:6es
Usta estac;:6es

-

22
31
31
31
07

4. ENCAMINHAMENTO
DA CORRESPONDENCIA E MARCOfILIA

4. S. Encamlnhamento da correspondenda
(Mapa 2)
4.1.2. Wa Saur/mo - Ma/ange

Antes da Instalac;:oo da estac;:oo postal no
Dundo as correspondenclas eram encamlnhadas pela estac;:oo mals pr6xlma que era
Sa uri mo. remetendo-as depols via Malange.
Estando a dar as prlmelros passos a desenvolvlmento do regloo. e alnda sem estac;:oo
postal. ,eram as remetentes que procuravam
fazer chegar a Saurlmo as suas correspondenclas pelos mel os dlsponivels. normalmente 0
de carregadores. Atendendo as dlficuldades

Dez. 1930
Jul. 1935
Dez. 1936
Dez. 1937
Set. 1939

9

OUndo

Portugalla

1922
Telegrafo-Postal 1.0
Posto Correlo
Posta Correia
E. Postal 3. 0
E. Postal 3. 0

1932
E.
E.
E.
E.

Postal
Postal
Postal
Postal

3. 0
3. 0
3. 0
1.0

• Coda uma das sete notas em euros
pode ser facllmente reconheclda pel a
cor predomlnante e pela dlmensao:
A nota de €5 e clnzenta, a de €10
vermelha, a de €20 azul, a de €50
alaranjada, a de €1 00 verde, a de €200
amarela acastanhada e a de €500
purpura. Quanto malor 0 valor do nota,
malor a sua dlmensao.
• As notas em euros nao terao qualquer
simbolo naclonal. Foram tomadas
medldas para garantlr que todas as
notas de banco sejam Identlcas em
qualidade e aspecto e para tal 0
Banco Central Europeu crlou um sistema de controlo do qualidade do
produ<;ao.

dlnamlsmo e a harmonia no Europa contemporanea.
OUTRAS CARACTERlSTICAS DAS NOTAS

• Nome do moeda - EURO - em caracteres romanos e greg os.
• Bandelra do Unlao Europela no frente das notas.
.
• Inlclals do auto rid ode emlssora (Banco Central Europeu) em cinco variantes linguistlcas - BCE. ECB, EZB, EKT,
EKP - correspondentes as onze linguas
oflclals do Comunldade Europela.
• Asslnatura do presldente do Banco
Central Europeu, junto das Inlclals do
Banco Central Europeu.

Fig. 6 - Carta remeHda do Dundo (05.08.931) para Nova York, via Saurlmo (08.08.931) e Benguela (12.08.931). A
carta follnsuftclentemente franqueado com 1$30 na estacrao expedldora, tendo levado um adlclonal de 10 cIYs.
em Saurlmo, perfazendo 0 porte de 1$40, correspondente ao peso ate 20 glS. (1.2 porte para paises estrangelros).
Tabela aprovada pelo Decreto n.' 18.467 de 16 de Junho de 1930.

que estes enfrentavam nos suas desloca<;oes
como sejam as de ordem climaterlca e multas vezes tendo de enfrentar perlgos varlos
resultantes de ataques de animals selvagens
e doen<;as endemlcas, 0 encamlnhamento
das correspondenclas era moroso. Pela carta
do Fig. 2 podemos constatar 1550 mesmo.
Remetlda do Dundo em 14.01.1922 apenas a
20.02.1922 da entrada no esta<;ao postal de
Saurlmo, passando em translto por Malange
a 09.03.1922. Segue via Luanda para Usboa de
onde transita para a Belglca em 09.04.1922.
Nao tendo marco do esta<;ao receptora no
Belglca, mas considerando em situa<;oes normals a demora de 3 dlas no trajecto LisboaLiege, a carta demorou 88 dlas a fazer 0
percurso do Dundo a Uege. De notar a preocupa<;ao dos remetentes em Indlcar 0 en camlnhamento que entendlam 0 melhor para as
suas correspondenclas (Fig. 7).

cia come<;ou por ser felto atraves de Malange
- localidade de Angola que era servlda pelo
Camlnho de Ferro de Luanda - via Cult o,
Camaxlio, Cuango e Quela no dlstancla de
aproxlmadamente 700 kms. Este encamlnhamento por ser mals dlrecto que 0 anterior reduzla slgnlflcatlvamente 0 numero de dlas
necessarlos para fazer chegar a mala postal
a Malange, multo embora tambem fossem
utilizados carregadores para 0 transporte, sujeltos de Igual modo, as contingenclas atras
referencladas. Asslm conforme se pode constatar pela carta do fig. n. 2 4, a mesma foi remetlda do Dundo em 21 de Agosto de 1930,
tendo chegado a Malange em 4 de Setembro, e a Luanda a 5 do mesmo meso Demorou cerca de 15 dlas para fazer os 700 kms do
Dundo a Malange e apenas um dla para 0
percurso de cerca de 400 kms entre Malange
e Luanda.

4.1.2. Vld Md/dnge

4.1.3. Vld Tchikdpd-Bruxe/ds

Com a Inaugura<;ao do Esta<;ao Postal do
Dundo 0 encamlnhamento do correspond en-

Segundo correspondencla remetida do
Esta<;ao Postal do Dundo, que me fol facul10

2$00

4$00

10$00

40$00

200$00

401$00
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EURO - A NOVA MOEDA
EUROPEIA

Joao Pinheiro da Silva
em que 0 Instltuto Monetarlo Europeu.
antecessor do Banco Central Europeu. escoIheu dols temas para a serle de notas em
euros: «~pocas e Estllos na Europa». e um tema
abstracto ou moderno.
Sete meses mals tarde. um juri de emlnentes perltos em materia de «marketing».
«design» e hlstoria de arte selecclonou os cinco melhores desenhos da categorla «~pocas
e Estllos na Europa» e os cinco melhores desenhos abstractos ou modernos.
o resultado do concurso fol anunclado
em Dezembro de 1996. Os desenhos vencedores sao da autorla de Robert Kalina. do

esde 1 de Janeiro de 1999 que Portugal tem uma nova moeda EURO. Esta e uma moeda unlca. 0
que slgnlfica que e comum a doze dos qulnze Estados-membros da Unloo Europela. nomeadamente Portugal. Fran<;a. Espanha.
Luxemburgo. Alemanha. Jrlanda. Italla.
Holanda. Belglca. Flnlondla. Austria e Gracia.
flcando de fora nesta prlmelra fase. 0 Relno
Unldo. a Dlnamarca e a Suecla.
Todos estes paises passam a ter uma
equlvalencla entre a sua actual moeda e
o novo valor Euro numa taxa de conversao ja deflnltlvamente flxada:

D

Portugal
Espanha
Fran<;a
Luxemburgo
Alemanha
Irlanda

-

1 Euro
1 Euro
1 Euro
1 Euro
1 Euro
1 Euro

SiMBOLO DO EURO -

= 200.482
= 166.386
= 6.55957
= 40.3399
= 1.95583
= 0.787564

Italia
Holanda
Belglca
Flnlondla
Austria
Grecla

PTE
ESP
FRF
LUF
DEM
IEP

€

-

1 Euro =
1 Euro =
1 Euro =
1 Euro =
1 Euro =
1 Euro =

1.936.27
2.20371
40.3399
5.94573
13.7603
340.750

ITL
NLG
BEF
FIM
ATS
GRD

Banco Naclonal da Austria e Insplraram-se no
tema «~pocas e Estilos na Europa».
Nas notas em euros sao representados os
estlios arqultect6nlcos de sete periodos da
hlstorla cultural da Europa - Classlco. Romonlco. Gotlco. Renascentlsta. Barroco e
Rococo. epoca da arqultectura de ferro e
vldro e arquitectura moderna do seculo XX
- com destaque para tres elementos arqultect6nlcos principals: janelas. portas e pontes.
Na frente de cada nota. as janelas e portas slmbollzam 0 espirito de abertura e coopera<;oo na Europa. As doze estrelas da Unloo
Europela. tambem representadas. evocam 0

o simbolo graflco do Euro e Inspirado na
letro grega epsilon e corresponde a prlmeira letra da palavra «Europa». As linhas paralelas slmbolizam a establlidade do Euro. A
abreviatura oflcial do euro - EUR - esta reglstada na Organizo<;oo Internaclonal de
Normalizo<;oo (ISO) e e utilizoda para fins
econ6mlcos. financeiros e comerclais.
ESCOLHA DO DESENHO DAS NOTAS

o processo de selec<;oo dos desenhos
das notas em euros come<;ou em 1995. ana
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Fig. 7 - Carta remellda do Dundo (12.12.931) para os EUA. via aereo por Tchlkapa (16.12.931) e Bruxelas. Porte de
1$40 correspondente ao peso ate 20 glS. (I." porte para paises esirangelros). Pagou tambem 0 Imposto postal de
50 cIYs. que na~ sando devldo pora 0 estrangelro, 0 fez por a carta sar transportada em mao palo terrll6~0
naclonal. lanrrada nos correlos de Tchlkapa pagou 0 porte de correlo aereo de 1,50 F.B.

tada pelo Dr. Luis Frazoo. e possivel detectar
a partir do iniclo do ana de 1927. outra via
alternativa para encamlnhamento das correspondencias atraves do Tchlkapa no ex-Congo
Belga. As correspondencias eram encaminhadas para 0 Tchlkapa que as fazla segulr para
o seu destlno via Macumbl-CharlesvilleKlnshasa-Matadl. Isto e. pel a via normalmente utillzada para 0 transporte de carga
destlnada a Dlamang (mapa 2).
Entretanto em 14 de Dezembro de 1927 a
Sabena inaugurou a IIga<;oo aerea entre 0
Tchlkapa e Luebo. A companhla aerea belga
ja a partir de 12 de Feverelro de 1925 havia
estabelecido IIga<;oes aereas entre Bruxelas e
Leopoldville. bem como a 2 de Feverelro de
1926 a liga<;oo entre esta cidade e Luebo. A
escassos 137 quilometros que distava do
Tchikapa. passou 0 Dundo a ter uma porta
aberta que Ihe permltiria estar IIgado a Europa por via aerea facilltando 0 envio das suas
correspondenclas posta Is com malor celeri-

dade. Asslm a op<;oo Tchlkapa passava a
contemplar duas vias dlferentes de encamlnhamento de correspondencias: uma via mlsta que allava 0 transporte terrestre do Dundo
ao Tchlkapa. 0 transporte fluvial do Tchlkapa
a Macumbl. 0 transporte ferrovlarlo de
Macumbl a Charlesville. novamente 0 transporte fluvial de Charlesvllle a Kinshasa. alnda
o transporte ferroviario de Kinshasa a Matadl
e flnalmente 0 transporte maritlmo para 0
destlno (Fig. 3); e. outra via p~r transporte
terrestre do Dundo ao Tchlkapa e transporte
aereo ate Bruxelas (Fig. 7).
A utillza<;oo desta ultima via no transporte de correspondenclas levantava condlclonalismos de ordem legal. A Conven<;oo
Postal Universal, da qual Portugal e suas Colonlas eram slgnatarlos. perm ItIa a treca de
malas postais desde que p~r via terrestre entre a Colonia de Angola e os terrltorios do
Congo sob admlnlstra<;oo belga. Embora a
Conven<;oo Postal de Londres asslnada em 28
11

entretanto se tlnha aberto,
era um obsfaculo a transpor.
Poder-se-Ia enveredar pelo
transporte em mao das correspondenclas postals ate
ao Tchlkapa, mas atendendo a que 0 servlc;:o postal
era um monop6lio do Estado de acordo com 0 art. 2
3. 2 do Regulamento para 0
servlc;:o dos correios ultramarinos de 11 de Dezembro de
1902, bem como 0 mesmo
arf.2 3. 2 do Regulamento
dos servlc;:os de correios e telegrafos da Col6nla de Angola de 12 de Fevereiro de
1931, estar-se-Ia perante um
processo ferldo de lIegalidade por parte dos remetentes das correspondenclas.
Mas fol possivel encontrar
uma forma habil de contornar a legislac;:ao postal. 0
paragrafo 1.2 do cltado art. 2
3. 2 de qualquer dos diplomas atras referenclados preceituava que:

Mapa 2 - Vias de encamlnhamento de correspondenclas da estacrCio postal
do Dundo

Exceptuam-se do disposto do presente artigo:
(Excepr;:oes 00 servir;:o de
correio)

a) 0 transporte de cartas de simples recomendm;oo:
b) 0 transporte de cartas, cartoes postais,
bilhetes postais e processos judiciais que
tenham transitado pelo correio:
c) 0 transporte de cartas, cartoes postais,
bilhetes postais e processos judiciais que
j6 tenham sido franqueados e carlmbados nos estar;:oes postais do lugar de
procedencia:
d) 0 transporte de cartas, cartoes postais,
bilhetes postais e processos judiciais
para uma estar;:oo postal:

de Junho de 1929 Ja regulasse 0 encamlnhamento das correspondencias aereas, 0 mesmo nao era exequivel nem pratlcavel na
Africa sub-saarlana. Por Isso s6 ap6s 0 Acordo da Uniao Postal Africana, assinado em Pret6rla a 30 de Outubro de 1935, pelos
delegados representantes da Africa do Sui,
Basutolandia, Protectorado da Bechuanalandla, Angola, Moc;:amblque, Congo Belga e territ6rlos do Ruanda-Urundi, Quenia,
Uganda e terrlt6rlos do Tanganica, Nlassalandia, Rodesia do Norte e Sui e a Suazllandia,
foi possivel aprovar um regulamento que permitisse 0 encamlnhamento de males postals
por via aerea atraves desses paises bem como
o estabeleclmento de tabela de portes a
cobrar. Mas, em 1928, a ausencla de um protocolo postal que permitlsse a perm uta de
males postais por via aerea da estac;:ao postal do Dundo para a Europa atraves do exCongo Belga, aproveitando a via que

Assim de acordo com a alinea c) do paragrafo 1.2 do art. 2 3. g do Regulamento dos
servlc;:os de correios, era permltldo 0 transporte de correspondenclas desde que previa mente franqueadas e obliteradas nas estac;:oes de
procedencla. Encontrou-se assim um processo de expedlr as correspondencias via
12

AFINSA FABRICARA E DISTRIBUIRA A FILATELIA ANGOLANA
Grupo Aflnsa e 0 Governo de Angola firmaram um acordo pela qual a
Afinsa se converte em fabricante e dlstribuidor exclusivo da fllatelia que emlta a antlga col6nla portuguesa.
o contrato, rubricado no
dla 4 de Abril de 2001 pel a
presidente do Conselho de
Admlnistrac;:ao dos Correios
de Angola, Magdalena de
Lemos Neto, em representac;:ao do Governo angola no e
por Albertino de Figueiredo,
como Presidente do Grupo
Aflnsa, contempla a emlssao, dlstrlbulc;:ao e promoc;:ao dos selos angolanos
com 0 previo acordo entre
as partes acerca dos temas,
das series ...
A primelra emlssao do
Grupo Afinsa esta prevista
para que sala no mercado
nos pr6ximos meses. A Filatelia Angolana fol sempre reconhecida
pela
sua
qualidade e entre as suas emlssoes desfacamse aquelas cuja tematlca contempla motivos
como passaros, fauna, costumes Indigenas e
outros.

N. de R. Os 6rgaos socials do CFP congratulam-se vivamente pelo acordo flrmado entre 0 prestlglado Grupo Afinsa e 0 Governo de
Angola, felicltando 0 lIustre cons6cio e ami-

Salao de Filatelia
e Coleccionismo ((INTER-SOCIOS
2001» na Povoa de Varzim

As duas colectlvldades dirlgldas pelos nossos prezados associ ados e amlgos Srs. Ribeiro
Marques e Dr. Cabral Rego 0 CFP apresenta
slnceras felicltac;:oes com os deseJos de cclonga vida».

A Assoclac;:ao Poveira de Colecclonismo
(APC) comemorou 0 seu 11.2 anlversario em
conjunto com a Associac;:ao Portuguesa de
Maximafilia (APM) que, no presente ano,
completou 23 anos de exlstencla.
o certame em epigrafe teve lugar no Salao de Exposic;:oes do Posto de Turismo da cIdade poveira e contou com a presenc;:a de 9
filatelistas, 2 cartofillstas e 11 coleccionadores
de dlverso material. como por exemplo, isqueiros, porta-chaves, miniaturas, esferograficas, etc.

o Clube Filatelico

O

go Senhor Eng.2 Albertlno de Figueiredo por
esta feliz declsao que vem estreltar, atraves
da Fllatella, os lac;:os entre os tres paises Irmoos.

de Portugal
esta encerrado em Agosto
Como J6 vem sendo habitual os servlc;:os do
Sede do Clube estarao encerrados em Agosto, mes de ferias por excelencia. Pedlmos a
boa compreensao aos prezados assoclados
que, eventualmente, sofram algum Incomodo com esfa medlda.
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Segundo Informac;ao colhlda na Llsta de Valores Fllatellcos. edltada pelos Servlc;os de Fllatella
«os selas s6 em escudos solraa do clrculaC;ao a 30 de Setembro de 2001».
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SERGIO ~,: DE SOUSA SIMOES
ESCRJTORlO E LOJA FIlATEUCA
Telefone 262 831 248 - Fax 262 843 293
RUA DR. ARTUR FIGUEIROA REGO. 25 - 2500-300 CALDAS DA RAINHA

Acabam de ser publicados e encontram-se em distribuic;ao gratuita, os
seguintes prec;arios:

N.O

49 -

PAISES ESTRANGEIROS, volume 6 - 2.!! parte do Yvert LlBANO A
NYASSALAND, contendo milhares de series por parses e temas.

N.o 51 -

PORTUGAL, D. LUIS, fita direita. Um pregario muito especffico onde
pode encontrar alguns selos novos e usados, reimpressoes,
nominativos, etc., relativos a esta

SERGIO W. DE SOUSA SIMOES - FILATELIA
OS selos sio p.r. nos um. cois. muito sori••••
sltc: http://IUIUIU.filsergloslmoctl.com • comall: filscrgloslmocs@mall.telcpac.pt
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Fig. 8 - Carta remeHda reglstada do Oundo em 20.10.928 para Figueira da Foz com translto por Saurlmo
(28.10.928). Luanda (02.11.928) a Usboa (24.11.928). Pagou de porte 1$20 correspondendo $40 ao reglsto e $80 ao
I." porta para 0 conHnente - peso ate 20 gramas.

consulta. e. do seu estudo pude determlnar
que:

Tchlkapa de forma mals celere. Mas como se
costuma dlzer. <<nao h6 bela sem senao». As
correspondenclas eram franqueadas na esta<;:00 postal do Dundo. de acordo com a tabela de portes em vigor. obllteradas e
entregues ao portador para segulrem em
mao de acordo com 0 regulamentado. Eram
transportadas ate ao Tchlkapa onde eram
lan<;:adas nos correlos. Aqul estavam sujeitas
a novo porte de acordo com as tabelas e
regulamentos dos correlos do ex-Congo Belga (Fig. 7). Embora 0 remetente estlvesse sujelto ao pagamento do porte em dupllcado
tlnha como compensa<;:oo a garantla de
consegulr colocar a sua correspondeneia em
cerca de 16 dlas na Europa. Pelo que pude
apurar este servk;;o era efectuado semanalmente e com regularldade pel a Dlamang.
Tlve a oportunldade de aceder a um vasto lote de cartas circuladas nestas condl<;:6es
perten<;:a do filatelista belga Vlcent Schouberechts. que amavelmente me faeil/tou a sua

1. 0 processo Inleiou-se no 2.2 trlmestre de
1928;
2. Termlnou em finals de Junho de 1935;
3. Esteve Interrompldo entre Novembro
de 1932 e Abril de 1935.
A partir do 2.2 semestre de 1936. a esta<;:00 postal de Portuga/ia passou a fechar
malas de correlo aereo para a Europa via
Tchlkapa. em consequeneia do Acordo da
Unloo Postal Afrlcana. bem como dos protocolos flrmados aquando da Conven<;:oo
Postal Universal do Cairo em 1934.
4.1.4. Viol Solurlmo-Luso-Bengue/ol

Partlndo do Loblto em 1903. 0 Camlnho
de Ferro de Benguela fol avan<;:ando para
o Interior de Angola. vencendo obstaculos
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Imensos no sua construc;:ao. Apesar de todos
esses obstaculos, a IInha ferrovlarla chegou 00
km 1234 no frontelra com 0 ex-Congo Belga
em Dezembro de 1927. E e com a sua Inaugurac;:ao em 1 de Marc;:o de 1928, que uma
nova via de encamlnhamento das correspondenclas postals se abre. Aproveltando as enormes fac1l1dades de comunlcac;:ao que permltla
a exlstencla de uma via ferrovlarla, fol
construida uma estrada com cerca de 585
kms, que posslbilitava a IIgac;:ao do Dundo 00
Luso, vila e estac;:ao ferrovlarla do Camlnho
de Ferro de Benguela 00 km 1034.
Asslm a partir de finals de 1928, as correspondenclas postals passaram tambem a ser
encamlnhadas pelo Camlnho de Ferro de
Benguela atraves de Saurlmo e Vila Luso.

C 6

(R4c/o) (R.g("

ADMINISTRATION DES POSTES D'ANGOLA f~
AOMINI8TRACAa DOS CORREIOS DE ANGOLA ,~

r)

I~
I~

passou a ser possivel faze-Io em 8 dlas pela via
Luso-Benguela.
4.1.5. Wa Sdurlmo-Mitlaoge-LuilDda

Flnallzada a construc;:ao do estrada que 11gava Malange a Saurlmo e que entroncava
com a via terrestre aberta pela Dlamang do
Dundo 00 Luso, 0 antigo encamlnhamento via
Saurlmo-Malange felto por carregadores e
agora retomado mas por transporte rodoviario, com ganhos evldentes de tempo no clrculac;:ao das correspondenc1as. A carta do Fig. 8
e dlsso testemunha. Remetlda reglstada do
Dundo em 20.10.1928. transltou por Saurlmo
(28.10.28). Luanda (02.11 .28), Usboa (24.11.28)
para a Figueira do Foz onde chegou a
26.11.1928. E de
realc;:ar apenas
os 12 dlas que a
carta demorou a
fazer 0 trajecto
art. ,6 ! 2)
do Dundo a Luanda em conA VI S 0 ERE CE P T ION
traste com os 45
Avla~ep~o
dlas do carta do
AVI~YI~~. ~~~~~eNT
Fig. n. 2 2.

~'

I~;

A ('lEx mo.

Snr.

4.2. Marc:oflila

a

Quanto
marcofilia do es~:~~.': ~: }
::}
.~
Dlamang,
tac;:ao postal do
=
a/c da CAP!\,
;:4q~~ ~~ hW:t",ul. rl.} Dund 0 _ _ _ ~
4:_
Dundo vou fazer
apenas uma
::'-10~J~N. rnj~::i:~~::}
ViLA LUSO, ANGOLA.
abordagem 00
'::"''''~d:-''' ...II,...,:" .} 14.V .sa~ toa Pires I~.
.
(LNU d, d'S'unaUon)
_
(Lugar de dCHtino)
periodo que val
.........
>... } Kanuel d!)S saIlto,s:~
SERIICI Dt:I POSItS
desde a sua crlecnJc~do.oSr. Pires
~
..
ac;:ao em 1922
~" }
VILA hw,
Ig.!mi{t its Comill
Ortullal. I~
(Poys d• .us/inllliGn)
ate 1937 ana em
P .Ie.".
('I 1/.""... d. ....... , ('''''' ''''P''''''
,11
(Palo d. d.. tloo)
(') Proylndal, aUramanna,lntcrpro,lnclal, etc.
i
('l ,\ pr«ntllcr rclo upc;dIJor.
que pel a prlmelra vez utl1lzou
- "'
uma marco dos
Correlos de AnFig. 9 - Impresso de pedldo de aviso de recepc;:Cio no acto do reglsto, clrculado do Dundo
gola.
(30.01.935) para Vila Flor (25.02.935), eom transtto por Usboa (23.02.935) e retorno tambem
A prlmelra
por Usboa em 27.02.935. Pagou pelo pedldo a franqula de 80 eIYs., de aeordo eom a
obllterac;:ao que
tabela aprovada pelo Decreto n.• 20.317 de 14 de Setembro de 1931.
consegul encontrar do estac;:ao
Isso mesmo se constata pela carta do Fig. n. 2
postal do Dundo e a representada no Fig. 1.
6. Fol remetlda do Dundo em 5 de Agosto de
E manuscrlta e datada de 13/XII/925. 0 que
1931 para Nova York, com translto por
me permlte pensar, pols possuo mals tres
Saurlmo (08 Ago 931) e Benguela (12 Ago 931).
exemplares com datos posterlores, que duranComo se pode verlflcar 0 periodo
te varlos anos desde a sua crlac;:ao fol esta a
necessarlo para fazer chegar a correspondenforma usada para obllterac;:ao das corresponcia postal 00 IItoral encurtou slgnlflcatlvamendenclas. Nao conhec;:o ate 1927 outra forma
teoDos cerca de 16 dlas do IInha de Malange,
de obllterac;:ao.

IIE.: M.

V. santos

157_!I,

I
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PORTO 2001 - CAPITAL EUROPEIA DA CULTURA
Data de emlssao: 23 de Malo de 2001
Oesenho: Joao Machado
Impressao: Lito Mala. Offset
Papel: Esmalte
Oenteado: 12 x 12 '/ 2
Formato: 40 x 30.6 mm
Folhas: De 50 selos
Plano de emlssao:

53$00/€
85$00/€
105$00/€
140$00/€
225$00/€
350$00/€

0.26 - 1 000000
0.42 - 300000
0,52 - 500000
0.70 - 300000
1,12 - 300000
1. 75 - 350000
Bloco com 6 selos coda 958$00/€ 4.78 - 60000
Bllhetes Posta Is: 6 x 80$00/€0.40

FOe: L1sboa. Porto. Colmbra. Evora. Faro. Funchal
e Ponto Delgado.

ANGRA DO HEROISMO - Patrlm6nlo da Humanldade
Data de emlssao: 4 de Junho de 2001
Oesenho: Acaclo Santos
Impressao: INCM. Offset
Papel: Esmalte
Oenteado: 12 x 12 '/ 2
Formato: 40 x 30.6 mm
Folhas: De 50 selos
Plano de emlssao:

53$00/€ 0.26 - 1 000000
85$00/€ 0,42 - 300000
140$00/€ 0.70 - 500000
Bloco com um selo de 350$00/€ 1.75 - 60000
3 Bllhetes Posta Is x 80$00/€0.40
FOe: L1sboa. Porto. Colmbra. Evora. Faro. Funchal.
Ponto Delgado e Angra do Heroismo.

150 ANOS DO MUSEU MILITAR
Data de emlssao: 7 de Junho de 2001
Oesenho: Acaclo Santos
Impressao: Lito Mala. Offset
Papel: Esmalte
Oenteado: 12 x 12 '/2
Formato: 40 x 30,6 mm
Folhas: De 50 selos
Plano de emlssao:

85$00/€ 0.42 - 300000
105$00/€ 0.52 - 500000
Bloco com 4 selos (2 x 53$00/€ 0,26 +
+ 2 x 140$00/€ 0.70) - Custo 386$00/€ 1.93 - 60000
2 Bllhetes Posta Is x 80$00/€0.40
FOe: L1sboa. Porto. Colmbra. Evora, Faro. Funchal
e Ponto Delgado.

39

25 ANOS DA CONSTITUI~O DA REPUBLICA PORTUGUESA
Data de emlssao: 25 de Abril de 2001
Oesenho: Lulz Duran
Impressao: Lito Mala. Offset
Popel: Esmalte
Oenteado: 12 x 12 1/2
Formato: 40 x 30,6 mm
Folhas: De 50 selos
Plano de emlssao:
85$00/€ 0,42 - 300000
FOC: Lisboa, Porto, Colmbra, Evora, Faro, Funchal
e Ponta Delgada.

EUROPA ZOOt - AGUA, RIQUEZA NATURAL
Data de emlssao: 9 de Malo de 2001
Oesenho: JoCio Machado
Impressao: INCM. Offset
Popel: Esmalte
Oenteado: 12 x 12 1/2
Formato: 40 x 30,6 mm
Folhas: De 50 selos
Plano de emlssao:
105$00/€ 0,52 Portugal - 500000
105$00/€ 0,52 Ac;:ores - 500000
105$00/€ 0,52 Madeira - 500000
81oco com as 3 selos
cada 315$00/€1.57 - 90000
Bllhetes Postals: 3 x 80$00/€0,40
FOC: Llsboa, Porto, Colmbra, Evora, Faro, Funchal
e Ponta Delgada

l
Fig. 10 - Bllhete Postal remeHdo do Dundo (14.07.942) para Usboa (27.07.942). Pagou 3D
clvs. correspondente 00 porte de bllhetes postals para Portugal, IIhas e oulras provinclas.

Data de emlssao: 16 de Malo de 2001
Oesenho: JoCio Machado
Impressao: Lito Mala. Offset
Popel: Esmalte
Oenteado: 12 x 12 1/2
Formato: 30,6 x 40 mm
Folhas: De 50 selos
Plano de emlssao:
85$00/€ 0.42 - 300000
85$00/€ 0,42 - 300000
85$00/€ 0,42 - 300 000
85$00/€ 0.42 - 300000
Embalagem contendo 1 folha-mlnlatura com as 4 selos
da amlssCio a 4 Bllhetes Postals lIustrados com motlvos
Identic os
Pre~o: 690$00/€3,44
FOC: Lisboa, Porto, Calm bra, Evora, Faro, Funchal
e Ponta Delgada .
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FOS DE ANGOLAI

DUN DO.. e ponte
para a data no
Interior do menor dos circulos. Dotodor do
tlpo DD-MM-AA.

°

PARABENS

dotodor e 0 segundo com a deslgnoc;:ao «DUNDO... Pelo sua
conflguroc;:ao
mols parece um
carlmbo com corocteristicos odmlnlstrotlvos,
presumlvelmente
do Dlomong.
Somente em
1937 a estoc;:ao
postal do Dundo
fol provldo de
um obllterodor
oflelol (Fig. 10). t
um
carlmbo
composto por
dols circulos concentrlcos com a
deslgnoc;:ao entre
circulos de ..CORREIOS E TELEGRA-

ana de 1927 marco 0 opareclmento de
nova marco obllterodoro (Fig. 3) fruto do crloc;:ao do estoc;:ao telegraflco. Como se pode
ver, a umo marco de recurso com as Inlclois
ETP (Estoc;:ao Telegrafico e Postal) e em segundo IInho 0 nome do estoc;:ao. Sao conhecldos
seis exemplares com esto marco, e todos
dotodos do ana de 1927.
Em prlnciplos de 1928 provovelmente por
deterioroc;:ao do marco anterior, as correspondanclos possarom a ser obllterodos com um
dotodor conforme a possivel ver nos Figs. 4,
5, 6 e 7. 0 carlmbo dotodor era de borrocho
e normolmente botldo a vermelho e vloleto.
Entretonto, a partir de finals de 1931, para
olam do dotodor otras referldo no obllteroc;:ao
dos correspondenelos possou tombam a flgurar umo outro marco que em duos linhos constovo «DUNDO/Estoc;:ao Postal .. (Fig. 7). Este corimbo tombam era de borrocho e botldo nos
mesmos cores do dotodor. Presume-se que
estos obllteroc;:6es terao sldo utilizodos ate Dezembro de 1934, e dlgo presume-se pols nao
conhec;:o correspondenclos orlundos do
Dundo entre finals de 1932 e 1934.
Em Janeiro de 1935 posso a ser utllizodo
outro tipo de obllteroc;:ao no correspondenclo
expedldo do Dundo. Ea que consto do Fig.
9. De forma rectangular esta subdlvldldo em
outros dols rectongulos, 0 primeiro com 0

5. EPILOGO

.

Com este ortlgo presumo que prestel um
contrlbuto para a elarlflcac;:oo de mols um
enigma da fllatella angolono. A falta de meIhores fontes de Informoc;:ao noo me permltiram ser mols rlgoroso no fixoc;:oo exacta de
algumas efemarldes. Resto-me ogradecer 00
fllatellsto belgo sr. Vlcent Schouberechts a sua
prestlmoso coloboroc;:ao, pondo a mlnho dlsposlc;:oo um volloso esp6110 de correspond encios orlundas do Dundo, bem como ao Dr.
Luis Frozoo pela cedenclo de duos cartas que
permltiram Justlflcar as duos vias de encamlnhamento dos correspondenclos pelo
Tchlkopo.
BIBLlOGRAfIA
Bolellm Ofielol de Angola.
Dlelonarlo Corografleo de Angola - Anlonll o.
Grande Enelelopedla Portuguesa e Brasllelra.
Boletlm de dlvulgac;:oo da Companhla de Dlamanles de
Ang ola.
Vorlas notas sallas sobre 0 Correia Aereo em Angola de
Jose de Pinho - Luanda 1974.
(") ArIlgo publleodo no Bolellm do Fllamoz 2001 reallzoda
em Eslremoz. enlrelanto revlslo e aumenlado.
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Novas Emissoes
Portuguesas

ESTREMOZ 2001
(Exposi~ao

Filatelica Inter-Regional)

e
(Exposi~ao

FILAMOZ 2001

A HI.RAN~ ARABE I.M PORTUGAL

Filatelica Luso-Espanhola das Classes Tradicional
e Tematica)

Data de emlssao: 28 de Marc;:o de 2001
Desenho: Lulz Duran
Impressao: Lito Mala, Offset
Popel: Esmalte
Denteado: 12x 12
Formato: 40 x 30,6 mm
Folhas: De 50 selos
Plano de emlssao:
53$00/€ 0,26 - 1 000000
90$00/€ 0,45 - 1 000000
105$00/€ 0,52 - 500000
140$00/€ 0,70 - 300000
225$00/€ 1,12 - 300000
350$00/€ 1,75 - 350000
FOe: Usboa, Porto, Colmbra, tvora, Faro, Funehal
e Ponta Delgada,

'I,

e 27 de Abril a 1 de Malo a acolhedora e slmpatlca cldade de Estremol. no Alto Alentejo, fol a «capita!>,
da Fllatella Portuguesa,
Com efelto, em boa hora a Federar;oo
Portuguesa de Fllatella/ APD resolveu atrlbulr
a AFA - Assoclar;oo Fllatellca Alentejana - a
reallzor;oo, slmultanea de dols eventos
fllatellcos - a Estremoz 2001 - Exposlr;ao
Fllatellca Inter-Regional e a Fllamoz 2001 Exposlr;ao Fllatellca Luso-Espanhola das
Classes Tradlclonal e Tematlca,
Pela prlmelra vez esta cldade alentejana,
onde Importantes factos hlstorlcos tlveram
lugar ha multos seculos, fol palco de Exposlr;oes Fllatellcas de elevado nlvel e noo
obstante uma ou outra falha que pode ser
apontada, 0 certo e que os dlrlgentes da AFA
tudo flzeram para prestlglar a Fllatella Naclonal e a cldade que acolheu aqueles eventos
fllatellcos, Pelo trabalho reallzado, pelo esforr;o despendldo, pela vontade de fazer 0 meIhor, nao podemos delxar de fellcltar a
Assoclar;oo Fllatellca Alentejana na pessoa do
seu principal dlrlgente e grande obrelro destes certames, 0 esforr;ado Dr. Hernanl Matos,
As duas exposlr;oes foram patroclnadas
pel os CTT - Correlos de Portugal, Federar;ao
Portuguesa de Filatella/ APD e Camara Municipal de Estremoz e tlveram lugar nos Ginasi os da Escola Secunda ria da Ralnha
Santa Isabel, daquela cldade,
o Presldente da Republica Portuguesa
presidlu a Comissao de Honra e Hernanl
Carmelo de Matos fol 0 presldente da Comissao Organlzadora,
Na Estremoz 2001 estlveram patentes 51
partlclpar;oes das segulntes dlscipllnas

f1latellcas: Fllatella Tradlclonal 7; Historia Postal 4; Intelros Postals 6; Fllatella Tematlca 13;
Maximafilia 14; Juventude 2; Llteratura
Fllatellca 3 e Selos Fiscals 2,
Na Fllamoz 2001 estlveram expostas 31
partlclpar;oes: 1 na Classe de Honra; 15 de
Fllatella Tradlclonal; 14 de Fllatella Tematlca
e 1 de Juventude , De referlr que das 31
partlclpar;oes apresentadas 22 pertenclam
a exposltores espanhols, 0 que nao delxa de
ser Insollto,
Onde estoo os tematlcos portugueses e
nao so?
o Juri fol constituldo pelos portugueses
Antonio Gonr;alves Borralho (presldente),
Elder Manuel Pinto Correia (secretarlo), Eurlco
Carlos E, Lage Cardoso, Jose L. dos Santos
Correia, Jose Manuel Castanhelra da Silveira
e Augusto Barjona de Freitas Ourado senior) e
pelos espanhols Francisco G, Granero (vlcepresldente), German B, Gomez e Jaime Torres
Verdugo Ourado aprendlz), De referir que as
partlclpar;oes da Exposlr;oo «Estremoz 2001"
foram aprecladas apenas pel os jurados portugueses,
Efectuado um rlgoroso trabalho de
avallar;oo as partlclpar;oes em presenr;a,
foi resolvldo atrlbulr, por unanlmldade,
em ambos as Exposlr;oes, os segulntes premlos:

D

F1LAMOZ 2001

PREMIO CLASSE DE HONRA
Premlo crr - Correios de Portugal, SA
e Medalha de Ouro Grande
JuliO Manuel Pedroso Mala
That G/ourious Deed.. ,
16

P

SELAR 0 FUTURO - PRI.SI.RVAR 0 AMBII.NTI.
Data de emlssao: lOde Abril de 2001
Desenho: Angela Lopes/Marla SlIva/Jooo Ferreira
Impressao: INCM, Offset
Papel: Esmalte
Denteado: 12x 12 ' /,
Formato: 40 x 30,6 mm/30,6 x 40 mm
Folhas: De 50 selos
Plano de emlssao:
85$00/€ 0,42 - 300 000
9O$00/€ 0,45 - 1 000 000
105$00/€ 0,52 - 500 000
FDC: Usboa, Porto, Colmbra, tvora, Faro, Funehal
e Ponta Delgada

100 ANOS DA SOCII.DADI. NACIONAl DI. BI.LAS-ARTl.S
Data de emlssao: 19 de Abril de 2001
Desenho: Lulz Duran
Impressao: INCM, Offset
Papel: Esmalte
Denteado: 12 x 12
Formato: 40 x 30,6 mm
Folhas: De 50 selos
Plano de emlssao:
85$00/€ 0,42 - 300 000
105$00/€ 0,52 - 500 000
Bloeo com um selo de 350$00/€1,75 - 60 000
FOe: Usboa, Porto, Colmbra, tvora, Faro. Funeha l
e Ponta Delgada,

'I,
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A GLORIA PORTUGUESA
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D.S. TIPO CDE PORTUGAL E ULTRAMAR
Fonnato 22 x 25 ems.

cartolina
PORl1JGAl. - 1.' Parte (Selos do Cooeio Nannal)
- Volume I (Selos de 1853 a 1969) ..............................................................................................................................
- Volume U (Selos de 1970 a 1990) ............................................................................................................................ .
- Volume ill (selos de 1991 em dlante) ........................................................................................... _ ..........................
PORl1JGAl. - 2.' Parte I (Selos de Aviao, Impostn, Enccmendas, Porteado, 0IIdaI, PrivatiYos, etc.) ..................................................
- 2.' Parte U (BIoms) ........................................ _ ...................................................................................................... .
IUiAS ADlACENTES ......................................................................................................... ~_........................................................
ANGOlA ................................................................................._ .••.....••••••••••..•.••••....•.•...•...••...••.....................•••......•..•........•.............
ANGOlA PAlOP ........................................................................................................................................... _ ...••••..•••••••••••••••••••...•
CABO VERDE. ....•••...••••........•••...............•••••.......••.•..•....••••• _ .................................__ ................................................................. .
CABO.VERDE PAlOP ••••.........•.............•••••••.......•••••.........••.............•.....................•.••.• _ ••......•••.••........ ~....................................... ..
GUIN~ .......................................................................................... ~ .......... _ .... _ .•• _ ...................................................................
GUINE PAlOP ......................................................................................................................................................... _ •.. _ ...~._
INDIA ..................................................................................................... _ •••. ~ .................................. .........................................
MACAU ...................................................................................................................................................................._ ......_ •• _ ...•.
MIXAMBIQUE .................................................................................. __ ........................................................................................ ,

~~I~M~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
~: ~~~ ~ ~~~ ~~ ll--NN~D I~ ~99tAV~' tFi ~5: 109':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::~:::::::::::::::::::::::::::::::

= . . . . . . . ... . ...... .... . . . . . . . . . . . .. .. . . . .... . ... . . .. . . .. . .. .. ..

PTE

Euro

6.100$00
7.400$00
7.200$00
3.200$00
13.600$00
8.700$00
4.300$00
8.000$00

30,43
36,91
35,91
15,96
67,84
43,40
21,45
39,90
13,97
27,93
15,46
67,34
19,20
59,86
24,44
50,88
15,71
44,89
40,40
13,97
13,47
17,46
0,45
0,42

2.800$00
5.600$00
3.100$00

13.500$00
3.850$00
12.000$00
4.900$00
10.200$00
3.150$00
9.000$00
8.100$00

TIMOR .............................................................................................................................................................................................

2.800$00

,OMPANHIAS DE M<J9.MBIQUE E NIASSA ................•
AFRiCA, CONGO, INHAMBANE, LOURENW MARQUfS, ltl~, QUEliMANE, K10NGA, ZAMBEZIA E ULTRAMAR ................................... .
Folhas IsoIadas ................................................................................................................................................................................
Folhas em PAPEI. .........................................................................................................._ ............................................................... .
Fevereilfl 2001
IVA /ndu/do 17%

2.700$00
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Premia Minlstro do Educat;do
e Medolha de Ouro
Joao Marla do Sliva Violante
D. wTs I - Emlssc3es de selos estampados e de
"provisorios!l

E

PR~MIO ESPANHA

PR~MIO HIST6RIA POSTAL

Premlo FESOFI
e Medalha de Ouro Grande
Eduardo Jose Oliveira e Sousa
L' automobile

Premlo Fundat;do Porluguesa
dos Comunlcat;oes e Medalha de Ouro
Adellno Adrlao de Melo Caravel a
o Serv/fyo Telegraflco Portugues (7857-7927)

P

PR~MIO PORTUGAL

PR~MIO INTEIROS POSTAIS

Premlo FPF-APD
e Medalha de Ouro Grande
com Fellcltat;oes do Juri
Luis Alemany
«D. Pedro II - Brazil Empire}) 7866/79

Premia AFA
e Medalho de Vermeil
Pedro Marc;:al Vaz Pereira
Inteiros Postals do Monarqula - A90res e
Madeira

E

PR~MIO FILATELIA TRADICIONAL

PR~MIO FILATELIA TEMATICA

Premlo Cdmara Municipal de Estremoz
e Medalha de Ouro Grande
Miguel Felix do Costa
P
7896/7905, D. Carlos I, emissc3es Mouchon

Premio FPF-APD
e Medalha de Vermeil
Fernando Marques de Oliveira
A Avla9QO em Portugal - Da Passarola ate
aos nossos dlas

Premia Governador Civil de Evora

PR~MIO MAXIMAFILIA

e Medalho de Ouro Grande

Premia Assemblelo Municipal de Estremoz
e Medolho de Ouro
Bento Manuel Grosslnho Dlas
L'Homme
la conquete du clel

com Fellcltat;oes do Juri
Fernando Martinez Gonzalez
Los Arios Oscuros de Europa

MAAiA CEciuA 00 5KJw.1mro
Rua do Crucifixo, 26 • Telefone 21 34248 91 • Telefax 21 347 23 41 • ll1JO.183 US80A • PORnJGA1.
Pennanentes

PR~MIO FILATELIA TRADICIONAL

Premia Presldente do Republica
e Medalha de Ouro Grande
com Fellcltat;oes do Juri
Alberto Gonc;:alves
Nativos da Tndia Portuguesa

PR~MIO FILATELIA TEMATICA

DOMINGOS DO SACRAMENTO, HERDEIROS
ALBUNS

GRANDE PR~MIO "FILAMOZ 2001 ..

3.500$00
90$00
85$00

E

a

PR~MIO JUVENTUDE

PR~MIO JUVENTUDE

Premlo Comlssdo Executlva
do Escolo Secundaria do Rainha
Santa Isabel e Medalha de Prato
Guillermo Jose Campo Pomar
Cinco Magnificos

Premia Caixo Geral de Depositos
e Medalha de Proto
Vitor Manuel Peres Gonc;:alves
Foi um dla em Brownsea

E

PR~MIO LlTERATURA FILAT~LlCA

Foram alnda atrlbuidas 13 medalhas de
ouro; 5 de prato dourada grande; 2 de prato dourada; 1 de prato grande; 2 de prato; 1 de bronze prateado. 0 Juri atrlbul os
premlos especlals postos a sua dlsposlc;:ao.

Premio Irmas Flores
e Medalha de Vermeil
Joao Manuel Lopes Soelro
Notas sobre 0 Correlo Aereo Portugues

"ESTREMOI ZOO ...

Premlo Jodo Forflo
e Medalha de Ouro
Adellno Adrlao de Melo Caravela
o Imposto do Selo (valor em rels)

PR~MIO SELOS FISCAIS

GRANDE PR~MIO .. ESTREMOZ 2001 ..

Premia Mlnlstro do Equipamento Social
e Medalha de Ouro
Joaqulm Lopes Trlndade
Inteiros Fiscals (Papel Selado)

o Juri portugues resolveu atrlbulr, alnda,
as segulntes medalhas: 11 de prato dourado; 18 de prato; 7 de bronze prateado e 5
de bronze.
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e 0 presidente da Comissao Organlzadora
proferlram breves dlscursos antes da actuac;:ao
do Rancho Folcl6rlco eeAs Azeltonelras de S.
Bento do Cortlc;:o».

***

Na Classe Especial estlveram expostos:

o eeMensagelro Fllatellco», Boletlm edltado

pela AFAl e 0 eeBoletlm do Clube Fllatellco de
Portugal».
A cada uma das Agremlac;:oes fol ofereclda a medalha comemoratlva dos dols certameso
Dos varlos eventos referldos no Programa
Social. e de destacar a chegada dos
estafetas que transportaram a mala-postal
entre Evora e Estremoz, a Sessao Solene de
homenagem a Tomaz Alcalde, que teve
lugar no Teatro Bernardlm Ribeiro onde se
reallzou tambem a sessao solene de Inaugurac;:ao das duas Exposlc;:oes. Na mesa de
honra sentaram-se a representante do Governador Civil de Evora, 0 presldente da Camara Municipal de Estremoz. 0 representante dos
cn, Eng.Q luis Andrade, 0 presldente da Federac;:ao Portuguesa de Fllatella/APD, Senhor
Pedro Vaz Pereira e 0 presldente da Comissao
Organlzadora Dr. Hernanl de Matos, personaIIdades que usaram da palavra nomeadamente para se congratularem com a
reallzac;:ao destes Importantes aconteclmentos na ja cltada cldade alentejana. No atrlo
do referldo teatro fol descerrada uma placa
evocatlva do 1. 2 centeno rio do nasclmento
do cantor lirlco estremocense Tomaz Alcaide
procedendo-se na ocaslao ao lanc;:amento do
Intelro-postal dedlcado ao cantor e a
aposlc;:ao do carlmbo comemoratlvo com a
sua engle.
Os cn cunharam 5 carlmbos comemoratlvos para as Exposlc;:oes a que nos vlmos
reportando.
De realc;:ar 0 excelente catalogo edltado pel a Organizac;:ao e a medalha dos
certames muito bem Ideallzada.
o jantar de jurados teve lugar num restaurante em Portalegre e 0 almoc;:o de
palmares reallzou-se no restaurante da Pousada da Ralnha Santa Isabel com numero50S partlclpantes, entre os quais multos
espanh61s que se deslocaram proposltadamente a Estremoz para receberem os
premios cuja dlstrlbulc;:ao se efectuou ap6s
o almoc;:o.
De destacar que 0 TROFEU AFA PARA 2001
fol atrlbuido, com Inteira justic;:a, dlzemos n6s,
ao presidente da Federac;:ao Portuguesa de
Fllatella/ APD, Senhor Pedro Vaz Pereira que 0
recebeu durante 0 repasto. 0 representante
dos cn, Dr. Francisco Fortunato, director comercial do Alentejo, 0 presidente da FPF/APD

A GLORIA
OMPANHIA

***

E com grande satlsfac;:ao que fazemos
uma referencla especial aos nossos prezados e estlmados cons6clos Senhores Eng. Q
Joaqulm lopes Trlndade que, com a sua
colecc;:ao de Intelros Fiscals, arrecadou 0
Grande Premlo eeEstremoz 2001 », e Fernando
Marques de Oliveira (antigo director do
nosso Clube) que, pela segunda vez que
expoe, obteve 0 eePremlo da Classe Tematlca»
com a sua excelente, bem estruturada e bem
estudada colecc;:ao eeA Avlac;:ao em Portugal
- Da Passarola ate aos Nossos Dlas», e Dr.
Bento Grosslnho Dlas, membro do Conselho
Fiscal do nosso Clube, 0 qual conqulstou, com
a sua colecc;:ao eel'Homme a la conquete du
clel», 0 premlo da Classe Maxlmafilla, alias,
com toda a justic;:a uma vez que se trata de
uma colecc;:ao de grande merito.
Justo e tambem referlr que 0 Grande
Premlo eeFllamoz 2001 », 0 Premlo Espanha e 0
Premlo da eeFilatelia Tradlclonal» desta Exposlc;:ao e os Premlos eeFllatelia Tradlclonal», eeHlst6rla Postal», eelnteiros Posta Is» e eeSelos Fiscals»
da eeEstremoz 2001» foram conqulstados pelos nossos estlmados cons6clos e amlgos cujos
nomes constam da IIsta dos principals premlados que atras se publica.
A todos estes nossos amlgos e dedlcados
associ ados as nossas mals slnceras fellcltac;:oes.
Eurico E. Loge Cardoso
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NATION'S CUP · Uma Nova Forma
de Competi~ao Filatelica
Pedro Vaz Pereira
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I

Gravure 3

Repara-se na "." a segulr a "TELEFONE C.
1202 "e verlflque-se que exlste uma pequena
dlferenc;;a na cercadura, porem a grande dlferenc;;a encontra-se na estrela que esta por
debalxo das palavras "TELEGRAMAS: PORTUGUESA".
Nas gravuras 1 e 2 a estrela do centro tem
as pontas curvas, enquanto na figura 3 estas
pontas sao pontlagudas.
Mas nao ficamos par aqul e ha bem pouco tempo um amigo telefonou-nos dlzendo
que tinha um particular de "A GLORIA PORTUGUESA" ao que respondl que )a tlnha, mas
segulndo 0 principia baslco em filatella que
nem tudo e Igual em cores, papel, datas au
portes resolvi como sempre Ir verlficar "In loco"
tal pec;;a e nao del 0 meu tempo por perdido.
.
Deparel com 0 postal da gravura 4, a qual
era e e completamente dlferente do das gravuras 1.2 e 3.
Comec;;a por ter no verso e no canto Inferior esquerdo a menc;;ao de "MOD. 704-2500"
EX ", embora no canto Inferior esquerdo da
frente tenha escrlto "MODELO 2".

A tiragem au selagem dos posta Is para a
companhla de seguros "A GL6RIA PORTUGUESA" fol de 55.000 postals porem nestes tras tlpos de exemplares uns Indlcam 40.000 e 2.500
exemplares como a quantidade Impressa.
Sera que alnda exlstem outros modelos ?
au sera que a tlragem de 55.000 exemplares
fol felta com estes tras modelos que agora
apresento.
Julgo slnceramente que esta ultima hlpotese sera a mals provavei. contudo em fllatelia tudo e passive I dado que pec;;as que nunca
foram vistas podem aparecer a qualquer altura.
Contudo se verlflcarmos as datas de clrculaC;;ao das pec;;as reproduzldas nas gravuras
1.2,3.4 e 5 verlflcamos que as mesmas sao
multo proxlmas pelo que sou levado a conclulr que, tendo a companhla de seguros "A
GL6RIA PORTUGUESA" estes tras tlpos de bilhetes-postals em stock deve te-Ios envlado ao
mesmo tempo para a casa da moeda onde
foram tambem ao mesmo tempo selados.
A fllatella reserva-nos sempre as malores e
mel hares surpresas.
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Filatella e algo que se encontra
sempre em evoluC;;ao e em progressao contiinua e quem nao a sauber
acompanhar flcara para todo 0 sempre
perdido no tempo, no espac;;o, no saudoslsmo, na Inercla, no ver 0 combolo partir e
fechar-se a porta.
A FederaC;;ao Portuguesa de Fllatella e a
sua DlrecC;;ao apreclam as Inovac;;oes, as
novos desafios e em especial contam com
grandes filatellstas que tambem asslm pensam.
Convldados pela poderosa e tradlclonal
FederaC;;ao Inglesa a partlclpar na prlmelra
NATION'S CUP, sentimo-nos honrados,)a que
Iriamos ter por companhelros de aventura,
para alem da FederaC;;ao anfltrla, as poderosas federac;;oes francesa e belga.
Resolveu-se levar uma representac;;ao
equilibrada, mas especlalmente que mostrasse as varlas vertentes da nossa fllatella
Eram classes obrlgatorlas a Tradlclonai.
Tematica, Juventude, Hlstorla Postal.
Nestas classes era obrlgatorlo a apresentac;;ao de 2 partlclpac;;oes e no caso da Hlstorla Postal e Tradlclonal era obrigatorlo que
se apresentassem so com material do proprio pais tendo concorrldo as segulntes
partlcipac;;oes:
TRADICIONAL - Albertino Figueiredo com
"D.LUfs, Curved Label" e Elder Correia com
"Correlo Privativo de Portugal".
TEMATICA - Julio Mala com "That Glorlus
Deed· e Eduardo Oliveira e Sousa com "0
Automovel".
JUVENTUDE - Pedro Miguel Vaz Pereira
com "Inteiros Postals da Monarqula Portuguesa "e Pedro Canteiro com "Birds of Pray·
HIST6RIA POSTAL - Adellno Caravela com
"Correio Oflclal do Seculo XIX· e Joaqulm
Lobo com" A Censura na 22 Guerra Mundlal·.
Nas classes facultativas onde so se podia
apresentar uma partlclpaC;;ao por classe, Por-

tugal apresentou as seguintes partlclpac;;oes
nas classes de Intelros Postals, Maxlmafilia e
Flscals:
INTEIROS POSTAIS - Hernanl Carmelo de
Matos "Inteiros Postals do Rei D. Carlos".
MAXIMAFILIA - Eurlco Lage Cardoso com
'Portugal e as Descobrlmentos·.
FISCAIS - Jose Manuel Castanhelra da
Silveira "Flscals de S. Tome e Principe·.
No flm Portugal flcou em 42 lugar com
apenas menos 70 pontos que a Inglaterra
pais vencedor, embora na Tematlca tlvessemos sldo as vencedores do grupo onde
com a colecC;;ao de Julio Mala apresentamas a melhor por ser a mais pontuada colecC;;ao da competic;;ao, 0 que fol dlstlnguldo
com um excelente premio especial.
A organlzaC;;ao deste prlmelro evento Inter
paises fol excelente e fol a abrlr de um novo
conceito de competlC;;ao substanclalmente
mals barato e acessivel a outros paises.
Os premlos foram entregues numa original
cerlmonla, on de as c/asslficac;;oes parclals lam
dando origem aos totals parclals ate se atlnglr os totals gerais.
Portugal fol 0 unlco pais que se fez representar par uma equlpa naclonal composta por Joaquim Lobo, Helder Correia,
Julio Mala e Hernanl Carmelo de Matos,
cabendo-me a mlm a tarefa de comlssariar
e capltanear a equlpa.
Esta equlpa teve alnda como excelente companhelro Manuel Jansen.
A presen~a dos exposltores portugueses
fol largamente apreclada e enalteclda .
De realc;;ar alnda a presenc;;a de toda a
DlrecC;;ao da FIP nesta prlmelra edlC;;ao da
NATION'S CUP.
Alan Huggins e a sua equlpa estao de
parabens pelo excelente trabalho reallzado e quando tal tipo de eventos tlver um
calendario Internaclonal, Portugal estara na
prlmeira IInha para nele partlclpar.
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iNDIA PORTUGUESA
"A GLORIA PORTUGUESA"

«Issue 15))

UM INTEIRO POSTAL 2 C.
Cor. Joaquim Dares

"CERES" DE usa PRIVATIVO COM VARIOS TIPOS
Pedro Vaz Pereira

o principlo do saculo XX dava-se Iniclo a uma pratlca postal que em
multo vlrla a Interessar os Intelrlstas
portugueses e a hoje um dos factores que mals
valorlza as colec<;:oes portuguesas de Intelros
postais.
Estou a falar dos Bllhetes Postals de Uso
Particular ou deslgnados tam bam por prlvativas.
As companhlas comerclais decidlram a
determlnada altura utllizar 0 correlo para fazerem propaganda as suas pr6prias casas e
marcas.
Utilizando os postals e sobrescritos que elas
pr6prlas mandavam Imprlmlr com 0 timbre
da companhla e outros dlzeres de publlcidade envlavam este material ao correlo com 0
pedldo expresso para que no mesmo fosse
Impresso 0 respectiv~ selo do porte em vigor,
podendo este ser do servi<;:o naclonal ou internaclonal.
o servl<;:o nacional nestas pe<;:as postais
encontra-se largamente representado, aparecendo muito poucas do servl<;:o Internaclonal.
Exlstlam alnda empresas publicltarlas que faziam propaganda nos bllhetes-postals para
outras casas e que tam bam os envlavam aos
correlos para que Ihes fosse Impresso 0 respectivo selo de porte.
No caso dos "CERES" que a aquele de que
Ihes vou falar, s6 aparecem postals de propaganda para outras casas com a taxa de 25

panhla comerclal para seu uso pr6prlo sao
das taxas 'CERES" de 1 C. e 2 C.
Todos estes postals tem sempre uma tlragem de pequenisslmas quantldades e por Isso
sao muito raros e especlalmente multo caros.
Destes todos houve contudo um cuja tlragem foge a regra ja que foram selados
55.000 bllhetes-postals.
Foge a regra nao porque 55.000 postals
seja uma grande tlragem, mas se compararmos com 500 ou 1.000 postais de tlragens de
outras empresas entao temos que conclulr
que se trata de uma selagem anormalmente
grande para 0 que era habitual.
Estamos a falar claro esta do bllhete-postal mandado selar pela companhla de
seguros • A GL6RIA PORTUGUESA·.
Habituamo-nos durante multo tempo a
ver 0 postal' A GL6RIA PORTUGUESA" conforme se apresenta nas gravuras 1 e 2.
Sabiamos que 0 mesma tlnha e tem varios tipos de cor de papel, podendo apresentar-se na cor creme, laranja ou esverdeada.
Sabiamos que no canto Inferior esquerdo
tinha escrlta a segulnte men<;:ao "MODELO 24000 ex. JUNHO DE 1918".
o que nao sabiamos era que este postal
tlnha um Irmao gameD e como todos os
gameos tem uma pequenissima diferen<;:a
que a olho nu a francamente dificil de en contrar.
Repare-se que a gravura 1 e 2 sao Iguals
e 56 dlferem na cor do papel.
Mas em que diferem estes dols posta Is
daquele que esta Indlcado na gravura 3 ?

N

C.
Normalmente os posta is de usa prlvatlvo
cujo selo fol mandado Imprlmlr por uma com-
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portanto as mesmas do Identlco selo da «ISSUE
12» (emltldo em Malo de 1876). Quanto a
«ISSUE 14», a quase 0 mesmo que 0 anterior
mas sobre 0 10 rals Tlpo II, que aparece agora em segunda grava<;:ao com a oval central
contendo 41 IInhas na totalldade dessa oval.
Isto a, tanto na metade superior como na
metade Inferior; a estrela e a IInha branca
estao gravadas como na emlssao anterior; de
resto 0 10 rals tem as caracteristlcas Iguals as
da «ISSUE 11", Isto a, da emlssao do .N» tra<;:ado.
Podemos acrescentar que esta emlssao
a base do Tlpo II. Isto a, as IInhas do fundo
tocando na banda oval que engloba as
letras, a bastante mals dlficll de encontrar
que a anterior «ISSUE 13», mas qualquer das
duas experlenclas nao foram aprovadas
para a emlssao completa das «estrellnhas»,
que vamos em segulda descrever:

e os nossos leltores tlverem acompanhado os camentarlos que temos
felto a Obra de Harrison & Napier,
podem verlflcar que parece termos delxado no esqueclmento as «Issue 12», «Issue 13"
e «Issue 14».
Nao se trata de esquecimento mas de
uma forma pessoal de arrumar 0 assunto
para chegar a emlssao em epigrafe, chamada entre n6s de «EMISsAo DA
ESTRELlNHA».
Em Junho de 1977 fol Impressa esta emlssao com tados os valores habltuals; mas
como ja era voz corrente haver multa falslfica<;:ao nas emlssoes anteriores, as Entldades competentei., resolveram fazer prlmelro
duas experlencias e por fim resolver em deflnltlvo a decisao a tomar. Essas duas experiencias pravlas constituem a «ISSUE 13", felta
a base do Tlpo I sobre 0 selo de 10 rals e a
«ISSUE 14» felta a base do Tlpo II, tambam 50bre a mesma taxa do 10 rals.
Adiantaremos que qualquer das experiencias fol rejeltada e que acabou por salr a
emlssao completa na «ISSUE 15", que a seu
tempo descreveremos, mas que desde ja
esclareceremos tratar-se de uma mlstura de
altera<;:oes dos TIpos I e II, com uns «complementos inocentes» e Ineflcazes para todo e
qualquer falsario que pretendesse continuar a sua actividade.
Tratemos da «ISSUE 13»:
Nao a mais do que um retoque no 10 rals
do Tipo I da emlssao anterior (ISSUE 12), do
V tra<;:ado, ao qual fol adlclonado uma estrela de sete raios na parte superior da oval
central. por baixo do «0" da palavra «SERVIC;O» e uma IInha branca de 3 mm de
comprlmento por baixo da palavra «REIS".
Esta experlencla apenas foi felta sobre 0
10 rals, preto; as restantes caracteristicas sao

S

ISSUE 15
Tudo 0 que antecede se passou segundo aqueles autores, em Junho de 1877, mas
evldentemente que de forma sucesslva.
Trata-se da quinta Impressao de selos do
Tlpo II. agora com 0 fundo da oval central
formado por 41 linhas contadas por cima e
38 IInhas contadas por baixo, multas delas
alnda retocadas. Ha um espa<;:o em branco de cerca de 1/4 de mllimetro entre 0 fundo e a banda oval (colorida), isto a, as IInhas
do fundo nao tocam na oval havendo
agora uma pronunclada diferencla<;:ao
daquela que havla no Tlpo I Inicial; Isto,
conjuntamente com a estrela e a barra
branca, constituem as caracteristicas desta
emlssao.
Foram Impressos os nove valores costumados, nas cores usuals, gam a, perfura<;:ao e
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popel. como no "ISSUE 11», Isto e, a emissao
do V barrado.
Apresentam como varied ode com 0 n. 2 53
a, 0 40 reis, azul. sem as flguras do valor. Podemos alnda acrescentar que a taxa dos 15
reis constitui 0 pior dos exemplos de uma ma
Impressao, quase por vezes nada se dlstlngulndo do composic;:ao do selo.
Com esta "ISSUE 15» termlna a emlssao
dos selos "nativos», por pouco tempo utilizado, porque foram recebldos do Metropole
os selos Tlpo "COROA», emitidos em 15 de
Julho de 1877 para todas as colonias. Era
necessario recolher todos os "nativos» para
serem utillzados no correspondencla os selos Tipo "COROA», 0 que reduz para um mes
a clrculac;:ao desta emlssao do "estrellnha»,
sendo portanto mais raro 0 aparecimento
de selos carimbados do que selos novos.
So mals tarde voltaram a aparecer os
«natlvos» mas agora sobretaxados, pols que,
armazenados no Contadorla do Fazenda
e nao tendo sldo destruidos ou queimados
como determlnava a lei, flzeram nessa altura multo Jelto, devldo a perspectlva do falto de remessas do Metropole, de requlslc;:oes
anterlormente feltas.
Pouco depols, tambem com a Introduc;:ao do novo camblo do moeda devldo 00
acordo Luso-Brltanlco apareceram mals
duos emlssoes de "natlvos», com tres valores apenas, 1 1/2, 4 1/2 e 6 rels, que permltlam selar a correspondencla apenas com os
selos de Goa, mesmo para fora do territorlo
portugues.
A estas Oltlmas emlssoes Ja dedlcamos a
nossa atenc;:ao em apontamento pormenorlzado publlcado no n. 2 374 de Dezembro
de 1996 desta Revlsta; Harrison & Napier
fazem-Ihes referencla na "ISSUE 29», Setembro de 1883, Isto e, depols de terem clrculado os prlmelros selos Tlpo "COROA» e tambem
depols de termos sldo "bombardeados» com
a "praga» de sobretaxas que tanto "COROAS»
como "NATIVOS» receberam entre 1881 e 1883.
A utlllzac;:ao dos termos "bombardeados»
e "praga» tem 0 seu que de aproprlado, pols
que, apesar de terem sldo detalhada e mlnuclosamente estudados em devldo tempo,
prlncipalmente para efeitos de arrumac;:ao nos
cat610gos e consequente aqulslc;:ao pel os
colecclonadores, a verdade seja dlta: h6
multas Incognitas sem expllcac;:ao, muitas teorlas dlvergentes conforme os autores, muitos
erros j6 modernamente reconhecldos e tambem multo abuso de falsificadores que se
aproveltaram do desconheclmento, desor-

dem e falta de concreta legislac;:ao reguladora
deste assunto.
Por Isso que nao nos debruc;:amos sobre
este capitulo, como flzeram alguns autores,
nos segulntes termos: «Conforme as ordens
emitidas deve haver a sobretaxa "X» no selo
"Y», mas nos nunca 0 vimos, tanto no mercado como nas principals colecc;:oes con hecldas no Mundo inteiro»!!!
E por aqul nos flcamos nos coment6rlos
que Inlciamos a obra mais completa e conheclda sobre "NATIVOS» da india Portuguesa,
publlcada pela Stanley Gibbons, da autoria
de Harrison & Napier, autores estes a quem
prestamos a nossa modesta homenagem.
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R. Costa, 572
4445-390 Ermeslnde
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P.O. BOX - 13042
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Vendo selos Portugal usados em 10tes, 1 ou 2 cada taxas medias e altas
valor Cat610go 100.000$00 = so
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VAMOS ESCLARECER (7)
2001-012 - A proposito dos I.P. «POS EXPO'98»

FALSOS
ERROS

America Mascarenhas Pereira
Isto algum resquicio da tal dlvlsao do Pais. que
salu gorada7 E par que nao FILAT~LlCOS?
PARA ONDE IRAO OS PROVEITOS DAS SUAS
VENDAS? E as sobras. quando retlrados7
Oportunamente 0 saberemos, au nao? Pelo
menos tenho. agora. algumas boas esperanc;:as no que dlz respelto as datas de emlssao
ou venda ao publico.
Talvez. de pols das farias, ja possa darIhes. a conhecer tals elementos ou esse prazero Estou aguardando ...
E a FEDERA<;:AO PORTUGUESA DE FILATELlA,
que dlz acerca desta discrlmlna9ao filatellca?
Ha que aguardar.

stou absolutamente convlcto de
que. as me us Caros Intelrlstas, Ignoram a numero (quantldade) de J.P.
said as. durante e ap6s a EXPO'98 mas. a
6bvlo, aqul me tem para obstar a essa Ignorancla (7). se passive I. Vejamos:
Depols do INTEIRO POSTAL. asslm conslderado pel a Direc9ao de Fllatella. com a
Logotlpo da EXPO'98, em 21/Malo/98. foram
emltldos:

E

1. Medlndo 143xl00 mm. temos:

Exposl<;:ao Mundlal Usboa 1998 = 5 (Oceanos)
Exposl<;:ao Mundlal Usboa 1998 = 5 (Pavllhoes) sem c6digo
Exposlc;:ao Mundlal Usboa 1998 = 3 (dlferentes)

Fdatelia Joaquim A,S, Ma~as

2. Logotlpo EXPO'98 (alguns) medlndo. todos. 170x 120 mm, temos:
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

LlSBOA, saidos par dlversas vezes
ESTORIL .................................................
CASCAIS .. .......................... ...................
SINTRA .............. .. ........ ...... ........ .... ........
MADEIRA .... .......... ............ .. ..................
ALGARVE .. .. .........................................
A<;:ORES ...............................................
PORTO .. .... .......... .. .. .................... .. ........

Rua do Crucifixo, 76 - 2.° Sala H
1100-183 USBOA
PORTUGAL
Tel.: 213 467 661
Fax: +351 213 259 090

= 20
= 1

=
=
=
=

=
=

2
3
12
16
7
8

,

SELOS • HISTORIA POSTAL

que eu salba, todos com C6DIGO e .. vALIDOS PARA TODO 0 MUNDO.. , a que equlvaIe a dlzer que. coda um. custa apenas Esc.
140$00.
Embora selados (7) - alguns - com a
.. LEITEIRA .. , .. BORBOLETA/FLOR .. a .. MARREQUINHA", contlnuam a ser Ignorados pel a
ectal .. Dlrecc;:ao de Fllatella que. par nao as
conslderar INTEIROS POSTAIS, nao as tem a
venda, na FILATELIA.
Remete-nos para as balcoes, pasmem
meus Caros. des respectlvas Regl6es. Sera

COMPRA - VENDE
Aberto de 2.!! a 6.!! das 14.30 as 19.00
(de manha, com marcat;ao previa)
Agora com loia virtual
na Internet. Enderet;o:
WWW.CARTOFILlA·FILATELlA.COM
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Rene Rodrigues da Silva
da Academia Europeia de Filatelia

que, na IIteratura da especialldade. aparecem ciasslflcados de selos errados e que, na
oplnlao de alguns filatellstas. deslgnadamente
o autor destas IInhas. como tal nao devem
ser conslderados.

e he 20 ou 30 anos para ca. os fllatellstas, em especial. oj) europeus,
mostram particular Interesse pelos
selos errados. 0 crescente apareclmento de
artlgos e n6tulas sobre 0 assunto nas mals
prestlgladas revlstas de Fllatella. bem como
capitulos em IIvros dedlcados ao nosso
«hobby» preferldo au IIvros que Ihes sao Intelramente dedlcados, sao dlsso prova bastante .
Devemos esclarecer, desde ja, para acalmar os filatelistas mals «fundamentalistas», que
fazemos clara dlstlnc;:ao entre selos errados e
erros no sentldo que Ihes e atrlbuido e vem
consagrado - nem sempre de forma concordante - nos glossarlos fllatelicos mals dlvulgados entre n6s (1).
Nestas clrcunstancias. para n6s. selo errado a aquala que fol ecvitlma» de uma Imparfelc;:ao au lapso. de uma concepc;:ao
Inexacta ou de uma reallzac;:ao Inabll. que
maculou toda uma emlssao. Nao se trata.
pols. de uma varledade de que os arros
formam parte (2).
Ironlzando, poderiamos dlzer que os salos
errados sao os erros dos pobres, visto que 0
erro afectando 0 conjunto de uma emlssoo.
salvo casos raros que noo excedem mela
centena (3), noD sao selos demasladamente
caros. Ha. no entanto. um aspecto essencial
que noo pode passar em claro: estamos perante um tlpo de colecc;:oo que exlge do fllatellsta persplcacla, conheclmentos de Hlst6r1a,
de Arte a de Politlca, bem como a leltura de
revlstas fllatallcas das mals varladas orlgens.
Dado 0 esciarecimento que se Impunha
prestar para relevar 0 espirlto que anima a
artlgo, vamos apresentar uma sarle de casos

D

***

Em 1865. a Terra Nova amltlu uma sarle de
selos lIustrados, destlnando a taxa de 5
centimos a representac;:oo de uma foca
caracteristlca do seu IItoral. A foca em questoo exlbla. contudo. duas patas (dlantelras)
o que fol Imedlatamente denunclado como
grave erro (Fig. 1). Por tal motlvo, os respQnsavels pela emlssoo apressaram-se a emltlr
novo selo. substltulndo no desenho as contestadas patas por barbatanas (Fig. 2).

Fig. 1

Fig. 2

Durante quase 70 anos, 0 prlmelro destes
selos fol motlvo de chacota ate que, nos Inicios dos anos trlnta. se descreveu clentlflcamente uma grande foca cinzenta da Terra
Nova que tem. de facto. patas dlantelras.
Asslm, uma das prlmalras Incorrecc;:oes
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filatallcas que se conhece, afinal, noo dera
origem a um selo errado.
Em 1896, a ilha do Tasmania, que hoje faz
parte do Australia, emltlu um selo ilustrado
com as Quedas de Dliston. Para quem, actualmente, vlslta estas quedas de agua noo as
reconhecem no selo pelo que, se for filatelisto, julgara que a representac;:oo que consta
do selo teria sldo trocada (como alias aconteceu noutros casas). 0 que sucedeu fol que
a erosoo natural, 00 longo de um saculo,
transformou par campi eta a «visual» desta
parte do rio, tornando Irreconhecivel a local
(Fig. 3).
Em 1922 e em 1935, as EUA e a Canada,
respectlvamente, emltlram selo ilustrados com
as Cataratas do Niagara. Acontece que as
selos foram lIustrados com a representac;:ao
que as naclonals de coda um destes poises
tem das referldas cataratas, Isto a, a Imagem
que aparece no selo noo a a do pr6prio pais
mas slm do que Ihe a frontelro. Por esta razoo,
multos fllatelistas dos poises em questao afirmom estar-se perante selos errados. Noo a,
poram, poslclonamento que merec;:a apolo
generalizado (Fig. 4).

no outro, utlllzar-se a Calendarlo Juliano (dlferenc;:a de 3 anos).

,

A Heran~a Arabe em Portugal

Fig. 5

Fig. 6

A Franc;:a e a Argentina emltlram, em 1937
e 1959, respectivamente, selos que nos mostram esquladores executando saltos com as
brac;:os em poslc;:ao manifesto mente Incorrecto. Incorrecta ... nos nossos dlas, vista que, no
altura
em
que surglram
tals selos, as
saltadores
efectuavam,
de facto, as
saltos daque10 forma e
nao com as
brac;:os junto
00
corpo
como a tacFig. 4
nlca actual a
1550 obrlga
(Figs. 7 e 8).
Durante muitos anos, a selo que, em 1939,
a Franc;:a consagrou 00 lanc;:amento agua
do cruzador «Clamenceau» (cujo nome estava IIgado 00 do politico do mesmo nome e,
par tal motlvo, a sua engle aparece no selo),
fol considerado como contendo um erro de
acentuac;:oo, pols deverla estar escrlto sem
acento no primelro E. 0 selo, em boa verdade, a um selo errado, vista este cruzador nunco ter sid a completamente construido e muito
menoslanc;:ado agua (Fig. 9). Acontece, poram, que ele entrou no «galerla» dos selos errados par motlvo que, mals tarde, nao se
comprovou. Para fazer frente 00 cora de protestos, Decarls, a desenhador do selo, requereu a certldao de nasclmento de George

Fig. 3

05 Poises Balxos, em 1936, emltlram um
selo dedlcado a Erasmo de Roterdoo, Inscrevenda no mesmo a data de 1466 como sendo a ana do seu nascimento. Poram, em
1969, no mesmo pais, a emitldo novo selo
sabre este humanista, atrlbulndo como data
de nasclmento a ana de 1469. A prlmelra vista, a data do nasclmento num destes dais
selos terla de estar errada (Figs. 5 e 6). Acontece, no entanto, que as duos datos estoo
correctas como nos provou A.N. de Vasconcelos, em fundamentado artlgo que publlcou
no nosso Boletim n. 2 328, de Dezembro de 1984
(4). 0 amago do questoo esta no facto de,
num dos selos, se datar 0 nascimento de
Erasmo segundo 0 Calendarlo Gregorlano e,

a

a
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Volume da Colec~io Tematica editada pelo
Clube do Coleccionador dos Correios onde se sumariam e avaliam os muitos vestlgios da presen~a arabe em
Portugal, real~ando-se a extraordinaria importancia
deste legado (e do muito que nao nos chegou) para a
forma~ao da «portugalidade».
Com uma prasa fluente e cativante, 0 autor consegue despertar no leitor 0 interesse por urn vasto mundo fascinante e quase completamente desconhecido da
generalidade das pessoas que do tema tern, na melhor
das hipoteses, no~oes deturpadas e preconceitos sem
fundamento historico.
Integram ainda este volume pequenos excertos de
poemas da autoria de poetas que nasceram e/ou viveram no Alandalus e uma selec~ao (vasta e sedutora)
de imagens de pe~as e monumentos que patenteiam 0
brilho e a excelencia de uma civiliza~ao. F az ainda parte integrante deste livro uma emissao de seis selos
reproduzindo obras de arte expressivas da cultura arabe e relacionadas com Portugal.
• autor, AdaIberto Alves e poeta e orientalista, dedicando-se, em especial, a pesquisa no domlnio da
civiliza~ao arabe, sobretudo no que respeita ao Garb al-Andalus e a sua influencia na cullura portuguesa. Desenvolve, alem disso, uma carreira paralela como jurista e conferencista, tendo apresentado
comunica~oes em universidades e outras institui~oes nao so de Portugal como de Espanha, Reino Unido,
Fran~a, Marrocos, Lfbia, Iraque e TunIsia. Tern publicadas cerca de duas dezenas de obras, nomeadamente sobre poesia luso-arabe. Foi Presidente da Sociedade de LIngua Portuguesa e e vice-presidente do Instituto Luso-;\rabe para a Coopera~ao, vogal do Conselho de Administra~ao da F unda~o
Portuguesa da Heran~a Arabe Islamica, Presidente da Assembleia-Geral da Academia de Altos Estudos Ibero-Arabes e membra de diversas institui~oes de ambito cultural.
Pre~o:

7.850$00

A venda:
• na sua Esta~ao de Correios
• na Filatelia:
l> Loja - Av. Casal Ribeiro. 28 - 1049-052 LISBOA
l> Atraves da linha gratis 800 273 273
l> Por fax: 21 3 11 18 48 ou e-mail: mercadonac@ctt.pt
l> Em sobrescrito, para Remessa Livre 11004 1032-960 LISBOA (nao precisa de selo).
Ofertas: 0
Ao adquirir esle /ivro, receberci graluilamenle a revisla lrimeslral do Clube de Coleccionador e 0 direilo a quola

de socio desle ciube, durante um ano.
Receberci lambem um marcador coleccioncivel.
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anos vlnte -, Incluia um selo recordando a
Influencla que 0 jazz teve na cultura musical
americana, e noo 56. 0 selo fol, desde logo,
multo crltlcado por nos mostrar um muslco a
tocar saxofone de forma Incorrecta (Fig. 26).
Noo tem razoo os cnticos, visto 0 selo se 11m 1tar a reproduzir uma obra do carlcaturista
John Held Jr" reallzada cerca de 1923. Tratase, pois, de mais um falso erro fllatallco.
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Fig. 23
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Fig. 24
Fig. 8

Fig. 7
Fig. 27

ate que especiallstas na materia vieram esclarecer que esta data tambem se podia escrever daquela forma (Fig. 24).
A Franc;a comemorou 0 6. 2 centenarlo da
morte de Gaston Febus, em 1991, com um selo
de 2,5 FF (Fig. 25). Sucede que nas enciclopedias e dlclonarlos de HIst6ria franceses aqueIe apelldo aparece grafado PHOEBUS ou
PHtBUS. A controversia estalou de Imedlato,
tanto mals que no pedestal da estatua do
autor do «Uvro de Cac;a)) esta escrito PHOEBUS.
Pensou-se, em certa altura, que 0 facto se
devla a exlgenclas da nova reforma ortografica. Por flm, os perltos revelaram que, na Idade Media, Febus se escrevia com F e que 0
proprio Gaston asslnava com F 0 seu nome
de famnia.

Fig. 25

ram um selo homenageando 0 plonelro do
jornallsmo critico, Heinrich Heln, poeta e escrltor de certa nomeada (Fig. 11). Atrlbuiram-Ihe
o ano de 1797 como data do seu nasclmento - 0 que contrariava a data que constava
das enclclopedlas dlsponivels na apoca. SUcsde, poram, que os Investigadores acabaram
por descobrlr, mals tarde, que a data que
constava das enclclopadlas estava errada. 0
escrltor, para fuglr ao recrutamento mllltar,
havla falsificado a data do nasclmento. Nestes termos, a data de nascimento Inserta no
selo em questoo, aflna!. estava certa.

E por que 0 artlgo val longo, vamos termlnar com um apontamento menos clrcunspecto .. . Em 1994, as IIhas Marshall emltlram um
selo em que vemos um allnhamento perfeito
dos planetas do sistema solar (Fig. 27). Tal
poslclonamento e apenas admlssivel em termos te6rlcos e 56 acontecerla daqul a 5 mil
mllh6es de anos. Nessa altura, ja noo havera
um Sol tal como n6s 0 conhecemos e admlramos ...
NorM
(1) Ver, por ex .. cat610gos .Slmoes Ferrelra-, .Yvert &
Tellleflt, .sassone.., «Scott•.• Blanco., bem como os
dlclon6rlos «do Fllatellsta. e «da Fllatella», edltados
em BrasOia e no Porto. ~ alnda de referlr .Phllatellc
Terms Illustrated •.• Collectlonner les Timbres»,
.Collectlng Stamps., -The stanley Gibbons Book of
Stamps», «La Phllatelle. e .Noc;:6es Elementeres de
Fllatella •.
(2) Ver .Erreurs» em «Nouveau Guide de la Phllatelle..,
de Pierre Chauvlgny, 1984 - Ouest-France.
(3) Num unlverso aproxlmado de 10 000 selos.
(4) 0 selo contem, no entanto. uma mensagem artistlca deformeda que 0 autor cltado argutamente
detectou: a pene com que Erasmo escreve fol
.horlzontallzoda. em relac;:ao ao quadro original.
(5) Este Terrlt6rlo fol transformada em Estado em 1817,
quando se separou do de Alabama.
(6) A «cac;:a. aos selos errados, a nosso ver, tem de ser
levada a efelto com serenldade e razoabilldade:
se se exagerar nessa busca, qualquer dla. como
J6 II algures, poderiamos calr no rldiculo de conslderer errados as salas com agulas blcefalas ...
(7) .Erro» semelhante aporece em salas pastos em clrculac;:ao, no mesmo ano, nas antlgas provinclas ultramerlnas de Angola (sem razao aperente vlsto 0
BNU nao laborer no terrlt6rlo), de Cabo Verde, da
Gulne Portuguesa, de Macau, de Moc;:amblque,
de S. Tome e PrinCipe e de TImor.

Fig. 26

Quando em 1998 os EUA lanc;aram dlver50S blocos comemorativos do seculo que estava a termlnar, 0 tercelro - dedlcado S?os
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Clemenceau, cognominado 0 «Tigre)), e proyou mediante 0 que constava da referida certldoo, que 0 conhecldo politiCO fora,
efectlvamente, reglstado com acento 0 primelro E. Com este truculento politico noo gostava de assoclar clemencla ao seu nome,
delxara, desde multo novo, de acentuar 0 seu
apelldo.
Multo badalados como selos errados sao
os tres ultimos selos da serie que, em 1941. a
Italla dedlcou fraternldade das forc;as italianas e alemoes (Fig. 10). Dlz-se que, contra os
regulamentos mllitares, 0 soldado alemoo se
apresenta com a esplngarda no ombro esquerdo. Parece evldente que 0 facto se deveu a criterios de ordem estatlca. No entanto,
tal pratlca noo esta completamente banlda
dos regulamentos militares, como se quer fazer crer, pols, quem como n6s prestou servlC;O militar, recorda-se certamente do
comando ordenando 0 arma mudar de ombro.
No flm da II Guerra Mundla!. quando os
Allados ocupavam areas deflnldas na Alemanha, as autorldades da Zona Francesa emltl-

a

Fig. 11

Fig. 12

Em 1948, os EUA, um dos paises que maior numero de selos errados apresenta, dedlcou um selo ao Terrlt6rlo de Mlsslsslpl, crlado
em 1798 (5). Anallsando 0 referldo selo, verlflcamos que 0 escudo nele gravado contam
um erro ortograflco (MISSISIPPI), contrarlando
a ortografla que consta no clmo do se/o (Fig.
12). Noo se trata, poram, de erro dado que 0
escudo original (1798) Inscrever 0 nome do
Terrlt6rlo em questoo desta forma. Noo
estamos, pols, perante um erro, como alguns
nos qulseram fazer crer.
Num recente
«Gula)) desta tematlca, consldera-se
como errado um
selo frances de .
1956, consagrado
a Charles Tellier,
por apresentar junto
flgura deste
cientlsta, um crlstal
de neve com 8
Fig. 10
pontas (Fig. 13). De

a

Fig. 9
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facto, os cristais de neve natural apresentam
apenas 6 pontas ou brac;:os. Porem, neste
caso, e legitimo admitlr que 0 desenhador
noo tenha cometldo um deslize, vlsto quererse homenagear um elentlsta cuja projecc;:oo
se deve aos estudos do frio industrial. Por tal
facto, flcou conheeldo como «pal do frloll.
Assim sendo, e conslderando que 0 cristal de
neve artificial tem 8 pontas, noo se nos aflgura Incorrecto a Introduc;:oo de um crlstal
com 8 pontas neste selo.

Fig. 13

pela ondulac;:oo provocada pel a deslocac;:oo
do navio que 0 mesmo recua, ou melhor, cia
are, pelo que 0 fumo acima referido fol bem
desenhado.
A proposlto de um selo do arqulpelago
Tristoo da Cunha, de 1965 (Fig. 16), ja II uma
noticla critlca na qual se advogava que 0
nome do nosso compatrlota (e descobrldor
da prlncipaillha, em 1506), se chamava Trlstoo
d' Acunha. Sem comentarlosl
Um erro multo frequente em selos com navlos de vela e aquele que, na girla filatellca
apelldamos de «ventos contrarios», Isto e, 0
vento enfuna as velas num sentldo e desfralda
as bandelras noutro. Sao as dezenas os exemplos que para aqul poderiamos carrilar. No
entanto, noo estamos de acordo com dols
casos que passe a eltar. 0 prlmelro dlz respeito a Italia, com os selos que dedlcou a Felra
do Levante, em Barl (Fig. 17), e 0 segundo
caso envolve a serle de 3 selos dedlcada ao
centenario do Banco Naelonal Ultra marino
(Fig. 18). Na realldade, nestes casos, 0 lIustrador Italiano IImltou-se a reproduzlr 0 logotlpo
(como hoje se dlz) daquela Importante felra
Internaclonal, e 0 lIustrador portuguas transpos
para 0 selo 0 escudo daquele banco - esse
slm com desenho Incorrecto (7).

Fig. 14

Noo e Invulgar encontrarmos «classlflcados» como selos errados aquele que apresenta uma lIustrac;:oo em que se va um homem
ou uma mulher, nos mals varlados trabalhos,
utllizando a mao esquerda. Ver, por todos, 0
selo da Organizac;:oo Internacional do TrabaIho de 1956 (Fig. 14). Pensamos que nestes
casos ha tambem um certo «fundamentallsmo», pols os esquerdlnos tem todo 0 direlto de flgurar em selos (6).
Em 1993, a IIha de Man, sltuada no mar
da Irlanda, dependente dlrectamente da coroa Inglesa, emltlu um selo lIustrado com um
paquete que, a prlmelra vista, se nos afigura
conter algo de Incorrecto (Fig. 15). No entanto, e para ah§m do facto do fumo da chamine do navlo estar dlrecclonado em sentldo
contrario ao que era de esperar, verifica-se

Fig. 15

Fig. 17

Fig. 16
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tado aos lIustradores dos selos em aprec;:o mas
sim ao artlsta, grande admlrador de
Napoleoo e plntor oflela I da sua corte.

Qual destes selos estara de acordo com 0 original? Os dols, visto os selos em estudo reproduzlrem quadros diferentes, plntados comum
ana de Intervalo. Mals uma vez poderemos
dlzer que nem sempre 0 que parece e.
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Fig. 19
Fig. 21

Andorra (francesa) emltlu na serie «Europa»
de 1980, dedlcada a personagens celebres,
um selo homenageando Carlos Magno, crlador da Europa crista oeldental (Fig . 22). Este
imperador noo usava barba. Esta hlstorlcamente provado. Nestes termos, a lIustrac;:oo
do selo em estudo e Incorrecta. No entanto,
tem defensores que argumentam tratar-se de
um falso erro, pols, a flgura retratada (retlrada de uma escultura da Idade Media) e daquele Imperador na «versoo» rei Salomoo. Este,
slm, como sabemos, usava hlrsuta barba.
Carlos Magno esta alnda IIgado a outr~
falso erro. Trata-se do selo Italiano de 200 IIras
emltldo em 1982, tambem da serie «Europa»
(Fig. 23). 0 aconteelmento hlst6rlco nele Invocado e a coroac;:oo de Carlos Magno, como
Imperador em Roma, pelo Papa Leoo III. A
data Inscrlta no selo em analise e: Natal 799.
Estamos perante uma data apenas correcta
para os italianos da epoca. Para as restantes
nac;:5es crlstos da Europa estava-se ja no prlmelro dla do ana 800 - data que encontramos dlvulgada nos nossos compand los de
Hlstorla.
Portugal tambem esta Incluido nesta relac;:oo. Em 1960, com um ana de atraso, fol
emitida uma serle de 3 selos comemorativa
do 4. 2 Centenarlo da Fundac;:ao da Unlversldade de Evora. Os selos apresentam inscrito,
em numeros romanos, 0 ana de 1959 da seguinte forma: MDCCCCLIX e noo, como seria de esperar, MCMUX. Gerou-se entoo grande
celeuma, como os mais velhos se recordaroo,

Fig. 18

Quem, menos conhecedor d a obra de Paul
Gauguin, atentar nos selos
que se reproduzem a segulr
(Figs. 19 e 20), admlte com
facllida de que um deles
transmlte-nos uma mensagem a rtistlca deformada,
uma vez que a taitlana de
sala encarnada veste, no
selo do Yemen, uma blusa
branca e, no selo da antlga
RDA. usa uma blusa
azulada , digamos assim.

Fig. 22

Fig. 20

Outro exemplo Interessante de falso erro e
o que se passa com tras selos respectlvamente, do Ruanda (1969), Grenada (1971) e antiga Republica do Alto Volta (1969). Estes selos
reproduzem 0 mesmo quadro de David:
Napoleoo Bonaparte atravessando 0 desfiladelro do Grande S. Bernardo, em 1800 (Fig. 21).
o quadro e magnifico e 0 cavalo branco de
Napoleoo esta all espectacularmente retratado. 0 plor e que este grande general e mau
politico atravessou 0 desflladelro em causa
de ... mula. 0 erro noo pode asslm ser Impu27

facto, os cristais de neve natural apresentam
apenas 6 pontas ou brac;:os. Porem, neste
caso, e legitimo admitlr que 0 desenhador
noo tenha cometldo um deslize, vlsto quererse homenagear um elentlsta cuja projecc;:oo
se deve aos estudos do frio industrial. Por tal
facto, flcou conheeldo como «pal do frloll.
Assim sendo, e conslderando que 0 cristal de
neve artificial tem 8 pontas, noo se nos aflgura Incorrecto a Introduc;:oo de um crlstal
com 8 pontas neste selo.

Fig. 13

pela ondulac;:oo provocada pel a deslocac;:oo
do navio que 0 mesmo recua, ou melhor, cia
are, pelo que 0 fumo acima referido fol bem
desenhado.
A proposlto de um selo do arqulpelago
Tristoo da Cunha, de 1965 (Fig. 16), ja II uma
noticla critlca na qual se advogava que 0
nome do nosso compatrlota (e descobrldor
da prlncipaillha, em 1506), se chamava Trlstoo
d' Acunha. Sem comentarlosl
Um erro multo frequente em selos com navlos de vela e aquele que, na girla filatellca
apelldamos de «ventos contrarios», Isto e, 0
vento enfuna as velas num sentldo e desfralda
as bandelras noutro. Sao as dezenas os exemplos que para aqul poderiamos carrilar. No
entanto, noo estamos de acordo com dols
casos que passe a eltar. 0 prlmelro dlz respeito a Italia, com os selos que dedlcou a Felra
do Levante, em Barl (Fig. 17), e 0 segundo
caso envolve a serle de 3 selos dedlcada ao
centenario do Banco Naelonal Ultra marino
(Fig. 18). Na realldade, nestes casos, 0 lIustrador Italiano IImltou-se a reproduzlr 0 logotlpo
(como hoje se dlz) daquela Importante felra
Internaclonal, e 0 lIustrador portuguas transpos
para 0 selo 0 escudo daquele banco - esse
slm com desenho Incorrecto (7).

Fig. 14

Noo e Invulgar encontrarmos «classlflcados» como selos errados aquele que apresenta uma lIustrac;:oo em que se va um homem
ou uma mulher, nos mals varlados trabalhos,
utllizando a mao esquerda. Ver, por todos, 0
selo da Organizac;:oo Internacional do TrabaIho de 1956 (Fig. 14). Pensamos que nestes
casos ha tambem um certo «fundamentallsmo», pols os esquerdlnos tem todo 0 direlto de flgurar em selos (6).
Em 1993, a IIha de Man, sltuada no mar
da Irlanda, dependente dlrectamente da coroa Inglesa, emltlu um selo lIustrado com um
paquete que, a prlmelra vista, se nos afigura
conter algo de Incorrecto (Fig. 15). No entanto, e para ah§m do facto do fumo da chamine do navlo estar dlrecclonado em sentldo
contrario ao que era de esperar, verifica-se

Fig. 15

Fig. 17

Fig. 16
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anos vlnte -, Incluia um selo recordando a
Influencla que 0 jazz teve na cultura musical
americana, e noo 56. 0 selo fol, desde logo,
multo crltlcado por nos mostrar um muslco a
tocar saxofone de forma Incorrecta (Fig. 26).
Noo tem razoo os cnticos, visto 0 selo se 11m 1tar a reproduzir uma obra do carlcaturista
John Held Jr" reallzada cerca de 1923. Tratase, pois, de mais um falso erro fllatallco.
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Fig. 24
Fig. 8

Fig. 7
Fig. 27

ate que especiallstas na materia vieram esclarecer que esta data tambem se podia escrever daquela forma (Fig. 24).
A Franc;a comemorou 0 6. 2 centenarlo da
morte de Gaston Febus, em 1991, com um selo
de 2,5 FF (Fig. 25). Sucede que nas enciclopedias e dlclonarlos de HIst6ria franceses aqueIe apelldo aparece grafado PHOEBUS ou
PHtBUS. A controversia estalou de Imedlato,
tanto mals que no pedestal da estatua do
autor do «Uvro de Cac;a)) esta escrito PHOEBUS.
Pensou-se, em certa altura, que 0 facto se
devla a exlgenclas da nova reforma ortografica. Por flm, os perltos revelaram que, na Idade Media, Febus se escrevia com F e que 0
proprio Gaston asslnava com F 0 seu nome
de famnia.

Fig. 25

ram um selo homenageando 0 plonelro do
jornallsmo critico, Heinrich Heln, poeta e escrltor de certa nomeada (Fig. 11). Atrlbuiram-Ihe
o ano de 1797 como data do seu nasclmento - 0 que contrariava a data que constava
das enclclopedlas dlsponivels na apoca. SUcsde, poram, que os Investigadores acabaram
por descobrlr, mals tarde, que a data que
constava das enclclopadlas estava errada. 0
escrltor, para fuglr ao recrutamento mllltar,
havla falsificado a data do nasclmento. Nestes termos, a data de nascimento Inserta no
selo em questoo, aflna!. estava certa.

E por que 0 artlgo val longo, vamos termlnar com um apontamento menos clrcunspecto .. . Em 1994, as IIhas Marshall emltlram um
selo em que vemos um allnhamento perfeito
dos planetas do sistema solar (Fig. 27). Tal
poslclonamento e apenas admlssivel em termos te6rlcos e 56 acontecerla daqul a 5 mil
mllh6es de anos. Nessa altura, ja noo havera
um Sol tal como n6s 0 conhecemos e admlramos ...
NorM
(1) Ver, por ex .. cat610gos .Slmoes Ferrelra-, .Yvert &
Tellleflt, .sassone.., «Scott•.• Blanco., bem como os
dlclon6rlos «do Fllatellsta. e «da Fllatella», edltados
em BrasOia e no Porto. ~ alnda de referlr .Phllatellc
Terms Illustrated •.• Collectlonner les Timbres»,
.Collectlng Stamps., -The stanley Gibbons Book of
Stamps», «La Phllatelle. e .Noc;:6es Elementeres de
Fllatella •.
(2) Ver .Erreurs» em «Nouveau Guide de la Phllatelle..,
de Pierre Chauvlgny, 1984 - Ouest-France.
(3) Num unlverso aproxlmado de 10 000 selos.
(4) 0 selo contem, no entanto. uma mensagem artistlca deformeda que 0 autor cltado argutamente
detectou: a pene com que Erasmo escreve fol
.horlzontallzoda. em relac;:ao ao quadro original.
(5) Este Terrlt6rlo fol transformada em Estado em 1817,
quando se separou do de Alabama.
(6) A «cac;:a. aos selos errados, a nosso ver, tem de ser
levada a efelto com serenldade e razoabilldade:
se se exagerar nessa busca, qualquer dla. como
J6 II algures, poderiamos calr no rldiculo de conslderer errados as salas com agulas blcefalas ...
(7) .Erro» semelhante aporece em salas pastos em clrculac;:ao, no mesmo ano, nas antlgas provinclas ultramerlnas de Angola (sem razao aperente vlsto 0
BNU nao laborer no terrlt6rlo), de Cabo Verde, da
Gulne Portuguesa, de Macau, de Moc;:amblque,
de S. Tome e PrinCipe e de TImor.

Fig. 26

Quando em 1998 os EUA lanc;aram dlver50S blocos comemorativos do seculo que estava a termlnar, 0 tercelro - dedlcado S?os
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Clemenceau, cognominado 0 «Tigre)), e proyou mediante 0 que constava da referida certldoo, que 0 conhecldo politiCO fora,
efectlvamente, reglstado com acento 0 primelro E. Com este truculento politico noo gostava de assoclar clemencla ao seu nome,
delxara, desde multo novo, de acentuar 0 seu
apelldo.
Multo badalados como selos errados sao
os tres ultimos selos da serie que, em 1941. a
Italla dedlcou fraternldade das forc;as italianas e alemoes (Fig. 10). Dlz-se que, contra os
regulamentos mllitares, 0 soldado alemoo se
apresenta com a esplngarda no ombro esquerdo. Parece evldente que 0 facto se deveu a criterios de ordem estatlca. No entanto,
tal pratlca noo esta completamente banlda
dos regulamentos militares, como se quer fazer crer, pols, quem como n6s prestou servlC;O militar, recorda-se certamente do
comando ordenando 0 arma mudar de ombro.
No flm da II Guerra Mundla!. quando os
Allados ocupavam areas deflnldas na Alemanha, as autorldades da Zona Francesa emltl-

a

Fig. 11

Fig. 12

Em 1948, os EUA, um dos paises que maior numero de selos errados apresenta, dedlcou um selo ao Terrlt6rlo de Mlsslsslpl, crlado
em 1798 (5). Anallsando 0 referldo selo, verlflcamos que 0 escudo nele gravado contam
um erro ortograflco (MISSISIPPI), contrarlando
a ortografla que consta no clmo do se/o (Fig.
12). Noo se trata, poram, de erro dado que 0
escudo original (1798) Inscrever 0 nome do
Terrlt6rlo em questoo desta forma. Noo
estamos, pols, perante um erro, como alguns
nos qulseram fazer crer.
Num recente
«Gula)) desta tematlca, consldera-se
como errado um
selo frances de .
1956, consagrado
a Charles Tellier,
por apresentar junto
flgura deste
cientlsta, um crlstal
de neve com 8
Fig. 10
pontas (Fig. 13). De

a

Fig. 9
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filatallcas que se conhece, afinal, noo dera
origem a um selo errado.
Em 1896, a ilha do Tasmania, que hoje faz
parte do Australia, emltlu um selo ilustrado
com as Quedas de Dliston. Para quem, actualmente, vlslta estas quedas de agua noo as
reconhecem no selo pelo que, se for filatelisto, julgara que a representac;:oo que consta
do selo teria sldo trocada (como alias aconteceu noutros casas). 0 que sucedeu fol que
a erosoo natural, 00 longo de um saculo,
transformou par campi eta a «visual» desta
parte do rio, tornando Irreconhecivel a local
(Fig. 3).
Em 1922 e em 1935, as EUA e a Canada,
respectlvamente, emltlram selo ilustrados com
as Cataratas do Niagara. Acontece que as
selos foram lIustrados com a representac;:ao
que as naclonals de coda um destes poises
tem das referldas cataratas, Isto a, a Imagem
que aparece no selo noo a a do pr6prio pais
mas slm do que Ihe a frontelro. Por esta razoo,
multos fllatelistas dos poises em questao afirmom estar-se perante selos errados. Noo a,
poram, poslclonamento que merec;:a apolo
generalizado (Fig. 4).

no outro, utlllzar-se a Calendarlo Juliano (dlferenc;:a de 3 anos).

,

A Heran~a Arabe em Portugal

Fig. 5

Fig. 6

A Franc;:a e a Argentina emltlram, em 1937
e 1959, respectivamente, selos que nos mostram esquladores executando saltos com as
brac;:os em poslc;:ao manifesto mente Incorrecto. Incorrecta ... nos nossos dlas, vista que, no
altura
em
que surglram
tals selos, as
saltadores
efectuavam,
de facto, as
saltos daque10 forma e
nao com as
brac;:os junto
00
corpo
como a tacFig. 4
nlca actual a
1550 obrlga
(Figs. 7 e 8).
Durante muitos anos, a selo que, em 1939,
a Franc;:a consagrou 00 lanc;:amento agua
do cruzador «Clamenceau» (cujo nome estava IIgado 00 do politico do mesmo nome e,
par tal motlvo, a sua engle aparece no selo),
fol considerado como contendo um erro de
acentuac;:oo, pols deverla estar escrlto sem
acento no primelro E. 0 selo, em boa verdade, a um selo errado, vista este cruzador nunco ter sid a completamente construido e muito
menoslanc;:ado agua (Fig. 9). Acontece, poram, que ele entrou no «galerla» dos selos errados par motlvo que, mals tarde, nao se
comprovou. Para fazer frente 00 cora de protestos, Decarls, a desenhador do selo, requereu a certldao de nasclmento de George

Fig. 3

05 Poises Balxos, em 1936, emltlram um
selo dedlcado a Erasmo de Roterdoo, Inscrevenda no mesmo a data de 1466 como sendo a ana do seu nascimento. Poram, em
1969, no mesmo pais, a emitldo novo selo
sabre este humanista, atrlbulndo como data
de nasclmento a ana de 1469. A prlmelra vista, a data do nasclmento num destes dais
selos terla de estar errada (Figs. 5 e 6). Acontece, no entanto, que as duos datos estoo
correctas como nos provou A.N. de Vasconcelos, em fundamentado artlgo que publlcou
no nosso Boletim n. 2 328, de Dezembro de 1984
(4). 0 amago do questoo esta no facto de,
num dos selos, se datar 0 nascimento de
Erasmo segundo 0 Calendarlo Gregorlano e,

a

a
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Volume da Colec~io Tematica editada pelo
Clube do Coleccionador dos Correios onde se sumariam e avaliam os muitos vestlgios da presen~a arabe em
Portugal, real~ando-se a extraordinaria importancia
deste legado (e do muito que nao nos chegou) para a
forma~ao da «portugalidade».
Com uma prasa fluente e cativante, 0 autor consegue despertar no leitor 0 interesse por urn vasto mundo fascinante e quase completamente desconhecido da
generalidade das pessoas que do tema tern, na melhor
das hipoteses, no~oes deturpadas e preconceitos sem
fundamento historico.
Integram ainda este volume pequenos excertos de
poemas da autoria de poetas que nasceram e/ou viveram no Alandalus e uma selec~ao (vasta e sedutora)
de imagens de pe~as e monumentos que patenteiam 0
brilho e a excelencia de uma civiliza~ao. F az ainda parte integrante deste livro uma emissao de seis selos
reproduzindo obras de arte expressivas da cultura arabe e relacionadas com Portugal.
• autor, AdaIberto Alves e poeta e orientalista, dedicando-se, em especial, a pesquisa no domlnio da
civiliza~ao arabe, sobretudo no que respeita ao Garb al-Andalus e a sua influencia na cullura portuguesa. Desenvolve, alem disso, uma carreira paralela como jurista e conferencista, tendo apresentado
comunica~oes em universidades e outras institui~oes nao so de Portugal como de Espanha, Reino Unido,
Fran~a, Marrocos, Lfbia, Iraque e TunIsia. Tern publicadas cerca de duas dezenas de obras, nomeadamente sobre poesia luso-arabe. Foi Presidente da Sociedade de LIngua Portuguesa e e vice-presidente do Instituto Luso-;\rabe para a Coopera~ao, vogal do Conselho de Administra~ao da F unda~o
Portuguesa da Heran~a Arabe Islamica, Presidente da Assembleia-Geral da Academia de Altos Estudos Ibero-Arabes e membra de diversas institui~oes de ambito cultural.
Pre~o:

7.850$00

A venda:
• na sua Esta~ao de Correios
• na Filatelia:
l> Loja - Av. Casal Ribeiro. 28 - 1049-052 LISBOA
l> Atraves da linha gratis 800 273 273
l> Por fax: 21 3 11 18 48 ou e-mail: mercadonac@ctt.pt
l> Em sobrescrito, para Remessa Livre 11004 1032-960 LISBOA (nao precisa de selo).
Ofertas: 0
Ao adquirir esle /ivro, receberci graluilamenle a revisla lrimeslral do Clube de Coleccionador e 0 direilo a quola

de socio desle ciube, durante um ano.
Receberci lambem um marcador coleccioncivel.
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VAMOS ESCLARECER (7)
2001-012 - A proposito dos I.P. «POS EXPO'98»

FALSOS
ERROS

America Mascarenhas Pereira
Isto algum resquicio da tal dlvlsao do Pais. que
salu gorada7 E par que nao FILAT~LlCOS?
PARA ONDE IRAO OS PROVEITOS DAS SUAS
VENDAS? E as sobras. quando retlrados7
Oportunamente 0 saberemos, au nao? Pelo
menos tenho. agora. algumas boas esperanc;:as no que dlz respelto as datas de emlssao
ou venda ao publico.
Talvez. de pols das farias, ja possa darIhes. a conhecer tals elementos ou esse prazero Estou aguardando ...
E a FEDERA<;:AO PORTUGUESA DE FILATELlA,
que dlz acerca desta discrlmlna9ao filatellca?
Ha que aguardar.

stou absolutamente convlcto de
que. as me us Caros Intelrlstas, Ignoram a numero (quantldade) de J.P.
said as. durante e ap6s a EXPO'98 mas. a
6bvlo, aqul me tem para obstar a essa Ignorancla (7). se passive I. Vejamos:
Depols do INTEIRO POSTAL. asslm conslderado pel a Direc9ao de Fllatella. com a
Logotlpo da EXPO'98, em 21/Malo/98. foram
emltldos:

E

1. Medlndo 143xl00 mm. temos:

Exposl<;:ao Mundlal Usboa 1998 = 5 (Oceanos)
Exposl<;:ao Mundlal Usboa 1998 = 5 (Pavllhoes) sem c6digo
Exposlc;:ao Mundlal Usboa 1998 = 3 (dlferentes)

Fdatelia Joaquim A,S, Ma~as

2. Logotlpo EXPO'98 (alguns) medlndo. todos. 170x 120 mm, temos:
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

LlSBOA, saidos par dlversas vezes
ESTORIL .................................................
CASCAIS .. .......................... ...................
SINTRA .............. .. ........ ...... ........ .... ........
MADEIRA .... .......... ............ .. ..................
ALGARVE .. .. .........................................
A<;:ORES ...............................................
PORTO .. .... .......... .. .. .................... .. ........

Rua do Crucifixo, 76 - 2.° Sala H
1100-183 USBOA
PORTUGAL
Tel.: 213 467 661
Fax: +351 213 259 090

= 20
= 1

=
=
=
=

=
=

2
3
12
16
7
8

,

SELOS • HISTORIA POSTAL

que eu salba, todos com C6DIGO e .. vALIDOS PARA TODO 0 MUNDO.. , a que equlvaIe a dlzer que. coda um. custa apenas Esc.
140$00.
Embora selados (7) - alguns - com a
.. LEITEIRA .. , .. BORBOLETA/FLOR .. a .. MARREQUINHA", contlnuam a ser Ignorados pel a
ectal .. Dlrecc;:ao de Fllatella que. par nao as
conslderar INTEIROS POSTAIS, nao as tem a
venda, na FILATELIA.
Remete-nos para as balcoes, pasmem
meus Caros. des respectlvas Regl6es. Sera

COMPRA - VENDE
Aberto de 2.!! a 6.!! das 14.30 as 19.00
(de manha, com marcat;ao previa)
Agora com loia virtual
na Internet. Enderet;o:
WWW.CARTOFILlA·FILATELlA.COM
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Rene Rodrigues da Silva
da Academia Europeia de Filatelia

que, na IIteratura da especialldade. aparecem ciasslflcados de selos errados e que, na
oplnlao de alguns filatellstas. deslgnadamente
o autor destas IInhas. como tal nao devem
ser conslderados.

e he 20 ou 30 anos para ca. os fllatellstas, em especial. oj) europeus,
mostram particular Interesse pelos
selos errados. 0 crescente apareclmento de
artlgos e n6tulas sobre 0 assunto nas mals
prestlgladas revlstas de Fllatella. bem como
capitulos em IIvros dedlcados ao nosso
«hobby» preferldo au IIvros que Ihes sao Intelramente dedlcados, sao dlsso prova bastante .
Devemos esclarecer, desde ja, para acalmar os filatelistas mals «fundamentalistas», que
fazemos clara dlstlnc;:ao entre selos errados e
erros no sentldo que Ihes e atrlbuido e vem
consagrado - nem sempre de forma concordante - nos glossarlos fllatelicos mals dlvulgados entre n6s (1).
Nestas clrcunstancias. para n6s. selo errado a aquala que fol ecvitlma» de uma Imparfelc;:ao au lapso. de uma concepc;:ao
Inexacta ou de uma reallzac;:ao Inabll. que
maculou toda uma emlssao. Nao se trata.
pols. de uma varledade de que os arros
formam parte (2).
Ironlzando, poderiamos dlzer que os salos
errados sao os erros dos pobres, visto que 0
erro afectando 0 conjunto de uma emlssoo.
salvo casos raros que noo excedem mela
centena (3), noD sao selos demasladamente
caros. Ha. no entanto. um aspecto essencial
que noo pode passar em claro: estamos perante um tlpo de colecc;:oo que exlge do fllatellsta persplcacla, conheclmentos de Hlst6r1a,
de Arte a de Politlca, bem como a leltura de
revlstas fllatallcas das mals varladas orlgens.
Dado 0 esciarecimento que se Impunha
prestar para relevar 0 espirlto que anima a
artlgo, vamos apresentar uma sarle de casos

D

***

Em 1865. a Terra Nova amltlu uma sarle de
selos lIustrados, destlnando a taxa de 5
centimos a representac;:oo de uma foca
caracteristlca do seu IItoral. A foca em questoo exlbla. contudo. duas patas (dlantelras)
o que fol Imedlatamente denunclado como
grave erro (Fig. 1). Por tal motlvo, os respQnsavels pela emlssoo apressaram-se a emltlr
novo selo. substltulndo no desenho as contestadas patas por barbatanas (Fig. 2).

Fig. 1

Fig. 2

Durante quase 70 anos, 0 prlmelro destes
selos fol motlvo de chacota ate que, nos Inicios dos anos trlnta. se descreveu clentlflcamente uma grande foca cinzenta da Terra
Nova que tem. de facto. patas dlantelras.
Asslm, uma das prlmalras Incorrecc;:oes
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popel. como no "ISSUE 11», Isto e, a emissao
do V barrado.
Apresentam como varied ode com 0 n. 2 53
a, 0 40 reis, azul. sem as flguras do valor. Podemos alnda acrescentar que a taxa dos 15
reis constitui 0 pior dos exemplos de uma ma
Impressao, quase por vezes nada se dlstlngulndo do composic;:ao do selo.
Com esta "ISSUE 15» termlna a emlssao
dos selos "nativos», por pouco tempo utilizado, porque foram recebldos do Metropole
os selos Tlpo "COROA», emitidos em 15 de
Julho de 1877 para todas as colonias. Era
necessario recolher todos os "nativos» para
serem utillzados no correspondencla os selos Tipo "COROA», 0 que reduz para um mes
a clrculac;:ao desta emlssao do "estrellnha»,
sendo portanto mais raro 0 aparecimento
de selos carimbados do que selos novos.
So mals tarde voltaram a aparecer os
«natlvos» mas agora sobretaxados, pols que,
armazenados no Contadorla do Fazenda
e nao tendo sldo destruidos ou queimados
como determlnava a lei, flzeram nessa altura multo Jelto, devldo a perspectlva do falto de remessas do Metropole, de requlslc;:oes
anterlormente feltas.
Pouco depols, tambem com a Introduc;:ao do novo camblo do moeda devldo 00
acordo Luso-Brltanlco apareceram mals
duos emlssoes de "natlvos», com tres valores apenas, 1 1/2, 4 1/2 e 6 rels, que permltlam selar a correspondencla apenas com os
selos de Goa, mesmo para fora do territorlo
portugues.
A estas Oltlmas emlssoes Ja dedlcamos a
nossa atenc;:ao em apontamento pormenorlzado publlcado no n. 2 374 de Dezembro
de 1996 desta Revlsta; Harrison & Napier
fazem-Ihes referencla na "ISSUE 29», Setembro de 1883, Isto e, depols de terem clrculado os prlmelros selos Tlpo "COROA» e tambem
depols de termos sldo "bombardeados» com
a "praga» de sobretaxas que tanto "COROAS»
como "NATIVOS» receberam entre 1881 e 1883.
A utlllzac;:ao dos termos "bombardeados»
e "praga» tem 0 seu que de aproprlado, pols
que, apesar de terem sldo detalhada e mlnuclosamente estudados em devldo tempo,
prlncipalmente para efeitos de arrumac;:ao nos
cat610gos e consequente aqulslc;:ao pel os
colecclonadores, a verdade seja dlta: h6
multas Incognitas sem expllcac;:ao, muitas teorlas dlvergentes conforme os autores, muitos
erros j6 modernamente reconhecldos e tambem multo abuso de falsificadores que se
aproveltaram do desconheclmento, desor-

dem e falta de concreta legislac;:ao reguladora
deste assunto.
Por Isso que nao nos debruc;:amos sobre
este capitulo, como flzeram alguns autores,
nos segulntes termos: «Conforme as ordens
emitidas deve haver a sobretaxa "X» no selo
"Y», mas nos nunca 0 vimos, tanto no mercado como nas principals colecc;:oes con hecldas no Mundo inteiro»!!!
E por aqul nos flcamos nos coment6rlos
que Inlciamos a obra mais completa e conheclda sobre "NATIVOS» da india Portuguesa,
publlcada pela Stanley Gibbons, da autoria
de Harrison & Napier, autores estes a quem
prestamos a nossa modesta homenagem.
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"A GLORIA PORTUGUESA"

«Issue 15))

UM INTEIRO POSTAL 2 C.
Cor. Joaquim Dares

"CERES" DE usa PRIVATIVO COM VARIOS TIPOS
Pedro Vaz Pereira

o principlo do saculo XX dava-se Iniclo a uma pratlca postal que em
multo vlrla a Interessar os Intelrlstas
portugueses e a hoje um dos factores que mals
valorlza as colec<;:oes portuguesas de Intelros
postais.
Estou a falar dos Bllhetes Postals de Uso
Particular ou deslgnados tam bam por prlvativas.
As companhlas comerclais decidlram a
determlnada altura utllizar 0 correlo para fazerem propaganda as suas pr6prias casas e
marcas.
Utilizando os postals e sobrescritos que elas
pr6prlas mandavam Imprlmlr com 0 timbre
da companhla e outros dlzeres de publlcidade envlavam este material ao correlo com 0
pedldo expresso para que no mesmo fosse
Impresso 0 respectiv~ selo do porte em vigor,
podendo este ser do servi<;:o naclonal ou internaclonal.
o servl<;:o nacional nestas pe<;:as postais
encontra-se largamente representado, aparecendo muito poucas do servl<;:o Internaclonal.
Exlstlam alnda empresas publicltarlas que faziam propaganda nos bllhetes-postals para
outras casas e que tam bam os envlavam aos
correlos para que Ihes fosse Impresso 0 respectivo selo de porte.
No caso dos "CERES" que a aquele de que
Ihes vou falar, s6 aparecem postals de propaganda para outras casas com a taxa de 25

panhla comerclal para seu uso pr6prlo sao
das taxas 'CERES" de 1 C. e 2 C.
Todos estes postals tem sempre uma tlragem de pequenisslmas quantldades e por Isso
sao muito raros e especlalmente multo caros.
Destes todos houve contudo um cuja tlragem foge a regra ja que foram selados
55.000 bllhetes-postals.
Foge a regra nao porque 55.000 postals
seja uma grande tlragem, mas se compararmos com 500 ou 1.000 postais de tlragens de
outras empresas entao temos que conclulr
que se trata de uma selagem anormalmente
grande para 0 que era habitual.
Estamos a falar claro esta do bllhete-postal mandado selar pela companhla de
seguros • A GL6RIA PORTUGUESA·.
Habituamo-nos durante multo tempo a
ver 0 postal' A GL6RIA PORTUGUESA" conforme se apresenta nas gravuras 1 e 2.
Sabiamos que 0 mesma tlnha e tem varios tipos de cor de papel, podendo apresentar-se na cor creme, laranja ou esverdeada.
Sabiamos que no canto Inferior esquerdo
tinha escrlta a segulnte men<;:ao "MODELO 24000 ex. JUNHO DE 1918".
o que nao sabiamos era que este postal
tlnha um Irmao gameD e como todos os
gameos tem uma pequenissima diferen<;:a
que a olho nu a francamente dificil de en contrar.
Repare-se que a gravura 1 e 2 sao Iguals
e 56 dlferem na cor do papel.
Mas em que diferem estes dols posta Is
daquele que esta Indlcado na gravura 3 ?

N

C.
Normalmente os posta is de usa prlvatlvo
cujo selo fol mandado Imprlmlr por uma com-
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portanto as mesmas do Identlco selo da «ISSUE
12» (emltldo em Malo de 1876). Quanto a
«ISSUE 14», a quase 0 mesmo que 0 anterior
mas sobre 0 10 rals Tlpo II, que aparece agora em segunda grava<;:ao com a oval central
contendo 41 IInhas na totalldade dessa oval.
Isto a, tanto na metade superior como na
metade Inferior; a estrela e a IInha branca
estao gravadas como na emlssao anterior; de
resto 0 10 rals tem as caracteristlcas Iguals as
da «ISSUE 11", Isto a, da emlssao do .N» tra<;:ado.
Podemos acrescentar que esta emlssao
a base do Tlpo II. Isto a, as IInhas do fundo
tocando na banda oval que engloba as
letras, a bastante mals dlficll de encontrar
que a anterior «ISSUE 13», mas qualquer das
duas experlenclas nao foram aprovadas
para a emlssao completa das «estrellnhas»,
que vamos em segulda descrever:

e os nossos leltores tlverem acompanhado os camentarlos que temos
felto a Obra de Harrison & Napier,
podem verlflcar que parece termos delxado no esqueclmento as «Issue 12», «Issue 13"
e «Issue 14».
Nao se trata de esquecimento mas de
uma forma pessoal de arrumar 0 assunto
para chegar a emlssao em epigrafe, chamada entre n6s de «EMISsAo DA
ESTRELlNHA».
Em Junho de 1977 fol Impressa esta emlssao com tados os valores habltuals; mas
como ja era voz corrente haver multa falslfica<;:ao nas emlssoes anteriores, as Entldades competentei., resolveram fazer prlmelro
duas experlencias e por fim resolver em deflnltlvo a decisao a tomar. Essas duas experiencias pravlas constituem a «ISSUE 13", felta
a base do Tlpo I sobre 0 selo de 10 rals e a
«ISSUE 14» felta a base do Tlpo II, tambam 50bre a mesma taxa do 10 rals.
Adiantaremos que qualquer das experiencias fol rejeltada e que acabou por salr a
emlssao completa na «ISSUE 15", que a seu
tempo descreveremos, mas que desde ja
esclareceremos tratar-se de uma mlstura de
altera<;:oes dos TIpos I e II, com uns «complementos inocentes» e Ineflcazes para todo e
qualquer falsario que pretendesse continuar a sua actividade.
Tratemos da «ISSUE 13»:
Nao a mais do que um retoque no 10 rals
do Tipo I da emlssao anterior (ISSUE 12), do
V tra<;:ado, ao qual fol adlclonado uma estrela de sete raios na parte superior da oval
central. por baixo do «0" da palavra «SERVIC;O» e uma IInha branca de 3 mm de
comprlmento por baixo da palavra «REIS".
Esta experlencla apenas foi felta sobre 0
10 rals, preto; as restantes caracteristicas sao

S

ISSUE 15
Tudo 0 que antecede se passou segundo aqueles autores, em Junho de 1877, mas
evldentemente que de forma sucesslva.
Trata-se da quinta Impressao de selos do
Tlpo II. agora com 0 fundo da oval central
formado por 41 linhas contadas por cima e
38 IInhas contadas por baixo, multas delas
alnda retocadas. Ha um espa<;:o em branco de cerca de 1/4 de mllimetro entre 0 fundo e a banda oval (colorida), isto a, as IInhas
do fundo nao tocam na oval havendo
agora uma pronunclada diferencla<;:ao
daquela que havla no Tlpo I Inicial; Isto,
conjuntamente com a estrela e a barra
branca, constituem as caracteristicas desta
emlssao.
Foram Impressos os nove valores costumados, nas cores usuals, gam a, perfura<;:ao e
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Podem Jazer parte das nossas recordac;oes ...
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NATION'S CUP · Uma Nova Forma
de Competi~ao Filatelica
Pedro Vaz Pereira
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I

Gravure 3

Repara-se na "." a segulr a "TELEFONE C.
1202 "e verlflque-se que exlste uma pequena
dlferenc;;a na cercadura, porem a grande dlferenc;;a encontra-se na estrela que esta por
debalxo das palavras "TELEGRAMAS: PORTUGUESA".
Nas gravuras 1 e 2 a estrela do centro tem
as pontas curvas, enquanto na figura 3 estas
pontas sao pontlagudas.
Mas nao ficamos par aqul e ha bem pouco tempo um amigo telefonou-nos dlzendo
que tinha um particular de "A GLORIA PORTUGUESA" ao que respondl que )a tlnha, mas
segulndo 0 principia baslco em filatella que
nem tudo e Igual em cores, papel, datas au
portes resolvi como sempre Ir verlficar "In loco"
tal pec;;a e nao del 0 meu tempo por perdido.
.
Deparel com 0 postal da gravura 4, a qual
era e e completamente dlferente do das gravuras 1.2 e 3.
Comec;;a por ter no verso e no canto Inferior esquerdo a menc;;ao de "MOD. 704-2500"
EX ", embora no canto Inferior esquerdo da
frente tenha escrlto "MODELO 2".

A tiragem au selagem dos posta Is para a
companhla de seguros "A GL6RIA PORTUGUESA" fol de 55.000 postals porem nestes tras tlpos de exemplares uns Indlcam 40.000 e 2.500
exemplares como a quantidade Impressa.
Sera que alnda exlstem outros modelos ?
au sera que a tlragem de 55.000 exemplares
fol felta com estes tras modelos que agora
apresento.
Julgo slnceramente que esta ultima hlpotese sera a mals provavei. contudo em fllatelia tudo e passive I dado que pec;;as que nunca
foram vistas podem aparecer a qualquer altura.
Contudo se verlflcarmos as datas de clrculaC;;ao das pec;;as reproduzldas nas gravuras
1.2,3.4 e 5 verlflcamos que as mesmas sao
multo proxlmas pelo que sou levado a conclulr que, tendo a companhla de seguros "A
GL6RIA PORTUGUESA" estes tras tlpos de bilhetes-postals em stock deve te-Ios envlado ao
mesmo tempo para a casa da moeda onde
foram tambem ao mesmo tempo selados.
A fllatella reserva-nos sempre as malores e
mel hares surpresas.
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Filatella e algo que se encontra
sempre em evoluC;;ao e em progressao contiinua e quem nao a sauber
acompanhar flcara para todo 0 sempre
perdido no tempo, no espac;;o, no saudoslsmo, na Inercla, no ver 0 combolo partir e
fechar-se a porta.
A FederaC;;ao Portuguesa de Fllatella e a
sua DlrecC;;ao apreclam as Inovac;;oes, as
novos desafios e em especial contam com
grandes filatellstas que tambem asslm pensam.
Convldados pela poderosa e tradlclonal
FederaC;;ao Inglesa a partlclpar na prlmelra
NATION'S CUP, sentimo-nos honrados,)a que
Iriamos ter por companhelros de aventura,
para alem da FederaC;;ao anfltrla, as poderosas federac;;oes francesa e belga.
Resolveu-se levar uma representac;;ao
equilibrada, mas especlalmente que mostrasse as varlas vertentes da nossa fllatella
Eram classes obrlgatorlas a Tradlclonai.
Tematica, Juventude, Hlstorla Postal.
Nestas classes era obrlgatorlo a apresentac;;ao de 2 partlclpac;;oes e no caso da Hlstorla Postal e Tradlclonal era obrigatorlo que
se apresentassem so com material do proprio pais tendo concorrldo as segulntes
partlcipac;;oes:
TRADICIONAL - Albertino Figueiredo com
"D.LUfs, Curved Label" e Elder Correia com
"Correlo Privativo de Portugal".
TEMATICA - Julio Mala com "That Glorlus
Deed· e Eduardo Oliveira e Sousa com "0
Automovel".
JUVENTUDE - Pedro Miguel Vaz Pereira
com "Inteiros Postals da Monarqula Portuguesa "e Pedro Canteiro com "Birds of Pray·
HIST6RIA POSTAL - Adellno Caravela com
"Correio Oflclal do Seculo XIX· e Joaqulm
Lobo com" A Censura na 22 Guerra Mundlal·.
Nas classes facultativas onde so se podia
apresentar uma partlclpaC;;ao por classe, Por-

tugal apresentou as seguintes partlclpac;;oes
nas classes de Intelros Postals, Maxlmafilia e
Flscals:
INTEIROS POSTAIS - Hernanl Carmelo de
Matos "Inteiros Postals do Rei D. Carlos".
MAXIMAFILIA - Eurlco Lage Cardoso com
'Portugal e as Descobrlmentos·.
FISCAIS - Jose Manuel Castanhelra da
Silveira "Flscals de S. Tome e Principe·.
No flm Portugal flcou em 42 lugar com
apenas menos 70 pontos que a Inglaterra
pais vencedor, embora na Tematlca tlvessemos sldo as vencedores do grupo onde
com a colecC;;ao de Julio Mala apresentamas a melhor por ser a mais pontuada colecC;;ao da competic;;ao, 0 que fol dlstlnguldo
com um excelente premio especial.
A organlzaC;;ao deste prlmelro evento Inter
paises fol excelente e fol a abrlr de um novo
conceito de competlC;;ao substanclalmente
mals barato e acessivel a outros paises.
Os premlos foram entregues numa original
cerlmonla, on de as c/asslficac;;oes parclals lam
dando origem aos totals parclals ate se atlnglr os totals gerais.
Portugal fol 0 unlco pais que se fez representar par uma equlpa naclonal composta por Joaquim Lobo, Helder Correia,
Julio Mala e Hernanl Carmelo de Matos,
cabendo-me a mlm a tarefa de comlssariar
e capltanear a equlpa.
Esta equlpa teve alnda como excelente companhelro Manuel Jansen.
A presen~a dos exposltores portugueses
fol largamente apreclada e enalteclda .
De realc;;ar alnda a presenc;;a de toda a
DlrecC;;ao da FIP nesta prlmelra edlC;;ao da
NATION'S CUP.
Alan Huggins e a sua equlpa estao de
parabens pelo excelente trabalho reallzado e quando tal tipo de eventos tlver um
calendario Internaclonal, Portugal estara na
prlmeira IInha para nele partlclpar.
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e 0 presidente da Comissao Organlzadora
proferlram breves dlscursos antes da actuac;:ao
do Rancho Folcl6rlco eeAs Azeltonelras de S.
Bento do Cortlc;:o».

***

Na Classe Especial estlveram expostos:

o eeMensagelro Fllatellco», Boletlm edltado

pela AFAl e 0 eeBoletlm do Clube Fllatellco de
Portugal».
A cada uma das Agremlac;:oes fol ofereclda a medalha comemoratlva dos dols certameso
Dos varlos eventos referldos no Programa
Social. e de destacar a chegada dos
estafetas que transportaram a mala-postal
entre Evora e Estremoz, a Sessao Solene de
homenagem a Tomaz Alcalde, que teve
lugar no Teatro Bernardlm Ribeiro onde se
reallzou tambem a sessao solene de Inaugurac;:ao das duas Exposlc;:oes. Na mesa de
honra sentaram-se a representante do Governador Civil de Evora, 0 presldente da Camara Municipal de Estremoz. 0 representante dos
cn, Eng.Q luis Andrade, 0 presldente da Federac;:ao Portuguesa de Fllatella/APD, Senhor
Pedro Vaz Pereira e 0 presldente da Comissao
Organlzadora Dr. Hernanl de Matos, personaIIdades que usaram da palavra nomeadamente para se congratularem com a
reallzac;:ao destes Importantes aconteclmentos na ja cltada cldade alentejana. No atrlo
do referldo teatro fol descerrada uma placa
evocatlva do 1. 2 centeno rio do nasclmento
do cantor lirlco estremocense Tomaz Alcaide
procedendo-se na ocaslao ao lanc;:amento do
Intelro-postal dedlcado ao cantor e a
aposlc;:ao do carlmbo comemoratlvo com a
sua engle.
Os cn cunharam 5 carlmbos comemoratlvos para as Exposlc;:oes a que nos vlmos
reportando.
De realc;:ar 0 excelente catalogo edltado pel a Organizac;:ao e a medalha dos
certames muito bem Ideallzada.
o jantar de jurados teve lugar num restaurante em Portalegre e 0 almoc;:o de
palmares reallzou-se no restaurante da Pousada da Ralnha Santa Isabel com numero50S partlclpantes, entre os quais multos
espanh61s que se deslocaram proposltadamente a Estremoz para receberem os
premios cuja dlstrlbulc;:ao se efectuou ap6s
o almoc;:o.
De destacar que 0 TROFEU AFA PARA 2001
fol atrlbuido, com Inteira justic;:a, dlzemos n6s,
ao presidente da Federac;:ao Portuguesa de
Fllatella/ APD, Senhor Pedro Vaz Pereira que 0
recebeu durante 0 repasto. 0 representante
dos cn, Dr. Francisco Fortunato, director comercial do Alentejo, 0 presidente da FPF/APD

A GLORIA
OMPANHIA

***

E com grande satlsfac;:ao que fazemos
uma referencla especial aos nossos prezados e estlmados cons6clos Senhores Eng. Q
Joaqulm lopes Trlndade que, com a sua
colecc;:ao de Intelros Fiscals, arrecadou 0
Grande Premlo eeEstremoz 2001 », e Fernando
Marques de Oliveira (antigo director do
nosso Clube) que, pela segunda vez que
expoe, obteve 0 eePremlo da Classe Tematlca»
com a sua excelente, bem estruturada e bem
estudada colecc;:ao eeA Avlac;:ao em Portugal
- Da Passarola ate aos Nossos Dlas», e Dr.
Bento Grosslnho Dlas, membro do Conselho
Fiscal do nosso Clube, 0 qual conqulstou, com
a sua colecc;:ao eel'Homme a la conquete du
clel», 0 premlo da Classe Maxlmafilla, alias,
com toda a justic;:a uma vez que se trata de
uma colecc;:ao de grande merito.
Justo e tambem referlr que 0 Grande
Premlo eeFllamoz 2001 », 0 Premlo Espanha e 0
Premlo da eeFilatelia Tradlclonal» desta Exposlc;:ao e os Premlos eeFllatelia Tradlclonal», eeHlst6rla Postal», eelnteiros Posta Is» e eeSelos Fiscals»
da eeEstremoz 2001» foram conqulstados pelos nossos estlmados cons6clos e amlgos cujos
nomes constam da IIsta dos principals premlados que atras se publica.
A todos estes nossos amlgos e dedlcados
associ ados as nossas mals slnceras fellcltac;:oes.
Eurico E. Loge Cardoso
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cartolina
PORl1JGAl. - 1.' Parte (Selos do Cooeio Nannal)
- Volume I (Selos de 1853 a 1969) ..............................................................................................................................
- Volume U (Selos de 1970 a 1990) ............................................................................................................................ .
- Volume ill (selos de 1991 em dlante) ........................................................................................... _ ..........................
PORl1JGAl. - 2.' Parte I (Selos de Aviao, Impostn, Enccmendas, Porteado, 0IIdaI, PrivatiYos, etc.) ..................................................
- 2.' Parte U (BIoms) ........................................ _ ...................................................................................................... .
IUiAS ADlACENTES ......................................................................................................... ~_........................................................
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ANGOlA PAlOP ........................................................................................................................................... _ ...••••..•••••••••••••••••••...•
CABO VERDE. ....•••...••••........•••...............•••••.......••.•..•....••••• _ .................................__ ................................................................. .
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GUIN~ .......................................................................................... ~ .......... _ .... _ .•• _ ...................................................................
GUINE PAlOP ......................................................................................................................................................... _ •.. _ ...~._
INDIA ..................................................................................................... _ •••. ~ .................................. .........................................
MACAU ...................................................................................................................................................................._ ......_ •• _ ...•.
MIXAMBIQUE .................................................................................. __ ........................................................................................ ,

~~I~M~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
~: ~~~ ~ ~~~ ~~ ll--NN~D I~ ~99tAV~' tFi ~5: 109':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::~:::::::::::::::::::::::::::::::

= . . . . . . . ... . ...... .... . . . . . . . . . . . .. .. . . . .... . ... . . .. . . .. . .. .. ..

PTE

Euro

6.100$00
7.400$00
7.200$00
3.200$00
13.600$00
8.700$00
4.300$00
8.000$00

30,43
36,91
35,91
15,96
67,84
43,40
21,45
39,90
13,97
27,93
15,46
67,34
19,20
59,86
24,44
50,88
15,71
44,89
40,40
13,97
13,47
17,46
0,45
0,42

2.800$00
5.600$00
3.100$00

13.500$00
3.850$00
12.000$00
4.900$00
10.200$00
3.150$00
9.000$00
8.100$00

TIMOR .............................................................................................................................................................................................

2.800$00

,OMPANHIAS DE M<J9.MBIQUE E NIASSA ................•
AFRiCA, CONGO, INHAMBANE, LOURENW MARQUfS, ltl~, QUEliMANE, K10NGA, ZAMBEZIA E ULTRAMAR ................................... .
Folhas IsoIadas ................................................................................................................................................................................
Folhas em PAPEI. .........................................................................................................._ ............................................................... .
Fevereilfl 2001
IVA /ndu/do 17%

2.700$00
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Premia Minlstro do Educat;do
e Medolha de Ouro
Joao Marla do Sliva Violante
D. wTs I - Emlssc3es de selos estampados e de
"provisorios!l

E

PR~MIO ESPANHA

PR~MIO HIST6RIA POSTAL

Premlo FESOFI
e Medalha de Ouro Grande
Eduardo Jose Oliveira e Sousa
L' automobile

Premlo Fundat;do Porluguesa
dos Comunlcat;oes e Medalha de Ouro
Adellno Adrlao de Melo Caravel a
o Serv/fyo Telegraflco Portugues (7857-7927)

P

PR~MIO PORTUGAL

PR~MIO INTEIROS POSTAIS

Premlo FPF-APD
e Medalha de Ouro Grande
com Fellcltat;oes do Juri
Luis Alemany
«D. Pedro II - Brazil Empire}) 7866/79

Premia AFA
e Medalho de Vermeil
Pedro Marc;:al Vaz Pereira
Inteiros Postals do Monarqula - A90res e
Madeira

E

PR~MIO FILATELIA TRADICIONAL

PR~MIO FILATELIA TEMATICA

Premlo Cdmara Municipal de Estremoz
e Medalha de Ouro Grande
Miguel Felix do Costa
P
7896/7905, D. Carlos I, emissc3es Mouchon

Premio FPF-APD
e Medalha de Vermeil
Fernando Marques de Oliveira
A Avla9QO em Portugal - Da Passarola ate
aos nossos dlas

Premia Governador Civil de Evora

PR~MIO MAXIMAFILIA

e Medalho de Ouro Grande

Premia Assemblelo Municipal de Estremoz
e Medolho de Ouro
Bento Manuel Grosslnho Dlas
L'Homme
la conquete du clel

com Fellcltat;oes do Juri
Fernando Martinez Gonzalez
Los Arios Oscuros de Europa

MAAiA CEciuA 00 5KJw.1mro
Rua do Crucifixo, 26 • Telefone 21 34248 91 • Telefax 21 347 23 41 • ll1JO.183 US80A • PORnJGA1.
Pennanentes

PR~MIO FILATELIA TRADICIONAL

Premia Presldente do Republica
e Medalha de Ouro Grande
com Fellcltat;oes do Juri
Alberto Gonc;:alves
Nativos da Tndia Portuguesa

PR~MIO FILATELIA TEMATICA

DOMINGOS DO SACRAMENTO, HERDEIROS
ALBUNS

GRANDE PR~MIO "FILAMOZ 2001 ..

3.500$00
90$00
85$00

E

a

PR~MIO JUVENTUDE

PR~MIO JUVENTUDE

Premlo Comlssdo Executlva
do Escolo Secundaria do Rainha
Santa Isabel e Medalha de Prato
Guillermo Jose Campo Pomar
Cinco Magnificos

Premia Caixo Geral de Depositos
e Medalha de Proto
Vitor Manuel Peres Gonc;:alves
Foi um dla em Brownsea

E

PR~MIO LlTERATURA FILAT~LlCA

Foram alnda atrlbuidas 13 medalhas de
ouro; 5 de prato dourada grande; 2 de prato dourada; 1 de prato grande; 2 de prato; 1 de bronze prateado. 0 Juri atrlbul os
premlos especlals postos a sua dlsposlc;:ao.

Premio Irmas Flores
e Medalha de Vermeil
Joao Manuel Lopes Soelro
Notas sobre 0 Correlo Aereo Portugues

"ESTREMOI ZOO ...

Premlo Jodo Forflo
e Medalha de Ouro
Adellno Adrlao de Melo Caravela
o Imposto do Selo (valor em rels)

PR~MIO SELOS FISCAIS

GRANDE PR~MIO .. ESTREMOZ 2001 ..

Premia Mlnlstro do Equipamento Social
e Medalha de Ouro
Joaqulm Lopes Trlndade
Inteiros Fiscals (Papel Selado)

o Juri portugues resolveu atrlbulr, alnda,
as segulntes medalhas: 11 de prato dourado; 18 de prato; 7 de bronze prateado e 5
de bronze.
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Novas Emissoes
Portuguesas

ESTREMOZ 2001
(Exposi~ao

Filatelica Inter-Regional)

e
(Exposi~ao

FILAMOZ 2001

A HI.RAN~ ARABE I.M PORTUGAL

Filatelica Luso-Espanhola das Classes Tradicional
e Tematica)

Data de emlssao: 28 de Marc;:o de 2001
Desenho: Lulz Duran
Impressao: Lito Mala, Offset
Popel: Esmalte
Denteado: 12x 12
Formato: 40 x 30,6 mm
Folhas: De 50 selos
Plano de emlssao:
53$00/€ 0,26 - 1 000000
90$00/€ 0,45 - 1 000000
105$00/€ 0,52 - 500000
140$00/€ 0,70 - 300000
225$00/€ 1,12 - 300000
350$00/€ 1,75 - 350000
FOe: Usboa, Porto, Colmbra, tvora, Faro, Funehal
e Ponta Delgada,

'I,

e 27 de Abril a 1 de Malo a acolhedora e slmpatlca cldade de Estremol. no Alto Alentejo, fol a «capita!>,
da Fllatella Portuguesa,
Com efelto, em boa hora a Federar;oo
Portuguesa de Fllatella/ APD resolveu atrlbulr
a AFA - Assoclar;oo Fllatellca Alentejana - a
reallzor;oo, slmultanea de dols eventos
fllatellcos - a Estremoz 2001 - Exposlr;ao
Fllatellca Inter-Regional e a Fllamoz 2001 Exposlr;ao Fllatellca Luso-Espanhola das
Classes Tradlclonal e Tematlca,
Pela prlmelra vez esta cldade alentejana,
onde Importantes factos hlstorlcos tlveram
lugar ha multos seculos, fol palco de Exposlr;oes Fllatellcas de elevado nlvel e noo
obstante uma ou outra falha que pode ser
apontada, 0 certo e que os dlrlgentes da AFA
tudo flzeram para prestlglar a Fllatella Naclonal e a cldade que acolheu aqueles eventos
fllatellcos, Pelo trabalho reallzado, pelo esforr;o despendldo, pela vontade de fazer 0 meIhor, nao podemos delxar de fellcltar a
Assoclar;oo Fllatellca Alentejana na pessoa do
seu principal dlrlgente e grande obrelro destes certames, 0 esforr;ado Dr. Hernanl Matos,
As duas exposlr;oes foram patroclnadas
pel os CTT - Correlos de Portugal, Federar;ao
Portuguesa de Filatella/ APD e Camara Municipal de Estremoz e tlveram lugar nos Ginasi os da Escola Secunda ria da Ralnha
Santa Isabel, daquela cldade,
o Presldente da Republica Portuguesa
presidlu a Comissao de Honra e Hernanl
Carmelo de Matos fol 0 presldente da Comissao Organlzadora,
Na Estremoz 2001 estlveram patentes 51
partlclpar;oes das segulntes dlscipllnas

f1latellcas: Fllatella Tradlclonal 7; Historia Postal 4; Intelros Postals 6; Fllatella Tematlca 13;
Maximafilia 14; Juventude 2; Llteratura
Fllatellca 3 e Selos Fiscals 2,
Na Fllamoz 2001 estlveram expostas 31
partlclpar;oes: 1 na Classe de Honra; 15 de
Fllatella Tradlclonal; 14 de Fllatella Tematlca
e 1 de Juventude , De referlr que das 31
partlclpar;oes apresentadas 22 pertenclam
a exposltores espanhols, 0 que nao delxa de
ser Insollto,
Onde estoo os tematlcos portugueses e
nao so?
o Juri fol constituldo pelos portugueses
Antonio Gonr;alves Borralho (presldente),
Elder Manuel Pinto Correia (secretarlo), Eurlco
Carlos E, Lage Cardoso, Jose L. dos Santos
Correia, Jose Manuel Castanhelra da Silveira
e Augusto Barjona de Freitas Ourado senior) e
pelos espanhols Francisco G, Granero (vlcepresldente), German B, Gomez e Jaime Torres
Verdugo Ourado aprendlz), De referir que as
partlclpar;oes da Exposlr;oo «Estremoz 2001"
foram aprecladas apenas pel os jurados portugueses,
Efectuado um rlgoroso trabalho de
avallar;oo as partlclpar;oes em presenr;a,
foi resolvldo atrlbulr, por unanlmldade,
em ambos as Exposlr;oes, os segulntes premlos:

D

F1LAMOZ 2001

PREMIO CLASSE DE HONRA
Premlo crr - Correios de Portugal, SA
e Medalha de Ouro Grande
JuliO Manuel Pedroso Mala
That G/ourious Deed.. ,
16

P

SELAR 0 FUTURO - PRI.SI.RVAR 0 AMBII.NTI.
Data de emlssao: lOde Abril de 2001
Desenho: Angela Lopes/Marla SlIva/Jooo Ferreira
Impressao: INCM, Offset
Papel: Esmalte
Denteado: 12x 12 ' /,
Formato: 40 x 30,6 mm/30,6 x 40 mm
Folhas: De 50 selos
Plano de emlssao:
85$00/€ 0,42 - 300 000
9O$00/€ 0,45 - 1 000 000
105$00/€ 0,52 - 500 000
FDC: Usboa, Porto, Colmbra, tvora, Faro, Funehal
e Ponta Delgada

100 ANOS DA SOCII.DADI. NACIONAl DI. BI.LAS-ARTl.S
Data de emlssao: 19 de Abril de 2001
Desenho: Lulz Duran
Impressao: INCM, Offset
Papel: Esmalte
Denteado: 12 x 12
Formato: 40 x 30,6 mm
Folhas: De 50 selos
Plano de emlssao:
85$00/€ 0,42 - 300 000
105$00/€ 0,52 - 500 000
Bloeo com um selo de 350$00/€1,75 - 60 000
FOe: Usboa, Porto, Colmbra, tvora, Faro. Funeha l
e Ponta Delgada,

'I,
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25 ANOS DA CONSTITUI~O DA REPUBLICA PORTUGUESA
Data de emlssao: 25 de Abril de 2001
Oesenho: Lulz Duran
Impressao: Lito Mala. Offset
Popel: Esmalte
Oenteado: 12 x 12 1/2
Formato: 40 x 30,6 mm
Folhas: De 50 selos
Plano de emlssao:
85$00/€ 0,42 - 300000
FOC: Lisboa, Porto, Colmbra, Evora, Faro, Funchal
e Ponta Delgada.

EUROPA ZOOt - AGUA, RIQUEZA NATURAL
Data de emlssao: 9 de Malo de 2001
Oesenho: JoCio Machado
Impressao: INCM. Offset
Popel: Esmalte
Oenteado: 12 x 12 1/2
Formato: 40 x 30,6 mm
Folhas: De 50 selos
Plano de emlssao:
105$00/€ 0,52 Portugal - 500000
105$00/€ 0,52 Ac;:ores - 500000
105$00/€ 0,52 Madeira - 500000
81oco com as 3 selos
cada 315$00/€1.57 - 90000
Bllhetes Postals: 3 x 80$00/€0,40
FOC: Llsboa, Porto, Colmbra, Evora, Faro, Funchal
e Ponta Delgada

l
Fig. 10 - Bllhete Postal remeHdo do Dundo (14.07.942) para Usboa (27.07.942). Pagou 3D
clvs. correspondente 00 porte de bllhetes postals para Portugal, IIhas e oulras provinclas.

Data de emlssao: 16 de Malo de 2001
Oesenho: JoCio Machado
Impressao: Lito Mala. Offset
Popel: Esmalte
Oenteado: 12 x 12 1/2
Formato: 30,6 x 40 mm
Folhas: De 50 selos
Plano de emlssao:
85$00/€ 0.42 - 300000
85$00/€ 0,42 - 300000
85$00/€ 0,42 - 300 000
85$00/€ 0.42 - 300000
Embalagem contendo 1 folha-mlnlatura com as 4 selos
da amlssCio a 4 Bllhetes Postals lIustrados com motlvos
Identic os
Pre~o: 690$00/€3,44
FOC: Lisboa, Porto, Calm bra, Evora, Faro, Funchal
e Ponta Delgada .
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FOS DE ANGOLAI

DUN DO.. e ponte
para a data no
Interior do menor dos circulos. Dotodor do
tlpo DD-MM-AA.

°

PARABENS

dotodor e 0 segundo com a deslgnoc;:ao «DUNDO... Pelo sua
conflguroc;:ao
mols parece um
carlmbo com corocteristicos odmlnlstrotlvos,
presumlvelmente
do Dlomong.
Somente em
1937 a estoc;:ao
postal do Dundo
fol provldo de
um obllterodor
oflelol (Fig. 10). t
um
carlmbo
composto por
dols circulos concentrlcos com a
deslgnoc;:ao entre
circulos de ..CORREIOS E TELEGRA-

ana de 1927 marco 0 opareclmento de
nova marco obllterodoro (Fig. 3) fruto do crloc;:ao do estoc;:ao telegraflco. Como se pode
ver, a umo marco de recurso com as Inlclois
ETP (Estoc;:ao Telegrafico e Postal) e em segundo IInho 0 nome do estoc;:ao. Sao conhecldos
seis exemplares com esto marco, e todos
dotodos do ana de 1927.
Em prlnciplos de 1928 provovelmente por
deterioroc;:ao do marco anterior, as correspondanclos possarom a ser obllterodos com um
dotodor conforme a possivel ver nos Figs. 4,
5, 6 e 7. 0 carlmbo dotodor era de borrocho
e normolmente botldo a vermelho e vloleto.
Entretonto, a partir de finals de 1931, para
olam do dotodor otras referldo no obllteroc;:ao
dos correspondenelos possou tombam a flgurar umo outro marco que em duos linhos constovo «DUNDO/Estoc;:ao Postal .. (Fig. 7). Este corimbo tombam era de borrocho e botldo nos
mesmos cores do dotodor. Presume-se que
estos obllteroc;:6es terao sldo utilizodos ate Dezembro de 1934, e dlgo presume-se pols nao
conhec;:o correspondenclos orlundos do
Dundo entre finals de 1932 e 1934.
Em Janeiro de 1935 posso a ser utllizodo
outro tipo de obllteroc;:ao no correspondenclo
expedldo do Dundo. Ea que consto do Fig.
9. De forma rectangular esta subdlvldldo em
outros dols rectongulos, 0 primeiro com 0

5. EPILOGO

.

Com este ortlgo presumo que prestel um
contrlbuto para a elarlflcac;:oo de mols um
enigma da fllatella angolono. A falta de meIhores fontes de Informoc;:ao noo me permltiram ser mols rlgoroso no fixoc;:oo exacta de
algumas efemarldes. Resto-me ogradecer 00
fllatellsto belgo sr. Vlcent Schouberechts a sua
prestlmoso coloboroc;:ao, pondo a mlnho dlsposlc;:oo um volloso esp6110 de correspond encios orlundas do Dundo, bem como ao Dr.
Luis Frozoo pela cedenclo de duos cartas que
permltiram Justlflcar as duos vias de encamlnhamento dos correspondenclos pelo
Tchlkopo.
BIBLlOGRAfIA
Bolellm Ofielol de Angola.
Dlelonarlo Corografleo de Angola - Anlonll o.
Grande Enelelopedla Portuguesa e Brasllelra.
Boletlm de dlvulgac;:oo da Companhla de Dlamanles de
Ang ola.
Vorlas notas sallas sobre 0 Correia Aereo em Angola de
Jose de Pinho - Luanda 1974.
(") ArIlgo publleodo no Bolellm do Fllamoz 2001 reallzoda
em Eslremoz. enlrelanto revlslo e aumenlado.

15

Imensos no sua construc;:ao. Apesar de todos
esses obstaculos, a IInha ferrovlarla chegou 00
km 1234 no frontelra com 0 ex-Congo Belga
em Dezembro de 1927. E e com a sua Inaugurac;:ao em 1 de Marc;:o de 1928, que uma
nova via de encamlnhamento das correspondenclas postals se abre. Aproveltando as enormes fac1l1dades de comunlcac;:ao que permltla
a exlstencla de uma via ferrovlarla, fol
construida uma estrada com cerca de 585
kms, que posslbilitava a IIgac;:ao do Dundo 00
Luso, vila e estac;:ao ferrovlarla do Camlnho
de Ferro de Benguela 00 km 1034.
Asslm a partir de finals de 1928, as correspondenclas postals passaram tambem a ser
encamlnhadas pelo Camlnho de Ferro de
Benguela atraves de Saurlmo e Vila Luso.

C 6

(R4c/o) (R.g("

ADMINISTRATION DES POSTES D'ANGOLA f~
AOMINI8TRACAa DOS CORREIOS DE ANGOLA ,~

r)

I~
I~

passou a ser possivel faze-Io em 8 dlas pela via
Luso-Benguela.
4.1.5. Wa Sdurlmo-Mitlaoge-LuilDda

Flnallzada a construc;:ao do estrada que 11gava Malange a Saurlmo e que entroncava
com a via terrestre aberta pela Dlamang do
Dundo 00 Luso, 0 antigo encamlnhamento via
Saurlmo-Malange felto por carregadores e
agora retomado mas por transporte rodoviario, com ganhos evldentes de tempo no clrculac;:ao das correspondenc1as. A carta do Fig. 8
e dlsso testemunha. Remetlda reglstada do
Dundo em 20.10.1928. transltou por Saurlmo
(28.10.28). Luanda (02.11 .28), Usboa (24.11.28)
para a Figueira do Foz onde chegou a
26.11.1928. E de
realc;:ar apenas
os 12 dlas que a
carta demorou a
fazer 0 trajecto
art. ,6 ! 2)
do Dundo a Luanda em conA VI S 0 ERE CE P T ION
traste com os 45
Avla~ep~o
dlas do carta do
AVI~YI~~. ~~~~~eNT
Fig. n. 2 2.

~'

I~;

A ('lEx mo.

Snr.

4.2. Marc:oflila

a

Quanto
marcofilia do es~:~~.': ~: }
::}
.~
Dlamang,
tac;:ao postal do
=
a/c da CAP!\,
;:4q~~ ~~ hW:t",ul. rl.} Dund 0 _ _ _ ~
4:_
Dundo vou fazer
apenas uma
::'-10~J~N. rnj~::i:~~::}
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Correlos de AnFig. 9 - Impresso de pedldo de aviso de recepc;:Cio no acto do reglsto, clrculado do Dundo
gola.
(30.01.935) para Vila Flor (25.02.935), eom transtto por Usboa (23.02.935) e retorno tambem
A prlmelra
por Usboa em 27.02.935. Pagou pelo pedldo a franqula de 80 eIYs., de aeordo eom a
obllterac;:ao que
tabela aprovada pelo Decreto n.• 20.317 de 14 de Setembro de 1931.
consegul encontrar do estac;:ao
Isso mesmo se constata pela carta do Fig. n. 2
postal do Dundo e a representada no Fig. 1.
6. Fol remetlda do Dundo em 5 de Agosto de
E manuscrlta e datada de 13/XII/925. 0 que
1931 para Nova York, com translto por
me permlte pensar, pols possuo mals tres
Saurlmo (08 Ago 931) e Benguela (12 Ago 931).
exemplares com datos posterlores, que duranComo se pode verlflcar 0 periodo
te varlos anos desde a sua crlac;:ao fol esta a
necessarlo para fazer chegar a correspondenforma usada para obllterac;:ao das corresponcia postal 00 IItoral encurtou slgnlflcatlvamendenclas. Nao conhec;:o ate 1927 outra forma
teoDos cerca de 16 dlas do IInha de Malange,
de obllterac;:ao.

IIE.: M.

V. santos

157_!I,
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PORTO 2001 - CAPITAL EUROPEIA DA CULTURA
Data de emlssao: 23 de Malo de 2001
Oesenho: Joao Machado
Impressao: Lito Mala. Offset
Papel: Esmalte
Oenteado: 12 x 12 '/ 2
Formato: 40 x 30.6 mm
Folhas: De 50 selos
Plano de emlssao:

53$00/€
85$00/€
105$00/€
140$00/€
225$00/€
350$00/€

0.26 - 1 000000
0.42 - 300000
0,52 - 500000
0.70 - 300000
1,12 - 300000
1. 75 - 350000
Bloco com 6 selos coda 958$00/€ 4.78 - 60000
Bllhetes Posta Is: 6 x 80$00/€0.40

FOe: L1sboa. Porto. Colmbra. Evora. Faro. Funchal
e Ponto Delgado.

ANGRA DO HEROISMO - Patrlm6nlo da Humanldade
Data de emlssao: 4 de Junho de 2001
Oesenho: Acaclo Santos
Impressao: INCM. Offset
Papel: Esmalte
Oenteado: 12 x 12 '/ 2
Formato: 40 x 30.6 mm
Folhas: De 50 selos
Plano de emlssao:

53$00/€ 0.26 - 1 000000
85$00/€ 0,42 - 300000
140$00/€ 0.70 - 500000
Bloco com um selo de 350$00/€ 1.75 - 60000
3 Bllhetes Posta Is x 80$00/€0.40
FOe: L1sboa. Porto. Colmbra. Evora. Faro. Funchal.
Ponto Delgado e Angra do Heroismo.

150 ANOS DO MUSEU MILITAR
Data de emlssao: 7 de Junho de 2001
Oesenho: Acaclo Santos
Impressao: Lito Mala. Offset
Papel: Esmalte
Oenteado: 12 x 12 '/2
Formato: 40 x 30,6 mm
Folhas: De 50 selos
Plano de emlssao:

85$00/€ 0.42 - 300000
105$00/€ 0.52 - 500000
Bloco com 4 selos (2 x 53$00/€ 0,26 +
+ 2 x 140$00/€ 0.70) - Custo 386$00/€ 1.93 - 60000
2 Bllhetes Posta Is x 80$00/€0.40
FOe: L1sboa. Porto. Colmbra. Evora, Faro. Funchal
e Ponto Delgado.
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ANIMAlS DO ZOO DE LlSBOA
Data de emlssao: 11 de Junho de 2001
Oesenho: Sofia Martins
Impressao: Lito Mala. Offset
Papel: Esmalte
Oenteado: 12 x 12 'I,; 13 'I.
Formato: 40 x 30.6 mm e 30 x 39 mm
Folhas: De 50 selos
Plano de emlssao:
53$00/€ 0.26 - 1 000000
85$00/€ 0.42 - 300000
90$00/€ 0.45 - 1 000000
105$00/€ 0.52 - 500000
225$00/€ 1.12 - 300000
350$00/€ 1.75 - 350000
Bloco com 4 selos - Custo 620$00/€ 3.09 - 60000
6 Bllhetes Postals x 80$00/€0.40
FOC: Llsboa. Porto. Colmbra. Evora. Faro. Funchal
e Ponta Delgada.
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Segundo Informac;ao colhlda na Llsta de Valores Fllatellcos. edltada pelos Servlc;os de Fllatella
«os selas s6 em escudos solraa do clrculaC;ao a 30 de Setembro de 2001».

crr

SERGIO ~,: DE SOUSA SIMOES
ESCRJTORlO E LOJA FIlATEUCA
Telefone 262 831 248 - Fax 262 843 293
RUA DR. ARTUR FIGUEIROA REGO. 25 - 2500-300 CALDAS DA RAINHA

Acabam de ser publicados e encontram-se em distribuic;ao gratuita, os
seguintes prec;arios:

N.O

49 -

PAISES ESTRANGEIROS, volume 6 - 2.!! parte do Yvert LlBANO A
NYASSALAND, contendo milhares de series por parses e temas.

N.o 51 -

PORTUGAL, D. LUIS, fita direita. Um pregario muito especffico onde
pode encontrar alguns selos novos e usados, reimpressoes,
nominativos, etc., relativos a esta

SERGIO W. DE SOUSA SIMOES - FILATELIA
OS selos sio p.r. nos um. cois. muito sori••••
sltc: http://IUIUIU.filsergloslmoctl.com • comall: filscrgloslmocs@mall.telcpac.pt
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Fig. 8 - Carta remeHda reglstada do Oundo em 20.10.928 para Figueira da Foz com translto por Saurlmo
(28.10.928). Luanda (02.11.928) a Usboa (24.11.928). Pagou de porte 1$20 correspondendo $40 ao reglsto e $80 ao
I." porta para 0 conHnente - peso ate 20 gramas.

consulta. e. do seu estudo pude determlnar
que:

Tchlkapa de forma mals celere. Mas como se
costuma dlzer. <<nao h6 bela sem senao». As
correspondenclas eram franqueadas na esta<;:00 postal do Dundo. de acordo com a tabela de portes em vigor. obllteradas e
entregues ao portador para segulrem em
mao de acordo com 0 regulamentado. Eram
transportadas ate ao Tchlkapa onde eram
lan<;:adas nos correlos. Aqul estavam sujeitas
a novo porte de acordo com as tabelas e
regulamentos dos correlos do ex-Congo Belga (Fig. 7). Embora 0 remetente estlvesse sujelto ao pagamento do porte em dupllcado
tlnha como compensa<;:oo a garantla de
consegulr colocar a sua correspondeneia em
cerca de 16 dlas na Europa. Pelo que pude
apurar este servk;;o era efectuado semanalmente e com regularldade pel a Dlamang.
Tlve a oportunldade de aceder a um vasto lote de cartas circuladas nestas condl<;:6es
perten<;:a do filatelista belga Vlcent Schouberechts. que amavelmente me faeil/tou a sua

1. 0 processo Inleiou-se no 2.2 trlmestre de
1928;
2. Termlnou em finals de Junho de 1935;
3. Esteve Interrompldo entre Novembro
de 1932 e Abril de 1935.
A partir do 2.2 semestre de 1936. a esta<;:00 postal de Portuga/ia passou a fechar
malas de correlo aereo para a Europa via
Tchlkapa. em consequeneia do Acordo da
Unloo Postal Afrlcana. bem como dos protocolos flrmados aquando da Conven<;:oo
Postal Universal do Cairo em 1934.
4.1.4. Viol Solurlmo-Luso-Bengue/ol

Partlndo do Loblto em 1903. 0 Camlnho
de Ferro de Benguela fol avan<;:ando para
o Interior de Angola. vencendo obstaculos
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entretanto se tlnha aberto,
era um obsfaculo a transpor.
Poder-se-Ia enveredar pelo
transporte em mao das correspondenclas postals ate
ao Tchlkapa, mas atendendo a que 0 servlc;:o postal
era um monop6lio do Estado de acordo com 0 art. 2
3. 2 do Regulamento para 0
servlc;:o dos correios ultramarinos de 11 de Dezembro de
1902, bem como 0 mesmo
arf.2 3. 2 do Regulamento
dos servlc;:os de correios e telegrafos da Col6nla de Angola de 12 de Fevereiro de
1931, estar-se-Ia perante um
processo ferldo de lIegalidade por parte dos remetentes das correspondenclas.
Mas fol possivel encontrar
uma forma habil de contornar a legislac;:ao postal. 0
paragrafo 1.2 do cltado art. 2
3. 2 de qualquer dos diplomas atras referenclados preceituava que:

Mapa 2 - Vias de encamlnhamento de correspondenclas da estacrCio postal
do Dundo

Exceptuam-se do disposto do presente artigo:
(Excepr;:oes 00 servir;:o de
correio)

a) 0 transporte de cartas de simples recomendm;oo:
b) 0 transporte de cartas, cartoes postais,
bilhetes postais e processos judiciais que
tenham transitado pelo correio:
c) 0 transporte de cartas, cartoes postais,
bilhetes postais e processos judiciais que
j6 tenham sido franqueados e carlmbados nos estar;:oes postais do lugar de
procedencia:
d) 0 transporte de cartas, cartoes postais,
bilhetes postais e processos judiciais
para uma estar;:oo postal:

de Junho de 1929 Ja regulasse 0 encamlnhamento das correspondencias aereas, 0 mesmo nao era exequivel nem pratlcavel na
Africa sub-saarlana. Por Isso s6 ap6s 0 Acordo da Uniao Postal Africana, assinado em Pret6rla a 30 de Outubro de 1935, pelos
delegados representantes da Africa do Sui,
Basutolandia, Protectorado da Bechuanalandla, Angola, Moc;:amblque, Congo Belga e territ6rlos do Ruanda-Urundi, Quenia,
Uganda e terrlt6rlos do Tanganica, Nlassalandia, Rodesia do Norte e Sui e a Suazllandia,
foi possivel aprovar um regulamento que permitisse 0 encamlnhamento de males postals
por via aerea atraves desses paises bem como
o estabeleclmento de tabela de portes a
cobrar. Mas, em 1928, a ausencla de um protocolo postal que permitlsse a perm uta de
males postais por via aerea da estac;:ao postal do Dundo para a Europa atraves do exCongo Belga, aproveitando a via que

Assim de acordo com a alinea c) do paragrafo 1.2 do art. 2 3. g do Regulamento dos
servlc;:os de correios, era permltldo 0 transporte de correspondenclas desde que previa mente franqueadas e obliteradas nas estac;:oes de
procedencla. Encontrou-se assim um processo de expedlr as correspondencias via
12

AFINSA FABRICARA E DISTRIBUIRA A FILATELIA ANGOLANA
Grupo Aflnsa e 0 Governo de Angola firmaram um acordo pela qual a
Afinsa se converte em fabricante e dlstribuidor exclusivo da fllatelia que emlta a antlga col6nla portuguesa.
o contrato, rubricado no
dla 4 de Abril de 2001 pel a
presidente do Conselho de
Admlnistrac;:ao dos Correios
de Angola, Magdalena de
Lemos Neto, em representac;:ao do Governo angola no e
por Albertino de Figueiredo,
como Presidente do Grupo
Aflnsa, contempla a emlssao, dlstrlbulc;:ao e promoc;:ao dos selos angolanos
com 0 previo acordo entre
as partes acerca dos temas,
das series ...
A primelra emlssao do
Grupo Afinsa esta prevista
para que sala no mercado
nos pr6ximos meses. A Filatelia Angolana fol sempre reconhecida
pela
sua
qualidade e entre as suas emlssoes desfacamse aquelas cuja tematlca contempla motivos
como passaros, fauna, costumes Indigenas e
outros.

N. de R. Os 6rgaos socials do CFP congratulam-se vivamente pelo acordo flrmado entre 0 prestlglado Grupo Afinsa e 0 Governo de
Angola, felicltando 0 lIustre cons6cio e ami-

Salao de Filatelia
e Coleccionismo ((INTER-SOCIOS
2001» na Povoa de Varzim

As duas colectlvldades dirlgldas pelos nossos prezados associ ados e amlgos Srs. Ribeiro
Marques e Dr. Cabral Rego 0 CFP apresenta
slnceras felicltac;:oes com os deseJos de cclonga vida».

A Assoclac;:ao Poveira de Colecclonismo
(APC) comemorou 0 seu 11.2 anlversario em
conjunto com a Associac;:ao Portuguesa de
Maximafilia (APM) que, no presente ano,
completou 23 anos de exlstencla.
o certame em epigrafe teve lugar no Salao de Exposic;:oes do Posto de Turismo da cIdade poveira e contou com a presenc;:a de 9
filatelistas, 2 cartofillstas e 11 coleccionadores
de dlverso material. como por exemplo, isqueiros, porta-chaves, miniaturas, esferograficas, etc.

o Clube Filatelico

O

go Senhor Eng.2 Albertlno de Figueiredo por
esta feliz declsao que vem estreltar, atraves
da Fllatella, os lac;:os entre os tres paises Irmoos.

de Portugal
esta encerrado em Agosto
Como J6 vem sendo habitual os servlc;:os do
Sede do Clube estarao encerrados em Agosto, mes de ferias por excelencia. Pedlmos a
boa compreensao aos prezados assoclados
que, eventualmente, sofram algum Incomodo com esfa medlda.
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EURO - A NOVA MOEDA
EUROPEIA

Joao Pinheiro da Silva
em que 0 Instltuto Monetarlo Europeu.
antecessor do Banco Central Europeu. escoIheu dols temas para a serle de notas em
euros: «~pocas e Estllos na Europa». e um tema
abstracto ou moderno.
Sete meses mals tarde. um juri de emlnentes perltos em materia de «marketing».
«design» e hlstoria de arte selecclonou os cinco melhores desenhos da categorla «~pocas
e Estllos na Europa» e os cinco melhores desenhos abstractos ou modernos.
o resultado do concurso fol anunclado
em Dezembro de 1996. Os desenhos vencedores sao da autorla de Robert Kalina. do

esde 1 de Janeiro de 1999 que Portugal tem uma nova moeda EURO. Esta e uma moeda unlca. 0
que slgnlfica que e comum a doze dos qulnze Estados-membros da Unloo Europela. nomeadamente Portugal. Fran<;a. Espanha.
Luxemburgo. Alemanha. Jrlanda. Italla.
Holanda. Belglca. Flnlondla. Austria e Gracia.
flcando de fora nesta prlmelra fase. 0 Relno
Unldo. a Dlnamarca e a Suecla.
Todos estes paises passam a ter uma
equlvalencla entre a sua actual moeda e
o novo valor Euro numa taxa de conversao ja deflnltlvamente flxada:

D

Portugal
Espanha
Fran<;a
Luxemburgo
Alemanha
Irlanda

-

1 Euro
1 Euro
1 Euro
1 Euro
1 Euro
1 Euro

SiMBOLO DO EURO -

= 200.482
= 166.386
= 6.55957
= 40.3399
= 1.95583
= 0.787564

Italia
Holanda
Belglca
Flnlondla
Austria
Grecla

PTE
ESP
FRF
LUF
DEM
IEP

€

-

1 Euro =
1 Euro =
1 Euro =
1 Euro =
1 Euro =
1 Euro =

1.936.27
2.20371
40.3399
5.94573
13.7603
340.750

ITL
NLG
BEF
FIM
ATS
GRD

Banco Naclonal da Austria e Insplraram-se no
tema «~pocas e Estilos na Europa».
Nas notas em euros sao representados os
estlios arqultect6nlcos de sete periodos da
hlstorla cultural da Europa - Classlco. Romonlco. Gotlco. Renascentlsta. Barroco e
Rococo. epoca da arqultectura de ferro e
vldro e arquitectura moderna do seculo XX
- com destaque para tres elementos arqultect6nlcos principals: janelas. portas e pontes.
Na frente de cada nota. as janelas e portas slmbollzam 0 espirito de abertura e coopera<;oo na Europa. As doze estrelas da Unloo
Europela. tambem representadas. evocam 0

o simbolo graflco do Euro e Inspirado na
letro grega epsilon e corresponde a prlmeira letra da palavra «Europa». As linhas paralelas slmbolizam a establlidade do Euro. A
abreviatura oflcial do euro - EUR - esta reglstada na Organizo<;oo Internaclonal de
Normalizo<;oo (ISO) e e utilizoda para fins
econ6mlcos. financeiros e comerclais.
ESCOLHA DO DESENHO DAS NOTAS

o processo de selec<;oo dos desenhos
das notas em euros come<;ou em 1995. ana
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Fig. 7 - Carta remellda do Dundo (12.12.931) para os EUA. via aereo por Tchlkapa (16.12.931) e Bruxelas. Porte de
1$40 correspondente ao peso ate 20 glS. (I." porte para paises esirangelros). Pagou tambem 0 Imposto postal de
50 cIYs. que na~ sando devldo pora 0 estrangelro, 0 fez por a carta sar transportada em mao palo terrll6~0
naclonal. lanrrada nos correlos de Tchlkapa pagou 0 porte de correlo aereo de 1,50 F.B.

tada pelo Dr. Luis Frazoo. e possivel detectar
a partir do iniclo do ana de 1927. outra via
alternativa para encamlnhamento das correspondencias atraves do Tchlkapa no ex-Congo
Belga. As correspondencias eram encaminhadas para 0 Tchlkapa que as fazla segulr para
o seu destlno via Macumbl-CharlesvilleKlnshasa-Matadl. Isto e. pel a via normalmente utillzada para 0 transporte de carga
destlnada a Dlamang (mapa 2).
Entretanto em 14 de Dezembro de 1927 a
Sabena inaugurou a IIga<;oo aerea entre 0
Tchlkapa e Luebo. A companhla aerea belga
ja a partir de 12 de Feverelro de 1925 havia
estabelecido IIga<;oes aereas entre Bruxelas e
Leopoldville. bem como a 2 de Feverelro de
1926 a liga<;oo entre esta cidade e Luebo. A
escassos 137 quilometros que distava do
Tchikapa. passou 0 Dundo a ter uma porta
aberta que Ihe permltiria estar IIgado a Europa por via aerea facilltando 0 envio das suas
correspondenclas posta Is com malor celeri-

dade. Asslm a op<;oo Tchlkapa passava a
contemplar duas vias dlferentes de encamlnhamento de correspondencias: uma via mlsta que allava 0 transporte terrestre do Dundo
ao Tchlkapa. 0 transporte fluvial do Tchlkapa
a Macumbl. 0 transporte ferrovlarlo de
Macumbl a Charlesville. novamente 0 transporte fluvial de Charlesvllle a Kinshasa. alnda
o transporte ferroviario de Kinshasa a Matadl
e flnalmente 0 transporte maritlmo para 0
destlno (Fig. 3); e. outra via p~r transporte
terrestre do Dundo ao Tchlkapa e transporte
aereo ate Bruxelas (Fig. 7).
A utillza<;oo desta ultima via no transporte de correspondenclas levantava condlclonalismos de ordem legal. A Conven<;oo
Postal Universal, da qual Portugal e suas Colonlas eram slgnatarlos. perm ItIa a treca de
malas postais desde que p~r via terrestre entre a Colonia de Angola e os terrltorios do
Congo sob admlnlstra<;oo belga. Embora a
Conven<;oo Postal de Londres asslnada em 28
11

• Coda uma das sete notas em euros
pode ser facllmente reconheclda pel a
cor predomlnante e pela dlmensao:
A nota de €5 e clnzenta, a de €10
vermelha, a de €20 azul, a de €50
alaranjada, a de €1 00 verde, a de €200
amarela acastanhada e a de €500
purpura. Quanto malor 0 valor do nota,
malor a sua dlmensao.
• As notas em euros nao terao qualquer
simbolo naclonal. Foram tomadas
medldas para garantlr que todas as
notas de banco sejam Identlcas em
qualidade e aspecto e para tal 0
Banco Central Europeu crlou um sistema de controlo do qualidade do
produ<;ao.

dlnamlsmo e a harmonia no Europa contemporanea.
OUTRAS CARACTERlSTICAS DAS NOTAS

• Nome do moeda - EURO - em caracteres romanos e greg os.
• Bandelra do Unlao Europela no frente das notas.
.
• Inlclals do auto rid ode emlssora (Banco Central Europeu) em cinco variantes linguistlcas - BCE. ECB, EZB, EKT,
EKP - correspondentes as onze linguas
oflclals do Comunldade Europela.
• Asslnatura do presldente do Banco
Central Europeu, junto das Inlclals do
Banco Central Europeu.

Fig. 6 - Carta remeHda do Dundo (05.08.931) para Nova York, via Saurlmo (08.08.931) e Benguela (12.08.931). A
carta follnsuftclentemente franqueado com 1$30 na estacrao expedldora, tendo levado um adlclonal de 10 cIYs.
em Saurlmo, perfazendo 0 porte de 1$40, correspondente ao peso ate 20 glS. (1.2 porte para paises estrangelros).
Tabela aprovada pelo Decreto n.' 18.467 de 16 de Junho de 1930.

que estes enfrentavam nos suas desloca<;oes
como sejam as de ordem climaterlca e multas vezes tendo de enfrentar perlgos varlos
resultantes de ataques de animals selvagens
e doen<;as endemlcas, 0 encamlnhamento
das correspondenclas era moroso. Pela carta
do Fig. 2 podemos constatar 1550 mesmo.
Remetlda do Dundo em 14.01.1922 apenas a
20.02.1922 da entrada no esta<;ao postal de
Saurlmo, passando em translto por Malange
a 09.03.1922. Segue via Luanda para Usboa de
onde transita para a Belglca em 09.04.1922.
Nao tendo marco do esta<;ao receptora no
Belglca, mas considerando em situa<;oes normals a demora de 3 dlas no trajecto LisboaLiege, a carta demorou 88 dlas a fazer 0
percurso do Dundo a Uege. De notar a preocupa<;ao dos remetentes em Indlcar 0 en camlnhamento que entendlam 0 melhor para as
suas correspondenclas (Fig. 7).

cia come<;ou por ser felto atraves de Malange
- localidade de Angola que era servlda pelo
Camlnho de Ferro de Luanda - via Cult o,
Camaxlio, Cuango e Quela no dlstancla de
aproxlmadamente 700 kms. Este encamlnhamento por ser mals dlrecto que 0 anterior reduzla slgnlflcatlvamente 0 numero de dlas
necessarlos para fazer chegar a mala postal
a Malange, multo embora tambem fossem
utilizados carregadores para 0 transporte, sujeltos de Igual modo, as contingenclas atras
referencladas. Asslm conforme se pode constatar pela carta do fig. n. 2 4, a mesma foi remetlda do Dundo em 21 de Agosto de 1930,
tendo chegado a Malange em 4 de Setembro, e a Luanda a 5 do mesmo meso Demorou cerca de 15 dlas para fazer os 700 kms do
Dundo a Malange e apenas um dla para 0
percurso de cerca de 400 kms entre Malange
e Luanda.

4.1.2. Vld Md/dnge

4.1.3. Vld Tchikdpd-Bruxe/ds

Com a Inaugura<;ao do Esta<;ao Postal do
Dundo 0 encamlnhamento do correspond en-

Segundo correspondencla remetida do
Esta<;ao Postal do Dundo, que me fol facul10

2$00

4$00

10$00

40$00

200$00

401$00
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• As OOhoom de 1 de Janeiro de 2002
entram em clrculac;:oo as notas e moedas de euros. 0 euro passara a ser a
moeda utlllzada nos pagamentos.
embora clrculem notas e moedas em
escudos ate 28 de Feverelro de 2002.
• As calxas multi banco teroo euros dlsponivels logo no dla 1 de Janeiro de 2002.
• Se as cllentes noo sollcltarem mals cedo
a conversoo das suas contos. as ban-

MOEDAS EM EUROS

Um euro dlvlde-se em 100 centimos. Havera alto valores facials: 1. 2. 5. 10. 20. 50
centimos. €1 e €2. Numa das faces. as desenhos sao comuns a todos as poises do area
do euro. enquanto a outra face tem um simbolo naclonal (0 cunha portugues apresenta
a sinai de autentlcac;:oo regia de D. Afonso
Henriques).

efo Yo~u,;ru.-·

1 5~VDR,,- , =~~

.!.f,.,
5

10

2.005500

1.002500

£u.e ~.t. , .z
1-
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EURO

-
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Fig. 5 - Carta remeHda do Dundo (07.12.928) para Bruxelas, com iranslto pelo Tchlkapa (08.12.928). Pagou de
porte 1$60, correspondente 00 peso ati 20 grs. (I.' porte para poises estrangelrol). Tabela aprovada pelo
Decreto n.' 9.613 de 23 de Abril de 1924. Cortesla do Dr. Luis Frazao

, SO m
4.010500

100ms
40.096$00

t evldente que as notas e moedas em
euros poderoo ser utilizadas em todos as Estados-membros partlclpantes. Independentemente do sua face naclonal.
Para que cerca de 56 mil mllhoes de moedas em euros estejam prontas para entrar em
clrculac;:oo em 1 de Janeiro de 2002. fol necessaria Inlclar a produc;:oo em Malo de 1998.

cos efectuaroo. automatlca e gratultamente. essa conversoo. a mals tardar
em 1 de Janeiro de 2002.
• A partir de 28 de Feverelro de 2002. ja
noo podera efectuar pagamentos em
escudos.
• Podera trocar notas e moedas em escudos par euros aos balcoes de todos
as bancos portugueses. ate 30 de Junho de 2002.
• Depols de termlnado a periodo de translc;:oo. se alnda tlver notas naelonais em
seu poder. noo se preocupe. pols aln-

NAO ESQUEc;A:

• A taxa de converso a e 1 Euro = 200.482
escudos.
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estac;:oo postal de 1.9. e esta serla desquaIIflcada a partir de 1 de Janeiro de 1932 para
open as um Posto de Correlo.
Atendendo a que. pela Portarla 753 0
Governo Geral de Angola pretendla separar
as zonas de Influencla do toda poderosa
Dlamang retlrando 0 Dundo do IIsta das povoac;:oes de Angola. procurou assegurar a sua
soberanla no regloo fundando a apenas 5
kms do Dundo uma outra povoac;:oo a que
se chamarla Portugalla. 0 Dundo perde a
grande Influencla econ6mlca e admlnlstratlva que detlnha para a vlzlnha Portugalla. e
a nivel postal s6 voltarla a ter uma nova estac;:oo postal de 3.2 categorla a partir de meados de 1937. Esta transferencla de poderes e
bem vlsivel a nivel postal. conforme se pode
constatar pelo quadro segulnte (Fig. 6):

Crlac;:oo
Usta estac;:6es
Usta estac;:oes
Usta estac;:6es
Usta estac;:6es
Usta estac;:6es

-

22
31
31
31
07

4. ENCAMINHAMENTO
DA CORRESPONDENCIA E MARCOfILIA

4. S. Encamlnhamento da correspondenda
(Mapa 2)
4.1.2. Wa Saur/mo - Ma/ange

Antes da Instalac;:oo da estac;:oo postal no
Dundo as correspondenclas eram encamlnhadas pela estac;:oo mals pr6xlma que era
Sa uri mo. remetendo-as depols via Malange.
Estando a dar as prlmelros passos a desenvolvlmento do regloo. e alnda sem estac;:oo
postal. ,eram as remetentes que procuravam
fazer chegar a Saurlmo as suas correspondenclas pelos mel os dlsponivels. normalmente 0
de carregadores. Atendendo as dlficuldades

Dez. 1930
Jul. 1935
Dez. 1936
Dez. 1937
Set. 1939

9

OUndo

Portugalla

1922
Telegrafo-Postal 1.0
Posto Correlo
Posta Correia
E. Postal 3. 0
E. Postal 3. 0

1932
E.
E.
E.
E.

Postal
Postal
Postal
Postal

3. 0
3. 0
3. 0
1.0

da as pode trocar no Banco de Portugal, durante um periodo de pelo menos vinte anos.

f

1999 EURQ

o EURO NA FILATELIA PORTUGUESA

9.

Portugal mudou de moeda dlversas vezes
ao longo da sua exlstencla. Cerca de 88 anos
antes do euro. em 22 de Malo de 1911. 0 regime republlcano substltulu 0 real da Monarquia pelo escudo. Mas
nenhuma dessas alterac;:6es monetorlas fol tao
determlnante para 0 futuro de Portugal (da Europa
e. aflnal, do Mundo) como
a entrada em vigor da
moeda unlca. Ho. no entanto. uma conflanc;:a generallzada na prlmelra
moeda que os europeus
partllham desde a queda
do Imperio Romano. e a malorla acredlta que
o euro pode ser a grande oportunldade para
o Renasclmento da Europa.
Os cn - Correlos de Portugal. SA emltlram
no dla 15 de Marc;:o de 1999 e que se encontram abalxo reproduzldos. um:

Aflnsa 2568
Yvert 2305

~o

Fig. 4 - Carta remeUda do Dundo (21.08.930) para Luanda (05.09.930) via Malange (04.09.930). Pagou de porte 50
ctv• •• correlpondente ao peso
20 gr.. (I." porte Intemo). Tabela aprovada palo Decreto n." 11.096 de 12 de
Julho de 1926.

ate

63 empregados brancos. Serla jo slgnlflcatlva
a quantldade de objectos postals a c1rcularem pelo correlo. pols que. s6 por sl 0 servlc;:o
postal da pr6prla Dlamang era expresslvo. 0
servlc;:o prestado pela Estac;:ao Postal do
Dundo. pode dlzer-se que era excluslvamente vlrado para a Dlamang e seus trabalhadores. funclonando pratlcamente como estac;:ao
postal particular. Essa «partlcularldade» fica
mals uma vez expressa quando em 1927 a
Companhla de Dlamantes de Angola entregou gratultamente ao Governo de Angola a
estac;:ao rodlo-telegroftca que entretanto tlnha Instalado. Perante a sltuac;:ao houve a
fusao da estac;:ao postal com a rodlo-telegrofica. passando a exlstlr a partir de 22 de Janeiro de 1927 a Clestar;:ao telegrafo-postal de
1.2 categoria do Dundol> (Fig. 5).
o ana de 1931 vem determlnar 0 crepusculo da estac;:ao postal do Dundo. Asslm pel a
Portarla n. 2 753 de 9 de Abril. 0 entao Governador Geral de Angola Jose Dionisio Carneiro de Sousa e Faro determlna a ellmlnac;:oo da
povoac;:ao de 2.2 categorla do Dundo do

..Mapa das pavoacroes ex/stentes e sua c/assificacraol>. Era apontado. como razao para
a sua ellmlnac;:ao. 0 facto da mesma ser de
natureza particular. constltuida por uma populac;:oo de empregados da Companhla de
Dlamantes de Angola e estar encravada nas
concess6es dos terrenos conslderados de 2.2
classe feltos pelo Governo Dlamang. Asslm
e por todas as construc;:6es serem pertenc;:a da
Dlamang. os terrenos e benfeltorlas passam a
serem Integrados nas concess6es efectuadas
Companhla. Esta Portarla e a prova evldente de que tudo no Dundo era suportado pelas ftnanc;:as da Dlamang. A estac;:ao postal do
Dundo desde os seus prlm6rdlos fol gerlda por
pessoal estranho aos quadros dos Correlos da
Col6nla de Angola.
Com a retlrada do Dundo da IIsta das
povoac;:6es de Angola Inevltavelmente a
sua estac;:ao postal Irla sofrer as consequencias do acto. Em 13 de Agosto de 1931 pela
Portarla n. 2 836 do Governo Geral de Angola
e encerrado 0 servlc;:o telegroflco na estac;:ao
rodlo-telegroflca do Dundo passando asslm a

a

a
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BIBLIOGRAFIA CONSULTADA
- Alguns elementos a clma apresentados. foram extraidos
de publlco<;:Oes edltodos pelo Servl<;:o de publlco<;:Oes
oficlols dos Comunidades Europelos. prlnclpalmente a
ac<;:ao .Euro: uma moedo para a Europo •.
A represento<;:ao em Portugal do Comissao Europela.
sltuo-se no Largo Jean Monnet. n.' 1. 10.' onder.
1269-068 Usboa.
Se tem ocesso a Internet. exlstem Informo<;:Oes dlsponivels em: http://cltlzens.eu.lnt
- Pogela dos crr

- Selo de 95$00/0,47 de Euro = 500 000
- FDC
- Bllhete Postal

Filatelia Lusitana
A Federac;:ao Portuguesa de Fllatella-APD Iniclou. no passado mes de Marc;:o. a III Serle do seu
6rgao oflcial «Fllatella Lusitana» dando a estampa 0 n.2 1.
Trata-se de uma publlcac;:ao em novos moldes com formato A4. com uma capa a cores
profusamente lIustrada. contendo tambem no seu Interior numerosas fotograftas a preto e branco. Este numero da «Fllatella Lusltana» tem 48 poglnas com Informac;:ao actuallzada. abundante e repleta de Interesse. Um apelo e felto nas suas poglnas no sentldo de todos os fllatellstas.
particularmente os jurados do quadro da FPF/APD e os delegados FIP. colaborarem na nova
«Fllatella Lusltana» com artlgos fllatellcos de dlvulgac;:oo e Investlgac;:ao.
Num esforc;:o dlgno de realce. a Federac;:ao val passar a dlstrlbulr. gratultamente. a todos os
portadores do novo Cartao de Fllatellsta. 0 seu 6rgao oflcial. em vlrtude da alterac;:ao dos Estatutos da FPF.
A nova revlsta apresenta-se. de um modo geral, com bom aspecto groflco (ho que melhorar apenas as gravuras a preto e branco) tendo sldo Impressa em excelente papel.
Estamos crentes que a nova «Fllatella Lusltana» val ser. em breve. uma das melhores revlstas
do genero que se publlcam no nosso pais. As nossas fellcltac;:6es a todos quantos colaboram na
sua feltura.
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SALAO FILATELICO 70 ANOS DO CLUBE BP
E DE HOMENAGEM
A FERNANDO BENTO
Joao Pinheiro da Silva

e 18 a 20 de Malo ultimo, realizou-se
no edlficlo BP da Rua Castllho, em Llsboa, 0 Sa lao de que aclma reproduzlmos 0 respectlvo carlmbo.
A Inlclatlva teve 0 patrocinio dos CIT Correlos de Portugal, SA (Dlrec<;:ao de FIIatelIa), da Federa<;:ao Portuguesa de Fllatelia/
APD, da Admlnlstra<;:ao da BP Portuguesa, SA
e do Clube BP.
No decorrer deste evento fllatelico fol
prestada homenagem a um antigo presldente deste Clube, Sr. Fernando Bento (1910-1996),
notavel artlsta plastico, especlalista em banda desenhada.
o nosso particular amigo e cons6c10 Sr.
Carlos Calhelros da Sliva, coordenador responsavel pela Sec<;:ao Filatelica do Clube,
mals uma vez merece a nossa admlra<;:ao
ao rodear-se de excelentes colec<;:6es altamente premladas, 0 que velo valorizar e
dlgnlflcar este Sa lao.
Estlveram presentes 14 partlclpa<;:6es
que se indicam:

• JOSE FRANCISCO CORREIA SANCHES
«Relnado de Isabel II da Inglaterra))
• JOSE MANUEL CASTANHEIRA DA SILVEIRA
«Porte a Pagar (Porteado)))
• JOSE MANUEL DOS SANTOS PEREIRA
«Estudo do Cavalelro Medieval»
• JOVIANO JOAQUIM PIRES
«Republica Popular de Angola))
• MANUEL Luis TARRE GOMES
«A Segunda Dlnastla da Monarquia Portuguesa))
.
• PEDRO MARC;AL VAi. PEREIRA
«Intelros Posta Is CERES))
• VlTOR CANDIDO DE SOUSA PIMENTA JACINTO
«0 mundo animal sob protec<;:ao))

D

Ao acto Inaugural estiveram presentes varias entidades, destacando-se entre outros, 0
Presldente da Federa<;:ao Internaclonal de Fllatelia, 0 dlnamarques Sr. Knud Mohr, 0 Dr. Arcos dos Reis em representa<;:ao dos Correlos de
Portugal, SA 0 Eng.Q Luis Andrade, Director de
Fllatelia dos CIT, 0 Eng.2 Ant6nio Comprido,
Presidente do Conselho de Admlnlstra<;:ao da
BP Portuguesa e Pedro Vaz Pereira, Presidente
da Federa<;:ao Portuguesa de Fllatelia/APD.
Todos eles, em palavras de clrcunstancla, exprlmlram 0 seu louvor e agradeclmento por
mais esta inlclativa.
Estiveram tambem presentes a este acto,
a viuva do homenageado alem de muitos
expositores e amigos.
Uma vez mais a Dlrec<;:ao do CFP foi convidada a estar presente (0 que fez com muito gosto) e congratula-se por mals este exito
obtldo pelo cons6cio Sr. Calheiros da Sliva,
traduzldo na particlpa<;:ao malorltarla dos
seus assoclados expositores.
Flnalizando agradecem a respectiva
medalha comemorativa.

• ADELINO ADRIAo DE MHO CARAVELA
(Convldado de Honra)
«Descobrimentos Portugueses - Seculo XV))
• ARMANDO BORDALO SANCHES
«Porteado de Portugal ou a multa postal
em Portugal))
• CARLOS CALHEIROS DA SILVA
«UNICEF - Crian<;:as com fome - NAO!))
EDUARDO JOSE DE OLIVEIRA E SOUSA
«Velocipedes e Motociclos))
• EURICO CARLOS ESTEVES LAGE CARDOSO
«Portugal e os Descobrimentos))
• JOAO PEDRO PINHEIRO DASILVA
«Saude e Bem-Estar - Um bem amea<;:ado))
• JOSE CARLOS SIMOES FERNANDES
«Hist6rla de Portugal - Periodo Monarqulco))
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'Fig. 3 - Carta remeHda do Dundo com marca da Estacrao Telegraflca e Postal para Uege na Belglca com translto
por Tchlkapa (15 Jun. 927). Pagou de porte 1$60 correspondente ao peso ate 20 grs. (1.' porte para paises
estrangelros). Tabela aprovada pelo Decreto n.' 9.613 de 23 de Abril de 1924. Cortesla do Dr. Luis Frazao.

cer uma nova esta<;:ao postal que durante
anos proporclonarla 0 apareclmento de belas pe<;:as filatellcas, com que hoje nos maravilhamos ao ve-Ias nas nossas colec<;:6es (Fig.
4).
Corria 0 ana de 1922 em pie no consulado de Norton de Matos como Alto Comlssario para a Provincia de Angola, quando nasce a esta<;:ao postal do Dundo. A Portaria
Provincial n.Q 67 de 15 de Feverelro de 1922
determlnava a crla<;:ao da esta<;:ao postal de
1.2 categoria do «Dundo)) na sede de Circunscrl<;:ao da frontelra do Chitato, distrito da
Lunda. A esta<;:ao postal desempenhava os
servi<;:os de correspondencias ordlnarias e
registadas, venda de selos e outras f6rmulas
de franqula e 0 de encomendas postals ordlnarlas. Para a montagem da esta<;:ao postal
foi encarregado 0 secretarlo da referlda circunscrl<;:ao, Joao Arede Soveral, que passou
a exercer provlsoriamente as fun<;:6es de chefe de esta<;:ao. Nessa data a Companhla de
Diamantes de Angola tlnha Ja ao seu servi<;:o

e outra de TSF, uma Instala<;:ao frigorifica, etc"
constltulndo, em conjunto, uma Importantissima povoa<;:ao com excelente aspecto.
construida nas melhores condl<;:6es hlgienlcas
e lIuminada a luz electrica, onde 0 pessoal
vivia, em suma, com todas as comodldades
possivels numa regiao tao afastada dos grandes centr~s de clvillza<;:ao.
Tais condi<;:6es eram propicias a fixa<;:ao
da popula<;:ao branca, de tal forma que os
9 brancos que vivlam em 1920 depressa
subiram para 135 em 1927, das mais diversas nacionalldades, desde belgas, americanos, sul-africanos e russos, sendo porem, a
malorla do pessoal constituida por portugueses.
3. 0 NASCIMENTO E VIDA DE UMA ESTAy\O
POSTAL

E neste cenario de franco desenvolvimento econ6mico e social de uma regiao, antes
In6splta e subdesenvolvida, que vemos nas-

7

VI EXPOSICION FILATELICA HISPANO-LUSA
BADAJOZ-EVORA
Joao Pinheiro da Silva

o

FIg. 2 - Bllhete postal enderec;ado do Dundo (14.01.922) para Uege eom translto por Saurlmo (20.02.922), Malange
(09.03.922) e Usboa (09.04.922). Pagou de porte 50 etvs.

bois ou em camloes. de Tshlkapa ate ao
Dundo. A partir de 1928 passou a haver uma
via alternativa par Angola. com a utillzac;:ao
do camlnho de ferro do Loblto ate ao Luso.
e daqul para as zonas das minas em camionetas (Mapa 1). Com a abertura desta via
abandonou-se a via ex-Congo Belga.

c;:ao de uma povoac;:ao a que se havla de dar
a nome de "DUN DO". que passou desde logo
a ser a sede das explorac;:oes da Dlamang.
Com a reglao quase completamente despovoada e sem recursos de especie alguma.
obrigou a Dlamang a construir tudo partlndo
do nada. tendo desde logo desvlado uma
grande parte das suas disponlbilidades financeiras e de mao-de-obra. para a construc;:ao
de habltac;:oes condlgnas tanto para a populac;:ao branca como para a Indigena. asslm
como para a abertura das Indlspensavels vias
de comunlcac;:ao que IIgarlam a Dundo a
todas as zonas de explarac;:ao (Fig. 3).
Em 1928. era no Dundo. onde exlstlam as
mals Importantes ediflcac;:oes construidas pela
Diamang. que para alem das aldelas Indigenas e das numerosas casas de habltac;:ao para
brancos. havla numerosos escrltorlos. arm 0zens. cantlnas de abasteclmento de generos.
oflclnas de reparac;:ao mecanlca excelentemente montadas. com tornos e serras mecanlcas. garagens. dais hospitals. 2 dlspensarlos.
uma farmacla. uma esto<;:ao telegrafo-postal

2. 0 NASCIMENTO DO DUNDO

Como consequencla da criac;:ao da Companhla de Pesqulsas Mlnelras de Angola. em
Setembro de 1912. faram estabelecldos dais
acampamentos de pessoal de prospecc;:ao
mlnelra em Chlssanda. na margem esquerda
do rio Luachlmo. e em Xa-Ibangue. a 15 kms
do Posta Admlnlstratlvo de Camlssombo.
Quatro anos depols faram abandonados.
dando lugar crlac;:ao do Posta Admlnlstratlvo do Chltato. na margem dlrelta do rio
Chltato.
Entretanto em 1920 apos a asslnatura do
contrato de explorac;:ao mlnelra entre a
Dlamang e a Governo da-se iniclo constru-

a

a
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Civil de tvora; D. Juan Marla Vasquez Garcia. Presldente do Dlputacion Provincial de Badajoz; D.
Miguel Angel Celdron Matute. Alcalde do Ayuntamiento de Badajoz; Abflio Dlos Fernandes. Presldente do Camara Municipal de tvora; D. Ana
Marla de Mira Borges. Delegada da Cultura do
AlentejO; Rogerlo Uberato Mendes. Presldente da
Secc;:ao Fllatelica do Assoclac;:ao Fotogroflca do
Sui de tvora; D. Juan-Leon Dominguez Martinez.
Presldente do Clube organlzadar.
Tlvemos a prazer de estar presente na recepc;:ao aos fllatelistas portugueses e na entrega dos
diplomas e medal has aos exposltores e alnda na
"Comlda de Hermandad" que se reallzou num restaurante ffplco local. 0 que nos agradou profundamente.
Esta exposl<;:ao fol reallzada na Sala de
Exposlclones de 10 Dlputacion Provincial de
Badajoz. Queremos sollentar que numa exposlc;:ao
naG competltlva. estlveram presentes 29 exposltores. sendo 18 espanhols e 11 portugueses. Fol
uma demonstrac;:ao multo posltlva da amlzade
luso-esponhola.
o seu catologo profusamente lIustrado contlnha artlgos da autorla de varlas entldades. destacando-se um fllatellco escrlto pelo nosso
particular amigo e assoclado Dr. Feliciano Coelho
Mendes. sobre tvora cldade patrlmonlo mundlal.
Flnalmente. 0 CFP congratula-se com as comemorac;:aes das Bodas de Ouro da AFN Pacense.
desejando que esta novel e amlga colectlvldade espanhola continue na senda dos exltos
fllatelicos para bem do fllatelia Iberica.

s nossos amlgos espanhols da AGRUPACION FILATtLiCA V NUMISMATICA
PACENSE (Apartado de Correos. n.2 83 06080 Badajoz) acabam de comemorar 0 seu SO.2
anlversorlo.
De 2 a 7 de Abril ultimo e com a cola borac;:ao da Assoclac;:ao Fotogroflca do SuI. de tvora.
organlzaram a VI Exposlc;:ao Fllatellca Hlspano-Lusa entre Badajoz e tvora. Esta nao fol competltlva.
Estlveram presentes os segulntes convldados
exposltores espanhols:
Alvaro Melendez Teodoro. Angel Maqueda
Val buena. Antonio Corchado Rltore. Antonio
Morales Toro. Domingo Alonso Vicario. Fernando
Banos Ullo. Francisco A. Isldoro Pascual. Francisco
de 10 Fuente Fernandez. Francisco Javier Garcia
Ramos. Gerardo Ortega Serrada. Giliermo Clemente Alonso. Isldoro Flores Rodriguez. Isidro Moya
Trlgueros. Jose Blanco Rico. Juan-Leon Dominguez
Martinez. Nicolas Iglesias Garcia. Pedro Chamorro
Morales e Teodomlro Trujillo Chavero.
Quanto aos exposltores portugueses eles foram:
D. Alice Souto Martins. Dr. Eurlco Lage Cardoso. Dr. Feliciano Coelho Mendes. Fernando Ramos.
D. Isabel Coelho Mendes. Joao Pedro Pinheiro da
Sliva. Jorge Lamas Lourenc;:o. Jose Manuel Ribeiro
Marques. Lucflio Antonio Caelro. Paulo de Oliveira Sa Machado e Rogerlo Uberato Mendes.
A Comissao de Honra fol constituida por: D.
Juan Carlos Rodriguez Ibarra. presldente da Junta
da Extremadura; Henrlque Troncho. Governador

A. MOLDER
FILATELIA - MEMBRO ACOFIL
RUA 1." DE DEZEMBRO, N.Q 101, 3." - 1200-358 LlSBOA - Tel.: 21 342 15 14 Fax: 21 3429534

I COMPRA

e VENDA

I

REPRESENTANTE EXClUSIVO DE TODO 0 MATERiAl FILATElICO E NUMISMATICO DA CONCEITUADA MARCA AlEMA "KABE"
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pAis

seus trabalhadares Indigenas, construidas nos
mel hares condl<;:oes hlglenlcas e mantldas
com escrupuloso asselo,
Sob 0 ponto de vista de recursos sanltarlos, a Dlamang
promoveu a constru<;:oo de 5
hospitals e 8 dlspensarlos nos
dlferentes centr~s de explora<;:00, bem como 64 postos de
prlmelros socorros, Todos os
empregados e trabalhadares,
bem como as suas famillas tInham uma asslstencla hospital
modelar e gratulta. Presta va
alnda asslstencla medica gratulta a todos os europeus e
noo europeus resldentes no
concelho.
Para a allmenta<;:oo do seu
pessoal tambem a Dlamang
crlou areas de explara<;:oo agricolas com a extensoo de 880
hectares dotadas com melos
mecanlcos, cultlvando-se prlnclpalmente a mandloca, arroz. amendolm e tratando do
palmar, para a extrac<;:oo do
61eo de palma, produto Impresclndivel no dleta allmentar
i
dos trabalhadores Indigenas. A
hortlcultura e a frutlcultura
tambem foram alvos de aten<;:00 por forma a complementar a dleta allmentar dos
europeus. Alnda para a 011menta<;:oo dos seus trabalhadares e pela dlflculdade de
transportes exlstentes, levou a
Dlamang a crlar uma pecuarla
forte pols as suas necessldades
em gado bovlno era elevada.
Mapa 1 - Vias de acesso das mercadorlas a reglao do Dundo.
o consumo anual de gado de
talho and avo em 1928 por
A falta de alojamento tanto para 0 pes3000 cabe<;:as (Fig. 2).
Fol no area dos transportes, que os prlmelsoal bronco como para os trabalhadares Indigenas, obrigou a Companhla a empregar
ros anos do Dlamang faram dlffcels. Andava
par 80 toneladas a cargo media mensal que
no constru<;:oo de edlffclos e no estabelecla Companhla tlnha de transportar do Europa
mento de aldelas Indigenas, uma parte tampara a Lunda . Inlclalmente esse transporte
bem slgnlflcatlva das suas disponlbllldades.
teve que ser efectuado via ex-Congo Belga.
Asslm, alnda em 1927, cerca de 5% do mooAs mercadorlas vlnham por via maritima ate
de-obra era permanentemente empregada
Matadl, segulam de pols par camlnho de ferna amplla<;:oo e conserva<;:oo de edlffclos Ja
ro ate Klnshassa, par barco pelo Rio Zaire de
exlstentes e no constru<;:oo de novos edlffclos
que 0 desenvolvlmento do Companhla tornaKinshassa a Charlesvllle, em camlnho de ferro
de Charlesvllle a Macumbl. novamente por
va necessarlos. Em todos os centr~s de explovia fluvial aproveltando 0 Rio Casso I de Mara<;:oo havla boas casas de hablta<;:oo para
cumbl a Tshlkapa e flnalmente em carros de
os agentes broncos, e amplas aldelas para os

minas uma 6ptima rede de estradas de cerco de 700 kms.

Novas Emissoes
MACAU
ANO LUNAR DA COBRA
Data de emlssao: 18 de Janeiro de 2001
Oesenho: Llo Man Cheong
Impressao: Offset Lltografla
Impressor: Cartor Security Printing, Fran<;:a
Popel: Com flbras optlcas
Oenteado: 13 x 13
Formato: 40 x 30 mm
Folhas: De 50 selos
Plano de emlssao:
Urn selo de 5,50 patacas - 750000
Bloco contem urn selo de 10,00 patacas - 750000
Bllhete Postal com 0 valor de 2,00 patacas
FOe: Macau

i

SEN YU - PROVERB lOS
Data de emlssao: 1 de Feverelro de 2001
Oesenho: Llo Man Cheong
Impresseo: Fotogravura
Impressor: Hello Courvolsler S.A., Sui<;:a
Popel: Com flbras optlcas
Oenteado: 11 3/_ x 11 3/_
Formato: 30.81 x 41.10 mm
Folhas: De 20 selos
Plano de emlssao:
Serle de 4 selos com 0 valor de 2,00 patacas
cada - 600 000 series
Bloco contern urn selo de 8,00 patacas - 750000
Bllhetes Posta Is = Serle de 4 com 0 valor de 2,00 patacas cad a
FOe: Macau
INSTRUMENTOS TRADICIONAIS
Data de emlsseo: 1 de Mar<;:o de 2001
Oesenho: Wilson Chi Ian Lam
Impresseo: Offset Lltografla
Impressor: The House of Questa Limited. Relno Unldo
Popel: Com flbras optlcas
Oenteado: 14 x 14
Formato: 40 x 30 mm
Folhas: De 50 selos
Plano de emlsseo:
1 pataca
2 patacas
3 patacas
4 patacas
Bloco fllatellco com urn selo de 8 patacas
Impresseo e Impressor: Igual ao selo
FOe: Macau
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Boisa Filatelica

Espa90

HISTORIA POSTAL DE ANGOLA (9)(*)
Esta~ao

a disposi9ao de todos os leitores que podem

aqui inserir 0 seu anuncio
ao pre~o economico de 90$00 por linha.

Postal do Dundo
Elder Manuel Pinto Correia

1. INTRODU9\O

do 0 contrato anterior, passando 0 Governo
da Provincia de Angola a ter dlreito a 50% dos
lucros liquldos.

Em consequancla da descoberta de campos dlamantiferos no ex-Congo Belga, pela
Societe Internaclonale Forestlere et Mlnlere du
Congo, ao longo do lelto do Rio Cassal e seus
afluentes, fundou-se em 12 de Setembro de
1912 a Companhla de Pesqulsas Mlneiras de
Angola (PEMA), com 0 obJectivo de averlguar
sobre a exlstancla ou noo de dlamantes, na
parte hldrograflca pertencente a Angola e
continua aos varios trlbutarlos do Rio Cassa/.
A Companhla tlnha como soclos fundadores 0 Banco Naclonal Ultramarlno e a
firma Henry Burnay & Cia (mals tarde denominada Banco Burnay) de Portugal, a Societe
General de Belgique e a Mutualfte Colonia Ie
da Belglca, 0 Banque de "Union Parislenne da
Franc;:a e 0 grupo Ryan-Guggenheim dos EUA.
Em 19131mpulslonada pelo General Paiva de
Andrada e Dr. Baltazar Cabral obteve a
Companhia uma concessoo legal para fazer
pesqulsas na Lunda. Os trabalhos de pesquisa segulram em bom ritmo com 0 apoio da
congenere belga, sendo as perspectivas tao
boas, que permltiram comprovar a exlstancla
de um rico campo dlamantifero na Lunda, 0
que levou em 1917 6 constltulc;:oo da
DIAMANG - Companhla de Dlamantes de
Angola, filial da Companhla de Pesquisas MInelras de Angola, destlnada 6 explorac;:oo
(Fig. 1).
Em 1920 fol negoclado um contrato de explorac;:oo entre a Dlamang e 0 Estado, pelo
qual, aquela ficava com 0 dlrelto por tempo
Indefinldo as minas descobertas e de todas
aquelas que demarcasse ate ao ano de 1951.
enquanto que ao Estado eram oferecldos 5%
do capital social desta empresa, e 0 dlreito
a receber 40% dos lucros liquldos que ela gerasse. Posterlormente, em 1954, fol renegocia-

Fig. 1 - Par do selo de 50 rels de D. Carlos I - Hpo
Mouchon com sobrecarga Republica, com
obllleraereo manuscrlta "Dundo - 13/X1I/925.. uHllzada
nos prlmelros anos na estaereo postal.
A Dlamang val dina mizar todo 0 nordeste de Angola, e a sua obra e impar em todos os seus aspectos, mas prlnclpalmente
dela resultam grandes beneficios quer na
economla quer na ocupac;:oo naclonal da
Provincia. 0 que foi felto na Lunda, sob todos
os pontos de vista, e uma obra de larga visao e proJecc;:oo soclo-economica na vida de
Angola.
Em 1912, a regloo da Lunda encontravase alnda no seu estado prlmltlvo, e era constituida por extensas planicles arldas, quase despovoadas e sem recursos de especle alguma.
Mesmo em 1917 ja em plena tase de
prospecc;:oo mineira as vias de comunlcac;:oo
eram quase que Inexlstentes, e a actlvidade
economlca nula. A talta de vias de comunicac;:oo tornou dlfic" as primeiras operac;:6es da
Companhla . Asslm houve necessldade de
desvlar slgnificatlvos recursos, quer financeiros
quer de moo-de-obra, para se construir e conservar as vias de comunlcac;:oo necessarias
para 0 pleno desenvolvlmento da Companhia. Em 1928 a Dlamang detinha na zona das

4

ALGARVE. Marcofilla class1ca. Procuro cartos. selas 1soIados. postais. lelegramas. etc .. desla provincia ale 1912.
Compro au troco par oulro malerlal similar do resto do pois. pals possuo stock
razoavel deslas pe9as. Posso lambem
Selos CERES (Portugol/ A90res e MaLINDNER - SAFE - LEUCHTTURM (FA- Irocar por selos que tallam no sua codeira). Procuro para especlollza9co ROL) - Vendemos todo 0 material lec9co.
Paulo Vieira. Apartado 135. 8001-902
ludo sabre esle lema: novas. usados. tIIalellco destas e de oulras marcos.
talsos. relmpreOOes. grandes b1ocos. er- Albuns. classlftcadores. folhas slslema Faro.
ros. provas. cartas. Compro. Iroco even· bronco. etc. Cat610gos gr6tls a pedldo.
Cedo seIos Port. e U~. bem como Esdo. Paulo Vieira -Aportado 135 -8001-902 FILATELIA S~RGIO SIMOES - 2500-300
trange1ros. novos e usados. Sobrescr1tos FDC
Faro.
CALDAS DA RAINHA.
e outras. In!. Pastals. Pastols M6x1mos. etc.
Completo IIstas de tallos de Portugal
Em troca de selos novos e usa- Metlores cond190es. J. Lado - R. 5 Out. 457.
e Ultramar com desconlos opreclovels dos de Portugal dou selos. FDC. MC. do 5."Esq.41 ()Q.176 Porto.
sobre 0 catologo. Se e colecclonodor China e Poises Aslallcos. Jln U. P.O. Box
Exchange new minI seB used 200/
media au prlnclplante estamos as suas 3056. Beijing 100051 . China.
200. phonocords. silver coins. bank·noles.
ordens. I. Coelho - Apartado 135 DeseJo trocar selos de varlos poises. I reply 10 all letters. Peter Maciag. P.O. Box
8001 -902 Faro.
Corr. em Ingles. John Ivan. Slblrska 20. 251. PL-9Q..OO1 Lodz 1 - Poland.
NOVAS EMISSOES - TODO 0 MUNDO 08009 Presov 9. Slovakia.
POR PArSES ETEMAS - Somos Importadores ha dezenas de onos. Dlga que
PACOTES COM SELOS - Para revenpretende come9ar a receber ou pe9a do ou dlreclamente 00 colecclonador.
LOlA DE COUCCIONISMO
circular de Inscrl9co. FILATELIA S~RGIO Mullos poises e mals de 30 lemas dlteSIMOES - 25QO.3oo CALDAS DA RAINHA. renles. Pe9a pre9arlos gr6tls. FlLATELIA
DE IAIME DIAS
S~RGIO SIMOES - 25QO.300 CALDAS DA
Postals antlgos do Algarve (Cartoft- RAINHA.
110) - Com pro. vendo e troco.
COlDpra, Yondo 0 Troca:
Paulo Vieira. Apartodo 135. 8001-902
EUROPA/CEPT - AM~RICA/UAEP ~
Selos
nacionais e estrangeiros
Faro.
Duos colec90es. dols lemas. para fazer
sem hesllo9cO. Tudo em estock•. IncluRuo Ponto Delgado, N." 26. A a B
Selos Coroa. Procuro para especia- Indo albuns. Inscreva·se lambem para
1000·242 L1SBOA
I za9co tudo sobre esle tema em novo. receber as novldades que VClO salndo.
Talefona 21 8532052
Abarto dos 14h30m as 20h
usado. talsos. relmpressoes. tolhas. erros. FlLATELIA S~RGIO SIMOES - 2500-300
De 2." Feiro a Sabado
etc. Com pro. troca e vende.
CALDAS DA RAINHA.
Paulo Vieira - Aportado 135 - 8001 902 Faro.
PREc;:ARIOS DE S~RIES COMPLETAS
NOVAS DE PORTUGAL - 1953-1992 - InCal610gos Yvert - Sempre em clullgualmenle mullo colso em usado.
Selos de Portugal, Ullramar
estock. as ulllm05 edl90es. Pe9a IIsto Com bloc os. -camels. e oulras varleda8 Estrangalro.
destes e de outros calologos. tambem des. Gralls a pedldo. S~RGIO W. DE
Novldad8S. Tamatlcos.
dlsponivels. FlLATELIA S~RGIO SIMOES- SOUSA SIMOES - 25QO.300 CALDAS DA
Sobrescrltos de 1." dla.
25QO.300 CALDAS DA RAINHA.
RAINHA.

TODO 0 MUNDO - PAlsES ETEMAS
- Mals de 35.000 series em eslock•. En·
vie-nos a sua IIsla de tallas. Tambem pre90rlos grolls a pedldo. FlLATELIA S~RGIO
SIMOES - 25QO.300 CALDAS DA RAINHA.

Selos vendo e com pro. novos e
usados. Contlnente e ex-coI6nlas. Bons
pre90s. M. Leltco. Rua Julio Dantas. 31." F. Casal de S. Bras. 2700 Amadora.

-LIST FOR COLLECTORS. Your Swords ad FREE . Each extra word. 5
undamaged large stamps. Checking copy
(or sample) by air. 100 good large stamps.
It by sea. 50. Write In -BLOCK-LETTERS.
to: NGAN KEI CHI, P.O. Box 372 MACAO/

SE COLECCIONA TEMAS OU PArSES.
TEMOS SEMPRE EM DISTRIBUIc;:Ao GRATIS.
PRE<;ARIOS COM CERCA DE 35 000 S~
RIES - Novas. dlterenles. complelas. Indlque-nos 0 que colecclona. S~RGIO W.
DE SOUSA SIMOES - 2500-300 CALDAS
DA RAINHA.

MACAU (ASIA).
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TODO 0 MATERIAL FILATELICO

Bastos &Campos, Lda.
R. Maria Andrade, 55 - Tel.: 21 8134108
1170-215 L1SBOA

PORTUGAL

LlSTA DE SOC lOS
DO
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
MEMBERS LIST - LlSTE DES MEMBRES
ALTERAC;OES - NOVOS SOC lOS

3549 - Eng.2 Humberto da Cruz Teixeira Gulmoraes. Rua do Mercado, 24. AIguelrao. 2725-091 Mem Martins. (A)
T.C.V.60.N.U de preferencla.1.lihas.2A.
90.94.114.
3558 - Sergio Ferreira Coelho. Quinta S. Jose
do Marco, Lt. 7, 3. 2 Esq. 2600 Castanhelra do Ribatejo. (M) Po.ln.Fr.lt.Fr.
T.C.60.N.U.l.3.
3706 - Joaquim de Oliveira Ribeiro. Balrro do
Outelro. 6400-425 Plnhel. (M) Po.Es.
T.C.60.l.U ate 1965.N.apos 1965.66.
67B.114.
3712 - Pierre Roger Louis Trouc haud. Rua
Llno Antonio, n.g 39, 1.g DP 2410-050
Leiria. (A) T.60.N.U.1 .21.U.19.Tematlcas.90.107.114.
3717 - Bruno Costa Lopes. Prac;:a Infante D.
Duarte, n. 2 1, 5. Q Esq. 2670-386 Loures.
(P) PO.A 1.T.C.v.60.N.U. 1 do 2.2 Centenarlo.114.
3720 - Fernando Jorge Correia dos Rels. Rua
18 de Dezembro, n.g 28-30. Vale Paraiso. 2050-407 Azambuja. (P) Po.ln.Es.
It.T.C.60.N.U.3.90.114.

PORTUGAL

311 - Joaqulm da Silva Ledo. Rua 5 de
Outubro, 457, 5. 2 Esq. 4100-176 Porto.
(M) PO.Fr. Compreende In.lt.Es.C.60.
68.73.0utras pec;:as.60.1.28.Tematlca
ccOs Lusiadas... 90.93.
576 - Alexandre Manuel Felix Calado. Rua
Serpa Pinto, 111. 2300-592 Tomar. (M)
C.60.1.2.A partir do Centenarlo de
19.21.24.
606 - Dr. Joao Moura. Rua S. Fillpe Neri, 78.
1250-227 Llsboa. (A) Fr.C.N.60.Tematlcas de Conqulsta do Espac;:o e Folclore de 5.LolilnI.90.
1179 - Cap. Alvaro Pereira Jeronimo. Rua da
Estac;:ao, 35. 2425-617 Monte Redondo
- LRA. (M) Fr.ln.Es.lC.60.Carimbos, provas, erros e Intelros. (P) Motlvos mllltares e mulheres.90.
3044 - Nelson Silva Morlnhelro. Rua de
Murtelra, 2261. 3885-095 Arada. (P)
PO.C.60.N.U.l.3.
3326 - Antonio Manuel Dias Salvado. Rua
das Amorelras, CCI 22602. 2955-007
Plnhal Novo. (M) Po.ln.T.C.V.60.N.U.3.
90.114.
3368 - Anibal Lopes Chaves. Balrro Atalala.
Rua Norte, 103. 7500-110 Vila Nova de
Santo Andre. (M) Po.Es.T.C.v.60.N.U.1.
2.2A.60.N.Erros.varledades de 2 B.94.
114.
3524 - Paulo Jorge Sequlta Vicente Pinho.
Prac;:a Cldade Omura, n. 2 24, 2.2 Dt. 2
2735-193 Cacem. (M) T.C.v.60.N.U.l.
2A.3.5.TlO.94.

ESPANHA

3713 - Enrique Matos Mateos. C/Los Mesejo,
5-1.2 B. 28007 Madrid. (M) Po.Fr.ln.Es.
lC.60.N.U.3.90.1 07.
ALEMANHA

EDITORIAL
Dentro de um espirito de descentrallzac;:ao que, a todos os titulos, deve ser realc;:ado e aplaudldo, a Dlrecc;:ao da Federac;:ao Portuguesa de Fllatelia resolveu ccentregor .. a reallzac;:ao de certames fllatellcos competltlvos, de varios nivels, a
Agremiac;:oes Fllatelicas Idoneas e prestlgladas sedladas em varlos pontos do pais. Na
verdade, em tempos ja longinquos, as Exposic;:oes Fllatellcas concentravam-se, praticamente, em Llsboa e no Porto e pouco mals.
Actualmente, 0 panorama apresenta-se dlferente e tal medlda de
descentralizac;:ao' vem beneflclar a Fllatelia Naclonal, porquanto as Exposlc;:oes, verdadelros veiculos de propaganda do nosso cchobby .. junto das populac;:oes onde as
mesmas se realizam, podem atralr e atraem certamente jovens e menos jovens para
esta modalidade de colecclonlsmo. E uma frase ja multo ccgasta .. , mas nunca e demals lembrar que Portugal nao se clrcunscreve apenas a Llsboa e ao Porto.
De Norte a Sui do pais sucedem-se os eventos fllatelicos competltlvos de nivel
Inter-regional, naclonal e bilateral. Povoa de Varzlm, Santiago do Cacem, Evora, Beja,
Estremoz, Lagos, Portlmao e Slives sao as cldades que, de momento me ocorrem, foram,
ultima mente, palco de Importantes Exposlc;:oes Fllatelicas.
Pode haver uma ou outra critlca relatlvamente a deficlenclas de organlzac;:ao, mas
esse facto nao tlra merito aos organlzadores, partlcularmente aos que encabec;:am as
Comlssoes Organlzadoras, pols durante meses dao tudo de sl sem nada receberem em
troca.
Apolamos, slnceramente, a politlca adoptada pela Federac;:ao Portuguesa de FIlatelia/ APD quando decide a realizac;:ao de Exposlc;:oes em localidades onde exlstem
Agremlac;:oes Fllatelicas alnda com pouca experlencla de organlzac;:ao, dado que todos
nos aprendemos com os nossos erros.
No ana transacto tambem a capital do pais fol, fellzmente, ccbeneflclada .. com
uma Exposlc;:ao Fllatelica. Porem, nlnguem de boa fe pode dlzer que fol mals um prlvlleglo concedldo pelo orgao maximo da Fllatelia Naclonal, ja que ha mals de quarenta anos que nao se reallzava, na malor cldade do pais, uma Exposlc;:ao Fllatelica
Naclonal. Coube ahoma ao nosso Clube de levar por diante este evento, a ccLlSBOA 2000.. que, estamos certos, nao desprestlglou a agremlac;:ao que, em boa h~ra,
a organlzou. Foi mals uma medlda acertada da nossa Federac;:ao.
As querelas que, por vezes, surgem so nos dividem e e a unlao que faz a forc;:a.
Serla optlmo, muito benefico para a Fllatelia, pensamos nos, que todos, mas todos os
Clubes Integrados na Fllatella Organlzadora, sem delxarem de ter as suas oplnloes
(estamos num pais livre e num Estado de Dlrelto democratlco) as quais devem ser
expendldas no local proprio (nos Congressos da FPF/APD) evltassem polemlcCls esterels
de que resultam tao so divergenclas e desavenc;:as dlfieels de sanar. Os assoclados de
todos os Clubes estao, por certo, apenas Interessados em assuntos relaclonados com a
Filatella em geral.
A Fllatelia, quer se quelra quer nao, e cultura em toda a acepc;:ao da palavra
e deve ser uma Escola de Vlrtudes, onde deve Imperar 0 bom senso.
Nao se pede subservlencla, nem se exlge que alguem abdlque da sua personalidade ou que, para agradar, nao exprima aqullo que pensa e sente.
Quantos de nos dlscordamos de medldas, um sem numero de medldas e aetuac;:oes ou critlcamos omlssoes de quem governa 0 pais? Somos IIvres para desabafar, mas
temos de cumprlr a nossa slna ... podemos nao calar, mas temos de acatar as leis mesmo que nos prejudlquem enos revoltem.
Eurico C.E. Lage Cardoso

3711 - Johann Kuenstle. Waagmatt 6. D-77736
Zeli. (M) Al.ln.60.1 .10.1 OB.21.28.48.
50
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AFRICA DO SUL

#

~~

filatelia

(® BARATA

DAS NEUES

Rua da Trindade, 5-1." Dt." (ao Largo do Carmo) - Apartado 2690 -1117-001 L1SBOA CODEX
Teref.: 21 34671 33 - Fax 21 342 9967

Atribui~ao

de Medalhas
aos socios que completaram
50 e 25 anos de associ ados
no presente ana

3336 - Joaquim Arlindo Marques CarraJola.
P.O. Box 74. Madderfontein 1645.
South Africa. (A) Po.ln.Compreende
Es.It.Ep.T.C.V.OO.U.1.2A.16.30.57.Tem6ticas:
T41 de Africa.John Kennedy.Malaria.Navegadores.92.
BIELORRUSSIA

3719 - Alex. O. Namestnlkov Kujbyshev str. 75125. 220100 Minsk-100. (M) In.Rs.
T.60.N.U.1.2.2A.3.T7.Tl 0.Tl9.T26.T36.
T41.T43.T49.T50.Tematicas: Futebol e Flora.72.99.

SOC lOS COM 50 ANOS
90 - Dr. JOSE MARIA MARTINS SOARES
100 - BENTO DA CONCEI<;Ao ALMEIDA
103 - D. MARGARIDA MARIA LEITAo DE PINA
104 - Prot. A.H. DE OLIVEIRA MARQUES
105 - ANTONIO DA SILVA RAPOSO
113 - JOAO GON<;ALVES LOPES CORREIA
114 - Dr. ALEXANDRE DE BRITO SAM PAlO
115 - Dr. ANTONIO HOMEM PINHO
118 - JORGE DE MATOS FERREIRA BOTELHO

BULGARIA

3718 - Steven Vasilv Peitchev. P.O. Box 130.
Dimitrovgrad 6400. (M) In.T.60.N.5
CEPT.62.64. T5.T7 .Futebol. Notas. Cartees
telef6nicos.Dlversos.

SOCIOS COM 25 ANOS

1401 1403 1413 1424 1430 1447 -

CUBA

SEMPRE NA V ANGUARDA DAS GRAN DES NOVIDADES
LlTERARIAS-FILATELICO/NUMISMATICAS
Possuimos grande quontidode
de livros, revistos e cot610gos
sobre filotelio e numismotico
NACIONAL
E ESTRANGEIRO

eMARCOFIL
e SOBRESCRITOS
DE 1.0 DIA
elNTEIROS POST AIS
e POSTAIS MAxlMOS
e CARTAS FILATELI
e AEROGRAMAS

3709 - Ing. Carlos Chorens Dotres. Tejar n. ~
657. Apt. 3. E!l6 y 17. Lawton. Cludad
Habana 10700. (A) Fr.ln.Es.T.65.Tematlcas.90.97

1454 HONG-KONG

1457 1462 1469 -

3715 - Chiu Kin. Rm 1412, Ching Vi House. Tsz
Ching Estate. Wong Tai Sin. Kowloon.
(M) In.T.60.55 por 60.1.67B.
MOLDOVA

1471 1475 -

3714 - Rachkov Mihail. P.O. Box 202. MD2012 Chisinau. (M) AI.Fr.ln.Es.T.60 .64
(pequenas).Cartees telef6nicos.80.

1494 1495 1500 -

NOVA ZELANDIA

1513 -

2817 - George Ouwehand. P.O . Box
302378. North Harbour. Auckland
1330. NZ. (A) Po.ln.T.60.1.2A.26.94.

151 8 1521 1530 1532 1539 1552 1559 1562 1582 1590 -

RUSSIA

3716 - Jelesnov Jiri. P.O. Box 604. 630099
Novosibirsk-99. (M) In.A 1.Rs.T.60,N.U.
67B.68.Notas.72 (proof). Interessado
em 60.N.U.de 1.2.Tematicas.
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EDUARDO JOSE M. OLIVEIRA E SOUSA
ANTONIO VIEIRA PINTO
Prot. CARLOS JOSE GOMES PIMENTA
FRANKLIM MOREIRA DA SILVA
MANUEL HENRIQUES NUNES DA COSTA
Eng.o FERNANDO MARQUES DE OLIVEIRA
REIS
Dr. RABINDRANATH VALENTINO ALEIXO
CAPELO DE SOUSA
Prot. SALVADOR RICARDO DA COSTA
D. LuiZA DE CARVALHO
Eng.o FERNANDO MANUEL MENDES LOUREIRO
Dr. BENTO MANUEL GROSSINHO DIAS
JOSE MANUEL DA SILVA GON<;ALVES COELHO
Prot. JOAQUIM AIRES CALADO MENDES
Eng.o CARLOS ALBERTO RAMALHO GUERRA
CARLOS MIGUEL VIEIRA MARQUES BOTELHO
DO AMARAL
SERGIO ALBERTO MASCARENHAS PEREIRA
DA SILVA
ANTONIO MENDES CURADO
JOSE Luis CORREIA VERisSIMO
Dr. Luis MIGUEL CAPAO FILIPE
FRANCISCO DA COSTA GASPAR
DANIEL DO RosARIO
JULIO CAPELO PIRES VELOSO
Dr. JOAO ARTUR CAPAo FIUPE
AUGUSTO AFONSO RODRIGUES VIANA
FERNANDO DE ALMEIDA
HELDER JESUS FRAZAo VICENTE

Revlsta Trlmestral
Ano LV • N.2392 • Junho 2001

PERMUTAS INTER-SOCIOS

crp

NOVAS CONDI~6ES GERAIS DE VENDA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2001
1 - Os lotes lorom descrltos e volorlzodos com um pre<;:o bose estobelecldo pelo s6clo vendedor. no minima de 3
euros. nao sendo oceltes volores com centimos.
2 - 56 se conslderom os olertos recebldos ate a data Indlcodo no flnoI do descrf<;:iio dos lotes constante deste boIel1m.
As olertos sOo dotodos e numerodos de ocordo com a ordem do suo recep<;:ao.
So se oceltom olertos em euros. nao sendo conslderodos as partes decimals.
No coso de Iguoldode de volores entre duos au mols olertos a late sera otrlbuido a olerto recebldo em prlmelro
lugar,
Hovendo duos ou mols olertos a odjudlco<;:ao do late sera lelto 00 molor olertonte pelo valor media cOlculodo
entre as dais molores vola res olerecldos arredondodo par excesso poro a unldode de euros,
Hovendo um so olertonte a odjudlco<;:ao do lote sera lelto pelo valor media colculodo entre a valor
do olerto e 0 do pre<;:o bose arredondodo por excess a para a unldode de euros,
3 - Os lotes estao dlsponivels no sede do Clube poro verlflco<;:ao.
Aos soclos lora de Usboo e seus concelhos limitroles sera locultodo Inlormo<;:ao e lotocoplos dos lotes a pedldo
escrlto ocomponhodo de selos de correlo suflclentes poro pogomento do porte de resposto,
4 - Nao e cobrodo quolquer encorgo 00 socia comprodor.
5 - As despesos de envlo dos lotes odqulrldos sao par canto do socia comprodor, Os lotes sao expedldos por
.correlo reglstodo. par canto e risco do socia comprodor au. a pedldo esc rita. com _valor declarodo•.
6 - 0 pogomento dos lotes otrlbuidos tera de sar electuodo em euros (EUR) par cheque. vole postal au tronslerencia boncarlo em nome do Clube Fliotelico de Portugal. ate alto dlos opos a recep<;:ao do nota de odjudlco<;:ao
e de despesos de envlo.
7 - So sao oceltes reclomo<;:aes dentro do proza de cinco dlos opos a recep<;:ao dos lotes pelo socia comprodor.

Dr. EURICO C E LAG E C ARDOSO
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