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A Serie conjunta com a China
que assinala os liltimos Selos
em Escudos e Euros.

•

2001

500Q Aniversario do nascimento de

Urn grande hornern,

a;

Sistemas de Detec~ao
de Intrusao e Incendio

-

Nascido em Lisboa a 27 de Fevereiro de 1500, D. loao ae Castro recebeu excelente educat;ao
.... militar, literaria e cientifica, tendo sido disdpulo de Matematica do incomparavel Pedro unes,
o que permite explicar a importancia que vir;a a ter em domfnios tao diferentes como a cartografia,
a literatura, a navegat;ao e a administrat;lIo civil e militar.
Com a sua morte em Goa, a 6 de lunho de 1'!148, Portugal perdia um dos seus grandes vullos
mas ganhava um dos seus maiores her6is, a quem, a Imprensa NaciQnal - Casa da Moeda
rende homenagem atraves da ed~o de uma Moeda e de.uma Medalha Comemorativa que constitue'11
aul~nticas obras de arte e. verdadeiras pet;as de colect;lIo_
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CATALOGO ELADIO DE SANTOS de Selos de Portugal, Continental,
Insular e Ultra marino. de 1965 com poucas anotac;:6es a lapis
de cor
CATALOGO do Exposlc;:ao Fllatelica Internaclonal - Centenarlo do
Selo Postal Portugues, Outubro/53 e 0 CATALOGUE DE CARTESMAXIMUM expostas naquela Exposlc;:ao do autorla do Eng.o A.S.
Furtado
CATALOGO DE INTEIROS POSTAIS PORTUGUESES de Joaqulm Ledo, em
bom estado
4 CATALOGOS DE LEILOES FILATELICOS Paulo Dlas n.DS 3 a 6
3 CATALOGOS DE MOEDAS E NOTAS de Portugal de 1990, 1991 e 1998
CATALOGUE CERtS DE TIMBRES-POSTES, de 1976, em bom estado
CATALOGUE MONDIAL DES ENTIERS AEROPOSTAUX, de Franc;:ols
Godlnas. 1967, em 2 volumes
CATALOGUE DES TlMBRES-POSTES DE LA POSTE AERIENNE, de Jean
Sliombra, 1945, 1 volume encadernado
2 CATALOGUES YVERT ET TELLIER de Timbres d'Europe de L'Ouest, A-G
e H-Y, de 1998, em estado aceltavel
2 CATALOGUES YVERT ET TELLIER de Timbres d·Outre-Mer. I-Z de 1987
e F-N de 1995, em estado aceltavel
LlVRO-CATALOGO .. A Maximafilia de Macau" de Jose Antonio Duarte
Martins
REVISTAS .. BERNER BRIEFMARKEN-ZEITUNG/JOURNAL PHILATELIQUE DE
BERNE, de 1944/6 encadernadas em 1 volume
SANABRIAS AIR POST CATALOGUE 1954-55 EDITION, 1 volume encadernado
MISCELANIA. Catologo de Perfurac;:6es em Selos de Correio de Portugal, de Jose R. Dlas Ferreira. Catologo des Pagelas dos CIT,
de Paulo So Machado, 1981. Revlsta .. A Fliatella .. n.o 7 da Ass .
Bomb. Vol. Sintra, Boletlm do Jornalista Fliatelico n.D 2. 2 catologos .. Coliect British Stamps" de Stanley Gibbons, de 1968 e
1971
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(28.11.28) com selos Ceres de Angola 5. 15 e 30 c AF 148, 152 e
206
CORREIO MARITIMO. Sobrescrlto clrculado de Angola para Llsboa
(30.4 .23), com carlmbo da «Companhla Colonial de Navegac;:ao/Paquete Joao Belo/Servlc;:o de Correloll sobre 2 selos
Ceres de Angola 40 c AF207
DOCUMENTO POSTAL. Aviso de pagamento de "Contribulc;:oes de
Renda de Casas e Sumptuarlall da Recebedorla da 4.° Secc;:ao
do Balrro Central de Llsboa, de 7.8 .1874. com selo D. Luis flta
dire Ita 5 r AF36. cortado a tesoura em 2 lados. obllterado com
carlmbo de barras ,,111. 0 aviso contem alnda urn carlmbo da·
tado duplo circular «Llsboa/14.8.187411. No verso tem Impresso
"Sello de Verba/Llsboall e no centro 0 escudo real
DOCUMENTO POSTAL. Certlflcado de reglsto felto em 8.5.1864 na estac;:ao de .Clntrall
18 FAC-SIMILES de carlmbos dos CTT para Dies do Sela no ultramar
62 FDC/CTT de Portugal dos anos de 1961 a 1985 alguns repetldos.
Cotac;:ao cerca de 200 € (40.096$)
FDC/CTT/SIR Campanha de Educac;:ao Popular. AF796/9
FDC/CTT Lubrapex 1968. carlmbo de Llsbaa AF1031/7
33 FDC da Republica de MO<;:AMBIQUE dlferentes novos
FDC V Cent. Morte Inf. D. Henrlque. 7 sobrescrltos das 7 ex-colonlas
FRANQUIAS MECANICAS de MO<;:AMBIQUE em 93 sobrescrltos. alguns
repetldos. dos anos 60 e 70. sendo 24 deles reglstados
90 PAGELAS de MACAU dos anos 1982 a 1994. com poucas repetl·
c;:'oes. sem selos
30 PAGELAS sendo 15 da Republica de CABO VERDE e 5 da Republica da GUINt-BISSAU sem selos algumas repetldas dos anos de
1980 a 1994
49 PAGE LAS da Republica de MO<;:AMBIQUE sem selos. dlferentes. dos
anos de 1978 a 1992
94 PAGELAS da Republica Popular de ANGOLA bastantes com os
selos e os carlmbos comemoratlvos, algumas repetldas. dos
anos 1980 a 1995
SELOS PERFURADOS. 2 sobrescrltos do Banco de Angola ambos com
fl6mula n.· 73 de 1$00 e com selos perfurados de Imposto Postal. urn com AFIP18 e outr~ com AFIP22
46 SELOS PERFURADOS de Portugal. antlgos e modernos. dlferentes
e com varledades
170 SELOS PERFURADOS de Portugal antlgos e modernos com repe·
tlc;:oes
74 SELOS DE RECIBO de Portugal e Ultramar dlferentes
SOBRESCRITO- MOEDA. contendo a moeda de 100$00 de Bartolomeu
Dlas e os selos da cartelra ,,500 Anos da Vlagem de Bartolomeu
Dlasll AF1811/2 e 1833/4
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CATALOGO AFINSA de Portugal. Ac;:ores. Madeira e Macau. de 1998.
em bom est ado
CATALOGO AFINSA de Portugal. Ac;:ores e Madeira. de 2001. em bom
estado
CATALOGO ELADIO DE SANTOS de Selos de Portugal IIhos e Ultramar.
de 1955. com anotac;:oes a lapis de cor
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MACAU . Envelope Comemoratlvo do «Dla do Selo. 1.12.1960. edltado pelos cn de Macau. c/ carlmbo comemoratlvo sobre AF375
63 sobrescrltos comemoratlvos de v6rlos anos de ex-colon las portuguesas. edlc;:oes dos cn e de partlculares. com poucas repetlc;:oes
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Clclista sem Impressoo de taxa (AFE6)
Galinhas sem pontos de leltura optlca e sem taxa (AFE8)
Galeoo Portugues - Sec. XVI com ImpresseD de •• .. 0. em vez da
taxa (AFE9)
Galinhas com pontos de leltura optlca e sem taxa (AFE10A ou B)
Passarlnho sem taxa (AFE 12)
Passarlnho em par sem taxa (AFE 12) (2)
Portugal 98 sem taxa (AFE13)
Expo'98 sem taxa (AFE15 ou 16)
Expo'98 em par sem taxa (AFE 15 ou 16) (2)
Museu das Comunlcac;:oes em par sem taxa (AFE 17) (2)
o Amolador sem taxa (AFE18)
Dlnoss6urlos. uma serle completa em suporte unlco sem taxa e outra serle completa em 4 suportes com .$,. e.'» Impressos em
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Marrequlnho em par sem taxa (AFE22) (2)
Marrequlnho com Impressoo -TEST IMPRIMANTE,. (AFE22)
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Chegou-nos as moos. h6 poucas semanas. um documento com excelente aspecto graflco cujo
conteudo fol extraido da excelente revlsta edltada pelos cn Intltulada «Correlos em Dlrecto,.. 0 texto
transcrito da referida publlcayoo noo constltul novldade para a grande maloria dos fllatellstas portugueses. Todos sabemos quoo dlficll e consegulr colecclonar. actualmente. salos usados de Portugal.
Eclaro que este problema tem os suas causas e. naturalmente. os suas consequenclas. Noo 0 vamos
abordar com a profundldade que 0 mesrno merece. mas apenas referir alguns pontos que sao. alias. do
conhecimento geral.
Os utentes dos nossos Correlos sabem que. de h6 anos a esta parte. multos assuntos que eram do
excluslva competencla de Organlsmos Oflclals. Empresas. etc .. podem tambem ser «tratados" nos balcoes das Estac;:oes dos Correlos 0 que. naturalmente. ocaslona tarefas acrescldas para os funclonarios das
respectivas EC. Porem. e justa que sa dlga que 0 pUblico em geral deve estar reconhecldo aos cn. porque
os Acordos que os Correlos assInaram com multos desses Servlc;:os trouxeram uma slgnlficativa comodldade aos cldadoos. sob varios aspectos. que nos escusamos de referir.
Porem. temos que compreender que a esses trabolhadores dos EC noo e possfvel«ap/lcar» salas nos
nossas correspondenclos e multo menos nos correspondenclos das empresas como sa veriflcava h6 multos
anos atr6s. Epor Isso que os Correlos estando. sobremanelra. atentos aos progressos do tecnologla tem.
praticamente. todos os saus sarvlc;:os Informatizados. AssIm. noo e de estranhar que. quando nos dlriglmos
a uma EC com correspondencla «por selar». 0 respectlvo funclonarlo extrala do computador «Elena,. a
etlqueta auto-adeslva onde vem Impressa a quantia a pagar.
Mas os fllatellstas tem a sua quota-parte de «responsabilldade» no que concerne a falta de salos
usados. Quantos de n6s. dlrlgentes de Agremlac;:oes Fllatellcas. por comodlsmo. nos dlrlglmos as EC para
envlar correspondencla. sem que antes tivessemos tlrado um pouco do nosso tempo para adqulrlr salos
para a selar? Fazemos. em suma. «orelhas moucas» aos apelos que 0 lIustre presldente dos Correlos fez.
quando preside 00 lanc;:amento de uma nova serie de salos para comemorar determlnado evento. apelos
que sao no sentldo de <<selarmos,. a correspondencla com salos postals.
As consequenclas de tudo Isto 500. prlnclpalmente: a desmotlvac;:oo de multos fllatellstas acerrlmos defensores do salo usodo (este e que cumpriu a mlssOo para que fol criado): 0 deslnteresse da juventude pelo colecclonlsmo fllatellco pelo facto de noo consegulr adqulrir seIos usados. Com efelto. os jovens.
de um modo geral pouco endlnhelrados. noo tem hlp6tesas de obter as series novas que veo salndo ao
longo do ano.
Antes de termlnar estas breves conslderac;:oes vamos. com a devlda venia. transcrever algumas
passagens. as mals slgnlflcattvas. do documento em questoo. fellcltando os cn por terem permltido que.
numo publlcac;:oo edltada pela Empresa. tivesse sldo posto 0 «dedo na fenda,.. DIz-sa naquele documento:
«As socledades modernas promoveram 0 ovanyo de novas tecnologlas para dar conta do volume coda
vez malar de obJectos postals em clrculoc;:oo. ocelerando e rendibllizando todo 0 processo. Com 0 correlo
empresanal em forc;:a no terre no. 0 salo foi sando substltuido pelo franqulo meconlca e as ovenyos de taxa
paga. perdendo a pouco e pouco a sua func;:oo postal e consequente espayo no nosso quotidlano,.. Mals
adlante pode ler-sa: «Com a correspondencla entre particulares a escassear progresslvamente. coda vez
mals encontramos as calxas de correlo Inundadas de contos. extractos bancarlos. promoyoes varlas.
catalogos de compros. Multo correlo. mas nenhum selo. 0 nosso pais tem aderido multo depressa as
tecnologlas postals e hoje €I dos que menos percentagem de correlo salado tem,.. 0 artlcullsta acrescenta
alnda: «0 salo relnova. entrova pela case adentro. convlvla com os pessoas. 0 coiecclonlsrno era fomentado pela quantidade e vanedade de selos a dlsposlc;:oo de todos».

*

o «panorama,. noo e. de facto. anlmador. mas noo devemos perder a esperanc;:a pols dlz-se. no

DIVERSOS
2.005 154

EDITORIAL

24 AEROGRAMAS das ex-colon las. sendo 5 novos e 19 clrculados.
alguns repetldos
BILHETE POSTAL ILUSTRADO com vista de «Uma Fundac;:oo Indigena ...
clrculado de Angola - Lubango (27-10-28) para Llsboa

42

capa do cltado documento. que 0 .designlo do saiD naclonal €I 0 de voltar a ter a expressOo de outrora».
Para Isso. sabemos que os Servlc;:os responsQvels estoo atentos para revltallzar 0 selo como forma de
franqulo.

Eurlco C.E. Loge Cardoso
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MONOPOLIO DO TRANSPORTE
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Inst~u~6es

Regulamentares de 23 de Agosto de 1888
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CORREIO AEREO

Luis Eugenio Ferreira

natural que achemos estronho todo
o conteudo deste decreto. estabelecendo regras rigldas em detesa do
monop6110 do transporte de correspondencias. numa apoca em que todos os monop6110s soo alvos de criticas e de contenc;:oo
em detrlmento de uma concorr€mcla nem
sempre Isenta de macula.
Todavla e noo obstante a quase totalidade dessas notas noo fazerem )a hoJe qualquer senti do. encara-Ias-emos como a
fundamentac;:oo de um procedlmento que
visava a flabllidade e a seguranc;:a de um
servic;:o naclonal. sob a aglde do pr6prio
Estodo.
No preambulo deste decreto. afirma-se
ser necessarlo regulamentar 0 dlsposto no
art.o 2.0 do decreto de 29 de Julho de 1886.
bem assim 0 dlsposto nos artlgos 106. 108 e
109 da mesma lei.
o ort.O 2.0 all reterldo. a uma extenslva
listagem de servic;os cometldos a responsabllJdade do Estodo. sob regimen de monop6lio.
Os artigos 106. 108 e 109 revelam-nos 0
rigor. diriamos mesmo a severidade que era
tomada nos casos-lImltes de violac;:oo.
Art.o 106. 0 As auctorldades ou os
tunccionarios que nas cartas de officio ou
nos mac;:os de servic;:o publico Inclulrem correspondencla particular. ou tratarem de
assumptos portlculores em telegrammas
offlciaes. incorreroo na pena de um a seis
meses de prisoo correccional.
Art.o 108.0 Aquelle que. auctorisado para
vender estampllhas postaes ou papeis

estapilhados. effectuar a venda por prec;:os
superiores aos tixodos. incorrera na pena de
sels dlas a dols mezes de prisoo. e multa correspondente.
Art.o 109.0 Aquelle que sem autorizac;:oo.
vender habltualmente estampilhas postaes
ou papeis estampllhados. perdera os objectos appreendidos. e Incorrera na multa do
dacuplo do seu valor.
Realcemos entretanto os pontos nevralgicos em que no presente decreto se torna
mals vlsivel a defesa das caracteristlcas
monopollstas do servic;:o postal nacional.
Art.o 1.0 Os Indlviduos estranhos ao -serviC;:O telegrapho-postal que pretenderem transportar. de umas para outras terras. cartas ou
processos judicia Is deveroo estampilha-Ios e
apresenta-Ios na estac;:oo da localidade de
on de partirem. ou nq primeira do transito. se
n'aquella a noo houver. para Ihes serem
Inutlllsadas as estampilhas e affixadas as necessarlas marcas.
Art.O 2.0 Os Indlviduos estranhos ao serviC;:O telegrapho-postal qUG conduzirem de
umas para outras terras cartas ou processos
judlciaes sem haverem satlsfeito as
prescripc;:6es do artigo antecedente. ticam
sujeitos a penal ida de designada no artigo
101.0 da lei de 29 de Julho de 1886.
Dlz 0 artlgo em causa: Aquele que transportar. de umas para outras terras. cartas ou
processos Judlciaes noo franqueados. pagara de multa 0 sextuplo da taxa que Ihe corresponder. como cartas noo tranqueadas.
Art.O 4.0 As cortos e processos Judiciaes
transportados fraudulentamente. e as car-

4

iNDIA. Tlpo Coroa 50 r d. 13 'I, AF53
iNDIA. Natlvos com sob ret ax a 4 T sl 10 r d. 13 'I, AF103
MO<;AMBIQUE. Pelxes 4$00 bloco de 6 x 5 selos do canto superior
dlrelto da folha AF369 (30)
S. TOMt E PRINCIPE. Frutos 20$ fecho de serle AF346
S. TOMt E PRiNCIPE. Imperio Colonial Portugues. legenda completa.
correlo aereo. folha completa de 100 selos AFCA 11 (100)
TIMOR. 4.· Cent. Morte S. Francisco Xavier 1a folha completa de 100
selos AF2B7 (100)
TIMOR. Cent. Clube Militar Naval $10 bloco de 3 x 10 selos do bordo
esquerdo da folha AF338 (30)
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Sobrescrlto reglstado. clrculado da Belra - Moc;amblque (4 .3.35)
para Llsboa (18.3 .35) via Rodesla (5.3.35). com selos da Companhla de Moc;amblque AF126. 160 e 168 com a metade superior da etlqueta de sobretaxa de correlo aereo AFSCA 1 e
etlqueta de reglsto mod. 6-250 da estac;oo da Belra
Sobrescrlto clrculado da IIha do Principe pora Llsboa em 1950 com
AF321. 323. 329 e Assistencia AFA 17
Sobrescrlto particular n.· 12 edltado por l.M . de Noronha - Ucasslm.
Goa. comemoratlvo do Voo Inaugural da TAP de Llsboa para
Goa em 8.7.61. com AF517. RARO
Sobrescrlto da TAP comemoratlvo do 1.· Voo da T·AP de Munlque Geneve em 1.2.63 com carlmbo comemoratlvo sobre Yvert
Alemanha 224 e 256
Sobrescrlto da TAP comemoratlvo do 1.· Voo a Jacto Luanda-Usboa
em 5.10.63. com carlmbo de borracha no verso .Voado em
MALA DE SERVI<;O. e na frente carlmbo comemoratlvo sobre
AF456
6 sobrescrltos clrculados com carlmbos comemoratlvos dos 1." voos
da TAP dos anos 1963/7. com carlmbos de chegada
Sobrescrlto de correlo aereo noo clrculado com carlmbo comemoratlvo do 1.· voo TAP Llsboa-Londres em 1.9.62 sobre AF900
Idem. Llsboa-Geneve/Munlque em 1.2.63 sobre AF900
Idem. Llsboa-Luanda em 5.10.63. sobre AF918
Idem. Idem. sobre AF919/20

INTEIROS POSTAIS
2.005 113

10

C

114

3

C

1.002 115

5

C

116
117
118

3
3
3

C
C
N

601

601
601
601

D. Carlos lOr clrculado de Llsboa para Berllm a 30 .12.1896 com
carlmbo de chegada a 4.1.1897. para 0 Sr. VIANNA DA MOnA.
Com 2 adlclonals D. Carlos 5 r AF12 7. Dobrado ao melo e pequeno corte no canto Inferior esquerdo . OM23b
Centenarlo da india. 7 exemplares dlferentes. sendo 6 de Portugal e
1 dos Ac;ores
D. Manuel cl Republica 10 r com Interessante carlmbo no verso do
«Aero-club de Portugal/Llsboall. Com 2 dobras na vertical. OM52
Sobrescrlto tlpo Ceres 2 'I, c corte II OM 11 a
Sobrescrlto tlpo Ceres 2 'I, c corte I OM11 b
iNDIA. 2 exemplares Afonso de Albuquerque OM43 e 44 . Impecavels
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3
5

*
*
**
**
**
**
**
**
**
**
*
**
**
**
*
*
**
*
*
Gl
**

25
22

*

802
8.420
1.203
1.403
802
2.807
3.007
1.002
1.604
1.804
802
1.804

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

4
42

601
601
802
2.616
802
3. 208
6.014
601
1.002
5.012
4.411
601
21.25 1

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

3
3

106

Gl
Gl

1.604
1.804

79
80

8
9

**
**

2.005
1.604

81
82

10

**

1.002

83

5

14.034

84

70

5.012
1.604
1.403
8.019
30.072

85
86
87
88
89

25

6
7
4
14
15

5
8
9
4
9

4
13
4
16
30

3

8

*

**
**

Cent. Nasc. Prof. Dr. Ferreiro Sliva AF819/20
Almeida Garrett AF827/30
5.° Cent. Nasc. Ralnho D. Leonor AF843/6
Mil. e BI-Cent. Avelro AF847/8
Padre Cruz AF861/2
5.° Cent. Morte Inf. D. Henrlque AF863/8
Idem, AF863/8
Europa CEPT e 5.· Expo. Fllatellca Naclonal AF869/70 e 871/2
Cent. Elevoc;:ao SetObol a Cldode AF876/7
Idem AF876/7
Idem AF876/7
Europa CEPT e Clnq. GNR em pares horizontals e Europa CEPT em pares
verticals AF878/80 (2), 883/5 (2) e 898/900 (2)
18.· Conf.· Int. Escutlsmo AF888/93
Idem AF888/93
10.° Congo Int. Pedlotrlo AF894/7
Ano completo de 1963 AF904/24
3.° Cent. Morte S. Vicente Paulo AF912/5
Ano completo de 1964 AF925/44
Ano completo de 1965 AF945/70
Europa CEPT 4$30 fecho de serle AF963
Congo Int. Defeso Clvlllzoc;:ao Cristo AF971/3
Ano completo de 1966 AF971/96
Ano completo de 1968 AF1020/37
20." Anlv. OMS 4$30 fecho de serle AF1030
Escultores Portugueses 1$50 d. 13 II, em par horizontal com odelgoc;:omento no selo dire Ito AF 11 02 (2)
Notal 1974 em quodros do bordo Inferior do folho AF1233/5 (4)
Cent. Nosc. Prof. Egos Moniz em quodros do bordo Inferior do folho
AF1239/41 (4)
Ano Santo 1975 em quadras do bordo dlrelto da folha AF1248/50 (4)
Abertura do Assemblela Constltulnte em quadras do bordo dlrelto
do folho AF1253/4 (4)
Lei dos Sesmarlas em quadros do bordo dlrelto do folho AF1286/8
(4)
PORTEADO. 4." Cent. Desc. Cam. Mar. indio novos sem gamo AFP 11

6
8
7
40
150

Gl

*

*

**

PORTEADO. Emlssao regular. Valor em rels novos sem gomo AFP 7/13
PORTEADO. Emlssao regular. Valor em rels AFP 7/13
PORTEADO. Algarlsmo ladeodo de romos Incompleto AF54/6 e 58/64
PORTE FRANCO. CVP Incompleta AFCVP 3/64
CORREIO AtREO. Helice AFCA 1/10

ILHAS I COL6NIAS I MACAU
100.241

90

500

1.002
1.403

91
92

5
7

1.403
4.010

93
94

20

4.010

95

20

7

*
*
*

*

**
**

A<;ORES. D. Luis f. dlrelta 150 r azul tlpo I p. 1150 d . 12 II, cl sobrecorgo D cl certlflcado de perltogem do Nucleo Fllotellco do
Atheneu Commercial do Porto AF43
A<;ORES. D. Luis de frente 5 r d. 11 II, AF52
A<;ORES. Independenclo de Portugal cl sobrecarga, I." emlssao
AF240/53
A<;ORES. Idem. 2." emlssao AF254/65
MACAU. Carta geograflco 10 folha completo de 100 selos AF386
(100)
CABO VERDE. Vistas $50 folho completo de 100 selos AF241 (100)
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tas avulsas que os capltoes, mestres, trlpulantes ou passageiros dos navlos naclonaes
ou estrangelros noo entregarem no acto da
vlsita da alfandega ou da saOde, seroo
appreendidas e apresentadas na mals pr6xlma estac;:oo telegrapho-postal. bem como
o Indlvlduo em cujo poder tlverem sldo encontradas, lavrando-se de tudo um auto de
notlcla, que sera assignado pelo empregado que 0 lavrar, pelo aprehensor e duas testemunhas.
§ 1,0 Se 0 infractor se promptificar a pagar logo a multa marcada no artlgo 10],0
da lei de 29 de Julho de 1886 mencJonarse-ha esta clrcunstancla no auto, e sera este
archlvado.
§ 2.° Se 0 infractor noo se promptlf1car a
pagar a multa mencionar-se-ha esta clrcunstancJa no auto, e sera este enviado de
officio ao julz da comarca para se proceder a cobranc;:a judlclalmente, remettendose c6pia do mesmo auto a prlmeira
repartiC;:oo da direcc;:oo geral dos correios,
telegraphos e pharoes.
Art.o 5.° As dlsposlc;:oes do artigo 100.° do
decreto com forc;:a de lei de 29 de Julho de
1886 sao extenslvas aos emprezarlos de
transportes terrestres, aos donos, agentes e
consignatarlos de embarcac;:oes de qualquer especJe e aos funcclonarlos civls ou
mllltares de terra ou mar, de qualquer classe ou categorla.
ArP 6.° Todos os empregados fiscaes,
telegrapho-postaes, de saO de, officlaes de
justic;:a e quaesquer Indlvlduos auctorlsados
a apprehender objectos de contrabando
sao competentes para:

3.° Reclamar que sejam lovrados os
competentes autos;
4.° Apprehender estampllhas e outras
formulas de franqula postas a venda
por quem noo estlver munido da
competente auctorisac;:oo, lavrando,
n' este caso, 0 respectlvo termo, que
sera entregue na estac;:oo telegraphopostal mals pr6xlma.
§ Onico. A estac;:oo onde for entregue 0
termo a que se refere 0 n.o 4.° d'este ortigo,
procedera a cobranc;:o da competente
multa, enviando para julzo 0 necessario
auto se 0 Infractor recusar 0 pagamento. Do
auto, sera envlada c6pla para a prlmelra
repartlc;:oo da dlrecc;:ao geral dos correlos,
telegraphos e pharoes.
Art.o 7.° Metode das multos que houverem de ser applJcadas em harmonia com as
dlsposic;:oes d'este decreto pertencem oos
apprehensores, que devem passar recibo
das Importanclas que receberem.
Art.o 8.° Quando em qualquer estac;:oo
telegrapho-postal houver desconfianc;:o de
que em carta de officio ou mac;:o de serviC;:O publico se acha Incluida correspondencia particular, devera 0 respectlvo
chefe reclamar da auctorldade destlnotarla
que se proceda a abertura d'aquelle volume na sua presenc;:a e na de duas testemunhas, lavrando-se um auto de noticla, que
sera assignado pel os pessoos que asslstlrem
ao acto.
Repetlmos neste ponto, as conslderac;:oes que tecemos no preambulo.
Com efelto, grande parte destas norrnas
nao sustenta hoje qualquer sentldo. A evoluc;:oo socloecon6mlca entretanto ocorrlda
fol ditando a sua obsolescencla sistematica,
multo embora conslderemos subslstlrem oqul
e all, algumas das preocupa90es que Ihe
deram forma no seculo XIX.

1.° Apprehender cartas e processos
judlcJoes;
2.° Dar conhecimento das Infroccc;:oes
pratlcadas contra 0 dlsposto nos artlgos 100.° e 108.° do decreto com
forc;:a de lei de 29 de Julho de 1886.
Dlz 0 artlgo 100.° do referldo decreto:
Aquelle que, sem auctorlsoc;:oo, tiver deposito de cartas para dlstrlbulr ou expedlr, incorrera na multa de 10$000 rels a 30$000 rels.
NB. Para termos uma Idela do valor relatlvo destas multas, dlremos por exemplo,
que 0 maximo de dep6sito que podia ser
aceite nas estac;:oes de correlo, no ambito
da Calxa Econ6mlca Portugueso, estavo
fixado em 20$000 rels.

ANUNCIE
NA REVISTA
DO CLUBE FILATELICO
DE PORTUGAL
5

SELOS

BREVE INCURSAO NOS DOMINIOS
DO «COUPON-REPONSE INTERNATIONAL»
Rene Rodrigues da Silva

,
Embora a Idela fosse sedutora, verlficouse que a sua apllcac;:ao protlca levantava
diflculdades, em especial, quando se tratava de dar uma resposta sigilosa, Isto e, quando essa mesma resposta aconselhasse a
utlllzac;:ao de sobrescrlto fechado. Foi nessa
epoca que, por este motlvo, se Inlclaram as
estudos tendentes a crlac;:ao do «selo Internaclonal» - assunto que alnda nao teve
soluc;:ao, pese embora algumas recentes e
Interessantes Inlciatlvas (3).
Na sequencia das dlligenclas para se
encontrar soluc;:ao para a crlac;:ao de um
selo Internaclonal (4), surglu no «Bureau
International de Berne», em 1895, uma proposta no sentldo de se emltlr urn selo destlnado unicamente ao envlo de pequenas
quantlas para paises estrangelros. Este selo
teria a forma octagonal e nele constaria a
seu valor em 8 linguas, Inscritas em cada um
dos seus 8 lados.
Dais anos depols, na Belglca, desponta
a «projecto Merridew», a qual apontava
para a adopc;:ao, mas agora para a correia
Internaclonal. da carta-sobrescrlto em usa
na Franc;:a (de utlllzac;:ao';r:lter~do que
a sugestao nao permltia' conservar a teor da
correspondencla oculto, a pro posta nao
teve seguimento.
Em 1902, Dumont (director do Museu de
Belas-Artes de Liege) tambem apresentou
uma proposta no sentido da criac;:ao de um
selo Internacional. composto de duas partes justapostas, servindo uma para a carta
e outra para a resposta. 0 projecto revestla aspectos bastante protlcos e correspondia aos desejos do publico. No entanto, foi
«chumbado» pela admlnlstrac;:ao dos correias belgas.
Ho conhecimento doutras iniclativas do
genera, deslgnadamente a chamado

com facilidade que se observa que a
colecc;:ao de «coupons-reponse»,
adlante referldos slmplesmente por
CRI. embora Interessante, tem poucos adeptos. De facto, estas pec;:as fllatelicas aparecem fugazmente em temotlcas de aves,
numlsmotlca e pouco mals. Em Portugal.
nunca vi uma colecc;:ao destas, que, como
se sabe, se pode colecclonar como se de
Intelros postals se tratasse. Quando
colecclonados desta forma, devem ser estudados e apresentados par tlpos.
De harmonia com a que consta no «DIciano rio do Fllatelista» (1), a «couponreponse» e uma f6rmula de credlto postal,
«estabeleclda entre as paises membros da
Unlao Postal Universal, e destlnada a pass ibilitar, entre outras colsas, a aqulslc;:ao de
selos». Acrescenta alnda a mesmo dlclonorio, com alguma desactualizac;:ao em relac;:ao as normas actuals, que cada CRI
«corresponde, em valor, ao prlmelro porte
de uma carta simples, via superficle, orlglnoria desses paises au destlnada a qualquer
um deles».
Para as mals jovens, vamos recordar, de
forma abrevlada, as antecedentes, a criac;:ao e a camlnho percorrldo pelos CRI. A
abordagem aos «coupons-reponse», nao Internaclonals para todos as paises da UPU,
ficaro para outra ocaslao (2).

E

*

Ap6s a criac;:ao, em 1872, dos bilhetesposta is com res posta paga (Bavlera e Imperio Alemao), destinados exclusivamente
ao servlc;:o Interno, desde logo, ~e comec;:ou
a pensar em crlar um Instrumento postal semelhante mas voltado para a correia inter-"
nacional.
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29.070
2.005
4.010
6.014
1.002
7.017
3.208
2.606
3.007
5.012
11.027
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4.411
7.819
4.411
16.039
5.213
2.406
1.002
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2.205
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2.406
7.618
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D. Luis t. curva dent. 240 r AF35
D. Luis de trente 5 r d. 13
AF56
D. Luis de trente 500 r p. porcelana d. 12
AF65
D. Luis t. dlrelta 1.000 r p. lIse d. 12
AF67
D. Carlos 20 r d. 13
AF75
D. Luis Provls6rlo (d) 50 r AF93
D. Manuel cl Republica techo de serle AF182/3
4.° Cent. Desc. Cam. Mar. India cl Republica, 75 r AF188
Idem, 1$000 silO r AF191
Idem. 1$000 silO r AF191
Idem, AF192/7
Idem. techo de serle AF195/7
Idem, sl Madeira AF198/205
Ceres 3 c d . 15 x 14 AF235
Ceres 20 c d. 15 x 14 AF240
Ceres 10E AF297
Independencla de Portugal 1.0 emlssao, 10$ techo de serle AF381
Idem cl sobretaxa AF386/95
Ceres cl sobretaxa, 40 sl 90 c d. 15 x 14 AF475
Idem, 1$60 sl 3$20 AF486
Ceres Revalldado AF488/93
Ceres retocada, techo de serle AF506/12
Idem. 2E AF511
Lusiadas Incompleta AF520/4 e 526/7
7.° Cent. Morte St.o Ant6nlo $75 e 1$25 AF534/5
Lusiadas 95 c AF545
General Carmona AF560
Leglao Portuguesa techo de serle AF587/90
63 series. com e sem charnelra. do periodo de 1940 a 1969, com 0
valor de cerca de 650 € (130.313$)
Cent. Selo Postal AF599/606
Costumes Portugueses 1.0 emlssao 2$00 techo de serle AF616
Caravela 15$ AF631
Caravela 20$ AF632
Cent. Escola Naval AF660/3
Castelos de Portugal AF664/71
3.° Cent. Proclama<;:ao Padroelra Portugal AF673/6
Costumes Portugueses 2.0 emlssao (2$00 AF683 cl vestiglos de
charnelra) AF677 184
8.° Cent. Tomada Llsboa aos Mouros AF685/90
3.° Cent. Nasc. S. Joao Brito AF691/4
Caravela AF696/704
Avis (1 $ AF709 com vestiglos de terrugem AF705/12)
75.° Anlv. UPU AF715/8
Ano Santo 1950 AF719/22
Cent. Nasc. Guerra Junquelro e 3.° Congo Nac. Pesca AF729/30 e 7311
2
Cent. Nasc. Prot. Dr. Gomes Teixeira AF753/4
14.° Cent. Chegada S. Martlnho de Dume 3$50 AF779
Cent. Nasc. Gullherme G. Fernandes AF780/1
Clnq. ACP AF782/3
Cent. Selo Postal Portugues 20$ techo de serle AF793

'I,

'I,
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Permutas Inter-S6cios
CONDI~6ES GERAIS DE VENDA
1 - Os lotes foram descrltos e valorlzodos com um pre90 bose estabelecldo pelo s6clo vendedor. no
minlmo de 3 euros, nCio sen do ace lies valores com centimos.
2 - 56 se conslderam as ofertas recebldas ate a data 1ndlcada no final do descrl9ao dos lotes constante deste boletlm.
As ofertas sao datadas e numeradas de acordo com a ordem do suo recep<;:ao.
56 se aceltam olertas em euros, nCio sendo conslderadas as partes decimals.
No coso de Igualdade de valores entre duos ou mals ofertos 0 lote sera atrlbuido a oferto receblda
em prlmelro lugar.
Havendo duos ou mals ofertas a adjudlca<;:ao do lote sera felta 00 malor ofertante pelo valor medlo
calculado entre os dols malores valores oferecldos arredondado por excesso para a unldade de euros.
Havendo um so ofertante a adjudlca<;:ao do lote sera felta pelo valor medlo calculado entre 0 valor
do oferta e 0 do pre90 bose arredondado por excesso para a unldade de euros.
3 - Os lotes estao dlsponivels no sede do Clube para verlflca<;:ao.
Aos s6clos fora de Llsboa e seus concelhos Iimitrofes sera facultada Informa<;:ao e fotocoplas dos
lotes a pedldo escrlto acompanhado de selos de correia sUflclentes para pagamento do porte de
resposta.
4 - Nao e cobrado qualquer encargo ao s6clo comprador.
5 - As despesos de envlo dos lotes adqulrldos sao par conta do s6clo comprador. Os lotes sao expedldos por "correlo reglstado. par conta e risco do socia comprador ou, a pedldo esc rita, com "valor
declaradoll.
6 - 0 pagamento dos lotes atrlbuidos tera de ser efectuado em euros (EUR) par cheque, vale postal au
transferencla bancarla em nome do Clube Fllatellco de Portugal. ate olto dlas ap6s a recep9ao da
nota de adjudlca<;:ao e de despesas de envlo.
7 - So sao aceltes reclama<;:oes dentro do prazo de cinco dies apos a recep<;:ao dos lotes pelo socia
comprador.
8 - Salvo indica<;:ao contra ria serao utilizados os "Catalogos AflnsaN (AF) para selos e .Ollvelra Marques.
(OM) para Intelros posta Is.
9 - Os simbolos utlllzados e 0 seu significado sao os segulntes:

** - Novo sem Charnelra * - Novo com Charnelra
N - Intelro Postal novo

G - Usado

e meramente Informatlvo,

nao se

10TE PRE90·8ASE
S(MBOLO

ESCUDOS/PTE

Selo sabre suporte

Este tlpo, com IIgelras alterac;:6es, fol usado ate 1930 (Fig. 1). A partir de Julho desse
ana, entrou em servlc;:o a modelo «Londres»
(tipo IX), tambam conhecldo por 0 dos «pombas», em virtude de nele encontrormos duas
destas aves.
Durante quase 23 anos, a apresentac;:oo
do CRI de 1907 sofreu, como ja dlssemos, pequenas alterac;:6es algumas das quais referiremos de seguida . Tals varlac;:6es de
pormenor, contudo, permltem aos estudiosos estabelecer a evoluc;:oo e a classificac;:oo
preclsa dos mesmos.
No Congresso Postal de Madrid, levado
a efeito em 1920, a prec;:o de venda dos CRI
foi fixado em 50 centimos, mas no Congresso de Estocolmo (1924), a prec;:o dos mesmos
a dimlnuido para 40 centimos.
No Congresso Postal de Londres (1929),
o prec;:o dos CRI balxa, desta vez, para 37
1/2 centimos-aura. t neste congresso que se
decide alterer a lIustrac;:oo dos CRI. De tal
terefa encarrega-se a artlsta Helbing que,
ao Introduzlr dais pombos na ilustrac;:ao,
acabou por Ihes atrlbulr esta designac;:oo.
Na respectiva fiilgrana, as letras UPU aparecem agora em caracteres grandes.
Em 1934, a Congresso Postal do Cairo, decide nova balxa de prec;:o (passa pora 35
centimos-aura) e as palavras «carta simples»
sao substltuidas por «carta ordinaria de porte simples».

C - Intelro Postal clrculado

10 - 0 valor do pre<;:o-base expresso em Escudos/PTE na 1.0 coluna,
aceltando ofertas naquela moeda.
~o-8ASE

@ -

«Projecto Merens», que noo mereceu especial atenc;:oo par parte da UPU. Poram, a assunto acabou por ser dlscutldo no 6.°
Congresso Postal (Rom a, de 7 a 26 de Malo
de 1906), onde Portugal se fez representor
pelo conselhelro Alfredo Pereira (5). Do particlpado debate, e no seguimento de uma
proposta do Reina Unldo, fol aprovada a criac;:oo do «Coupon-raponse International», tal
como alnda hOje a entendemos, Isto a, um
valor postal permutavel por selos do correia
de determlnada Importancia nos paises que
tlvessem aderldo ao respectiv~ Acordo.
Na altura ficou decidldo que 0 seu valor seria de 25 centlmos-ouro, que a sua fabricac;:oo flcaria a responsabilidade da UPU
e que as mesmos seriam postos a disposlc;:oo
do publico no ana seguinte.
De facto, a utilizac;:oo deste novo valor
postal teve Inicio a partir de 1 de Outubro
de 1907. 0 seu prec;:o fol fixado em 28
centimos-aura, au 0 equivalente a esta importancia. A troca doria dlrelto a receber um
selo de 25 centimos, au a equivalente. t a
este CRI que as colecclonadores atribuiram
a deslgnac;:oo «Tipo 1».
o primelro CRI tem 0 formato A7, Isto a,
105x74 mm, com uma superficie utll de
100x70 mm. Fol impressa na firma suic;:a
Benzlger, sendo 0 desenho e a gravac;:oo
da responsabilidade de Grasser e Etflorlan,
respectlvamente.

N.'

DESCRI9AO DO 10TE

(EUROS/€)

HIST6RIA POSTAL
1.203

6

1.203

2

6

1.203

3

6

3.007

4

15

Carta clrculada de Llsboa para a Porto em 18(31?) com carlmbo do
correia ordlnarlo LSB5 e selo flxo de 70 r ambos a vermelho
Carta clrculada do Porto para Amarante em 1838 com carlmbo do
correia ordinaria PRTl3 e selo fixo de 20 r ambos a azul
Capa de carta clrculada do Porto para Llsboa em 184(8?) com carlmbo do Porto PRTl8 e selo flxo de 40 r ambos a azul no frente
e de Llsboa LSB 17 a azul no verso
Postal bordado a mao sabre tule, com "Souvenir de Lorraine". horizontal na frente. Isento de franqula das tropas francesas na 1.0
Guerra Mundla!. NOVO

Fig. 1
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o Congresso Postal de Buenos Aires
(1939), no que dlz respeito as nossas preocupa<;:oes, volta a equlvalencla Instltuida
em 1907. No verso, porem, a palavra «Union ..
e substltuida por «Union Posta Ie Unlverselle ...
Em 1947, aquando do Congresso Postal
de Paris, decide-se repetlr, desta vez nas
varlas linguas de harmonia com 0 pais
utillzador, a deslgna<;:oo «Coupon-Reponse
International .. (Fig. 2).
Eno Congresso Postal de Bruxelas (1952),
que se doo importantes altera<;:oes nas normas em vigor na altura. Alem do valor do
CRI passar a ser calculado na base de 32
centlmos-ouro, a Indlca<;:oo «timbre du
bureau d'origlne .. passa a «timbre de base
d'emission .., bem como se faculta a posslblIIdade da troca poder ser felta p~r selos no

montante necessario para franquear uma
carta ordinaria, por avico, de peso noo superior a 20 gramas.
o Congresso Postal de 1957, em Otava, introduz pequenas modifica<;:oes na materia em analise mas 0 Congresso de Vi en a,
em 1964, aprova nova ilustra<;:oo para os
CRI. E seu autor Donald Brun. Tem ainda
como caracteristica uma filigrana sem Interrup<;:oo.
Os congressos postais seguintes, nomeadamente os de Toquio, Lausana e Rio de Janeiro, trataram desta materia mas em
questoes de men or relevoncia.
Em resumo, de 1907 a actualldade, sao
15 os tlpos de CRI utillzados pelos paises da
UPU. 0 modelo em usc, a data da redac<;:00 deste artigo, e 0 seguinte:

3730 -

3731 -

3732 -

3734 -

3735 -

3736 -

ate 1943. N.depois de 1944.Temas
N.Peixes.Tl4.T43.90.93.94.114.
Jose Marla dos Reis Helena. Rua Jooo
de Deus, 82, ric. 8900-314 Vila Real de
Santo Antonio. (M) Fr.Es.V.60.N.U.l.
21.U.19.
Eng. Ricardo Jorge Caldeira Mendes.
Rua Actriz Palmira Bastos, 14-6.° B.
1900-602 Usboa. (A) In.C.60.N.U.l.N.llhas
Adjacentes.2A.ONU.Especializada do
Madeira.90.114.
Paulo Jorge Caldeira Lagartinho. Rua
Goa, n.o 15, 3.° Dt.° 2695-355 Santa Iria
de Az6la. (M) Po.Fr.ln.T.C.60.21 A.
T13.T14.FuteboI.9O.114.
Ant6nlo Francisco Soares Pinto de
Fernandes Figueira. Av. D. Jooo II, 58.
2635-374 Rio de Mouro. (M) C.60.
N.U.l.2A.114.
Fernando Silva. Urbanlz. Bela Vista,
Lote 13-1.° Esq. 3100-341 Pombal. (M)
Po.60.N.U.l.C.l.U.Ate 1930.Raros.C.T.
dos temas: Navegadores, Chefes de
Estado, Presidentes.CEPT. Papa. TlO.
Miguel Alexandre Cruz Manuel. Rua
Ricardo Jorge, Lote 5-8.° Dt.° Frt. Ven-

da Nova. 2700-301 Amadora. (P)
C.60.U.Notas.72.
ANGOLA

3733 - Prof. Jose Carlos dos Santos Almeida.
Caixa Postal 31. Chibia (Huila-Lubango). (M) Po.Fr.ln.T.V.60.N.U.
64.60.S/S de 2B.3.90.
(SPANHA

3480 - Sinforiano Sarda Dalmau. Avda. Pere el
Cerimonlos, n.o 19-4.°-8.° 43205 Reus. (A)
Es.Po.Fr.ln.T.60.1.5.6.72.9O.
3722 - Jose Bertran Nlcolau. C/Canigo, 82 B.
Urb. Golf. Santa Cristina d'Aro. 17246
Girona. (M) Es.Compreende Po.Fr.T.C.
60.N.U.28.49.Costa Rlca.T42.90.91.96.

suE-CIA
2452 - Peter Hammarstrom. Kungsbrostrand
19, VI. 11226 Stockholm. (A) Po.Fr.ln.
AI.60.U.50.51.52.53.

SABIA QUE ...
PREC;OS DOS SERVIC;OS DE CORREIOS
a partir de 1 de Janeiro de 2002
Fig. 2

PreyOS do Correio Azul e Correio Normal no serv/yo naeional, ate 20 gramas

. fi~-\"

UNION POSTALE

~JJJ UNIVERSELLE

''f!lrJ)

COUPON-REPONSE
INTERNATIONAL

eN 01
(ancien C 22)

Ce coupon est 6changeable dans tous les pays de l'Union postale unlverselle .contre un ou plusleurs Umbras-poste representant I'affranchlssement
minimal d'un envoi prlorltalre ou d'une leHre ordlnalre expedlee )'etranger
par vole aerienne.

a

I TlmIIro du burtl.
1qui on_ rllchang8

i

I
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Fig. 3
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€ 0,43 / 86$00
€ 0,40 / 80$00
€ 0,28 / 56$00

•
•
•
•

Carta de Correio Azul
Carta de Correio Azul em regime de aven<;:a e maquina de franquiar
Carta de Correio Normal e Bilhete Postal
Carta de Correlo Normal com venda de franquia nas maquinas
instaladas pelos cn
• Carta de Correio Normal em regime de aven<;:a

€ 0,27 / 54$00
€ 0,275 / 55$00

Preyos de eonjuntos de franquias para 0 serviyo naeional (ate 20 gramas):
• Conjunto de 10
• Conjunto de 10
• Conjunto de 10
automaticas
• ConJunto de 10

franquias de Correia Azul nas maquinas automatlcas
sobrescritos pre-franqulados de Correlo Azul
franquias de Correio Normal nas maquinas
sobrescritos pre-franquiados de Correio Normal

€ 4,00 / 802$00
€ 4,10 / 822$00
€ 2,65 / 531$00
€ 2,80 / 561$00

Preyos de selos em quantidade
• Caixa de 50 selos auto-adesivos de Correio Azul
• Caixa de 100 selos auto-adeslvos de Correio Normal
37

€ 20,25 I 4060$00
€ 26,50 / 5313$00

LlSTA DE SOCIOS
DO
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
MEMBERS LIST - LlSTE DES MEMBRES
ALTERACOES - NOVaS s6cIOS

PORTUGAL

105 - Antonio do Silva Raposo. Rua D. Filipa
de Lencastre, 8-1.° Esq . 2780-054
Oelras. (A) Fr.Po .ln.T.C .V.60.N .U.
Comerciante.
516 - Fernando Ferreira da Silva. Rua do
Almada, 307. 405G-038 Porto.
1115 - Rul Afonso do Piedade Plntao. Avenldo 5 de Outubro, 5-3 .° Esq. 2560-270
Torres Vedras. (M) Po.Fr.ln.Es.T.C.v.60.
N.U.l .l0.21.56.90.94.
1845 - Antonio Manuel Ferreira dos Santos.
Rua Alexandre Herculano, 9_2.° Frente.
2735-421 Cacem. (P) T.C.N.U.60.1.94.
1975 - Rul Vasques Carvalho. Rua Xavier
Araujo, Nucleo 4, SA. 1600-226 Llsboa.
(M) Po.Fr.ln.T.C.v.60.N.U.l .2.2A.15.30.
52.93.
2400 - Paulo Leandro Rorls Sequeira. Rua
Julieta Ferrao, Lote RS. Ap. 184. 1600-131
Llsboa. (M) Po.ln.60.1.2.16.53.
2719 - Nelson Sliva Nogueira. Apartado 1287,
4470-909 Maio. (A) Po.Fr.ln.60.1.2.92.
3070 - Marla Jose Sliva Santos. Carrasco!.
Manlque Baixo. 2765-423 Alcabldeche.
(P) PO.Fr.T.C.60.N.U.l .94.
3172 - Nuno Edgar de Lima. Rua Mouzlnho de
Albuquerque, 3-B, rIc Dt.o. 2765-258
Estorll. (M) Po.Fr.ln.C.60.N.U.l.2B ate
1974.16.30.90.94.
3225 - Jose Antonio do Sliva Rodrigues. Av. 25
de Abril, 28-1.° Esq. 1675-183 Pontinha.
(M) Fr.Es.T.C.60.N.U.l .2.2A.l 5.114.
3511 - Prof.° Marla Margarlda Nesbitt Rebelo
da Silva. Avenlda Marechal Carmona,
6, rIc - 4D. 2750-312 Cascals. (M)

3558 -

3654 -

3723 3724 -

3725 -

3726 -

3727 -

3728 -

3729 -

36

Po.Fr.ln.T.C.v.60.N.U.l.2A ate a Independ€mcla .114.
Sergio Ferreira Coelho. Quinta S. Jose
do Marco, Lote 7, 3.° Esq. 2600-686
Castanheira do RlbateJo . (M) Po. In.
Fr.lt.T.C.60.N.U .l .3.
Jose Luis Teixeira Paiva. Recluso n.o
402 . Est. Prls . de Pinheiro do Cruz.
7570-784 Carvalhal - 43D Grondola.
(M) Po.C.60.N.66.67B.T29.
Francisco Jose dos Santos. Terreiro D.
Jooo V, 12-2.° Esq. 2640-492 Mafra. (M)
Po.ln.Fr.Es.T.C.60.N.l.3.97.114.
Eng. Jorge Manuel de Melo Gomes
Rosa. Rua Jorge de Castllho, Lote
1613, 12.° B. 1900-272 Llsboa. (M)
T.C.V.60.Tematlca NavaI.Tl7.114.
Nelson do Couto Morals. Rua 8 Balrro
do Calc;:ada dos Mestres, 1C. 1070190 Llsboa . (M) T.C.V.60.N.U .l .21 .
26.90.114.
Horaclo Victor Pinto do Nascimento.
Rua Francisco A. Martins, 25 A. GranJa.
5070-099 Alijo. (M) T.C.60.N.U.l .2A.21 .Varlos temas.9O.114.
Dr. Luis Manuel Moreira Barrelros. Av.
Cidade de Lourenc;:o Marques, Lote
533-4 .° Esq. 1800-093 Llsboa. (A)
T.C.V.60.N.U.l.2A.73.74 (militares).
Dr. Eduardo Manuel Moreira Barrelros.
Av . Cldade de Lourenc;:o Marques,
Lote 533-4.° Esq. 1800-093 Llsboa. (A)
T.C .60.N.l .2A.73.74 (mllitares).Hlstorla
Postal.114.
Antonio Martins Soares. Rua Manuel
Ferreira de Andrade, n.O6, 6.° Esq. 150G417 Llsboa . (M) Po.ln.Fr.Es.T.C.60.1.2A

NOTAS

Como todos sabemos, os intelros postals
sao pec;:as filatelicas que se prestam a realizac;:oo de replcagens. Os CRI, portanto, noo
escapam a tal e dlscutivel pratica. A proposito, lembro que durante a «ENTIERPHILEX 88»,
a «recordac;:ao» desta glgantesca exposlc;:ao
de Intelros posta Is, levada a efelto em Paris,
de 5 a 19 de Novembro de 1988, era um CRI,
replcado, com 0 carlmbo do referlda exposlc;:ao aposto no local destlnado 00 carlmbo
de controlo (Fig. 4).
A inflac;:oo veriflcada no Europa, entre
1920-1930, levou alguns poises a suspender
este servic;:o. Segundo 0 Dr. Melo Vieira (6),
durante a 2.° Guerra Mundial. os CRI foram
um meio de, em pequenas quantias, acudir a pessoas em estado de necessldade
que se encontravam no estrangelro.
De momento, e 00 contrario do que sucedeu no Inicio, 0 prazo para troca dos CRI
e IlImltado. No entanto, esta faculdade
apenas abrange os CRI emitldos de pols de
Janeiro de 1975 (7).

~""'''''<

~''i
-.r;';2

(1) Quelroz. Raymundo Galvoo de. Dlcloner1o do
Fllatellsta. BrasTiia. Thesaurus. 1988. 350 p.
(2) Desde )e. revelamos que estes esquecldos
«coupons-reponse» alargam as hlp6teses de
Integrac;:oo em colecc;:6es temetlcas.
(3) Ve)a-se. por ex .. a Inlclatlva do Confederac;:oa
Helvetica e do Uechensteln que. em 1995, emltlram um selo de utlllzac;:oo Indeferenclada.
(4) Para quem qulser aprofundar a questoo. sugere-se a leltura de «Le Collectlonneur de TImbresposte», de A. Maury (Agosto.1894).
(5) Sobre esta personagem. ver .Hlst6rla dos Correlos em Portugal em Data e lIustrada •• do Dr.
Eurlco Loge Cardoso (2001- 2.° OOIc;:oo). peg .
98.
(6) Melo Vieira em «Coupon-Reponse Internatlonal-. FN - Fllatella. Numlsmetlca. Janeiro de
1991. peg. 26.
(7) ~ meu dever agradecer. senslbllizado. 0 suporte documental oferecldo pelo casal Ellane e
Marcel Deneumostler. dlstlntos fllatellstas belgas. Sem 0 seu apolo este artlgo noo terla passado de uma concatenac;:oo de lugares
comuns sobre os CRI.
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Bolsa Fila.elica
Espa~o

AEROFILATELIA
Linha 427 Roma-Barcelona-Madrid-Lisboa
iniciada a 2 de Maio de 1940 pela ALa Littoria
Fernando Oliveira

A

Companhla ALa Llttorla fol fund ada
em 1934 resultando da fusao de quatro outras pequenas companhlas aereas Itallanas.
A sua frota fol sempre constltuida por avlces de constru<;:ao Itallana Savoia MarchettI.
As suas rotas estendlam-se a partir de Roma
para 0 Norte de Africa e Peninsula Iberica desde 1938. Devldo 00 confllto do II Guerra Mundial a ALa Uttorla reorganlzou em Malo de 1940
as rotas entre Roma e Us boa devldo as dlflculdades que a IIga<;:ao em Melillo Impllcava.

vl<;:os de Explora<;:ao dos Correlos Portugueses
orlglnou que 0 correlo envlado no voo de retorno de Llsboa tlvesse melhor prepara<;:ao.
Mals dlzla a circular que a IInha era trlssemanal
com partldas de Llsboa as segundas, quartas
e sextas-felras,
As chegadas de Roma dos avlces da ALa
Llttorla efectuavam-se nos mesmos dlas, 0
Savoia Marchetti no prlmelro voo dlrecto
Roma-Llsboa chegou ao final do dla ao
aer6dromo da Granja do Marques transportando uma pequena mala avlao,
Esta rota (linha) 56 termlnou com a rendl<;:00 da Italla, em 8 de Setembro de 1943,
Em 19 de Setembro do mesmo ana A ALa
Llttorla passou a deslgnar-se por Ala Italla,
A carta que apresentamos aos nossos lettores
envlada para Llsboa (Posta Restante) por um
conhecldo aerofUatelista da epoca S, Bayer, nao
tem qualquer elemento Identiflcativo do voo,
A data 1,5,40 e 0 carlmbo de acelta<;:ao
da esta<;:ao de Roma «Ferrovla/Posta Aerea
Accettazlone .. sao os elementos que alertam
para 0 facto de estarmos perante uma pe<;:a
multo rara da Aerofllatella mundlal. 0 carlmbo
no verso conflrma a sua chegada a «Llsboa/
Central a 3,Malo,1940 ...
o correlo transportado por esta IInha durante
a sua exlstencla e multo disputada pelos colecclonadores, Tambem nesta carta a Label azul Per
via Aerea e multo rara porque naG consta 0 seu
tlpo nos catalog os especlallzados consultados (fIgura na paglna segulnte),

As IInhas n.es 482 - Melllla-Sevilha-Lisboa
e
405 - Roma-Pollensa-Melllia-Cadiz
foram refundldas em outras duas IInhas que
tomaram os n.es 400 e 427.
A nova IInha n.D 427 IIgava Roma a Llsboa
dlrectamente com escalas em Barcelona e
Madrid e justlflcava-se pelo enorme afluxo de
passagelros e Correlo vlndo de toda a Europa,
que 56 tlnha Roma como porta de saida .
Devldo 00 colapso da Fran<;:a, Marselha
delxou de ser 0 terminal dos Clippers' da PAA.
A .lInha FAM-18 dos clippers terminava agora
em Llsboa 0 que obrlgou a ALa Llttorla a estas
altera<;:6es.
A IInha dlrecta Roma-Llsboa tlnha agora 9
horas como tempo de transmlssao, metade ao
tempo gasto anterlormente.
A IInha n.D 427 fol multo pouco dlvulgada
no seu voo Inaugural a 2 de Malo de 1940,
devido ao tempo conturbado da guerra.
A prepara<;:ao de correlo que e habitual
quando ha prevlo conhecimento dos voos,
aqul nao se reallzou nomeadamente no percurso Roma-Usboa.
A dlvulga<;:ao do circular n.D l04-DSE 2 em 1
de Malo de 1940, felta pela Dlrec<;:oo dos Ser-

BIBLlOGRAfIA CONSULTADA
- Airmail Operations During World War II by Thomas
H, Boyle, Jr.
- EI Correa Aerea em la Posguerra Espanola (19391946) par Felix Gomez Guillamon,
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a disposi~ao de todos os leitores que podem

aqui inserir 0 seu anuncio
ao pre-;o economico de 100$00/€ 0,50 por linha.

TODO 0 MUNDO - PArSES E TEMAS - Mals de 35,000 series em «stock-.
Envle-nos a suo IIsta de faltas, Tambem
prec;6rlos gr6tls a pedldo. FILATELIA S~R
GIO SIMOES - 2500-300 CALDAS DA
RAINHA .
Selos CERES (Portugall Ac;ores e
Madeira), Procura para especlallzac;ao
tudo sabre este tema : novas, usa dos,
falsos, relmpressoes, grandes blocos, erros. provas, cartas, Compro. troco e venda, Paulo Vieiro - Apartada 135 - 8001-902
Foro,
Completo IIstas de faltas de Portugal e Ultramar com descontos
aprecl6vels sabre a cat610go, Se e colecclonador media au prlnclplante
estamos as suas ordens , I. Coelho Apartado 135 - 8001-902 Foro,
NOVAS EMISSOES - TODO 0 MUNDO POR PAlsES E TEMAS - Somas Impartadores h6 dezenas de anos, Dlga que
pretende comec;ar a receber au pec;a
circular de Inscrlc;ao, FILATELIA S~R
GIO SIMOES - 2500-300 CALDAS DA RAINHA.
Postals antlgos do Algarve (Cartofl110) - Com pro. venda e troco,
Paulo Vieiro, Apartado 135, 8001-902
Faro,
Selos Coroa. Procura para especlaIIzac;ao tudo sabre este tema em novo.
usado. falsos, relmpressoes. folhas. erros.
etc, Compra. troca e vende,
Paulo Vieiro -Apartado 135- 8001902 Foro,
Cat610gos Yvert - Sempre em
«stock» as ultlmas edlc;ees, Pec;a IIsta
destes e de outros cat610gos. tambem
dlsponivels, FILATELIA S~RGIO SIMOES2500-300 CALDAS DA RAINHA.
Troco selos, moedas, cartees telef6nlcos, notas, etc, Naclonals e estrangelros, Domingos M , Pires, 4860-157
Coves,

Venda stock de selos novas de
Portugal Continental. Series completas
e dlspersos, Resposta a Camara Soares, R, Reglmento Infantarla 33, Late 89,
8600-569 Logos , Telm, 937021433 ,

Desejo trocar selos de Portugal.
Espanha, Andorra, Franc;a e America Latino, Carr, portugues. espanhol e Ingles,
Wolfgang K, Buehler. Fellx-LehmannWeg 5, 64625 Benshelm, Alemanha,

Selos venda e com pro, novas e
usados, Contlnente e ex-coI6nlas, Bans
prec;os, M, Leltao, Rua Julio Dantas, 31.. F, Casal de 5, Bros, 2700 Amadora,

PACOTES COM SELDS - Para revenda au dlrectamente 00 colecclonador. Multos poises e mals de 30 temas
dlferentes, Pec;a prec;orlos gratis, FILATELlA S~RGIO SIMOES - 2500-300 CALDAS
DARAINHA.

LINDNER - SAFE - LEUCHTTURM (FAROL) - Vendemos todo a material
fIIatelico destas e de outras marcos,
Albuns, classlflcadores, folhas sistema
bronco, etc, Catalogos gratis a pedldo,
FILATELIA S~RGIO SIMOES - 2500-300
CALDAS DA RAINHA,
Troca selos de Cuba par selos de
Portugal e de todo a Mundo, Miguel
Prieto, Llbertod 608 , Santos Suarez, La
Habana 10500, Cuba,
Fllatellstasl Desejo Portugal em
series completas novas, Dou vorl as
poises,
A, Clntas, C/Pei'ialara, n,· 10, 41005
Sevilla, Espanha ,
Troco selos de Franc;a (Tema: Europa e outros) e mundlals por selos de
Portugal.
J, Montelro-6, Rue Magellan.
75008 Paris,
Selos do Contlnente e ex-CoI6nlas, venda stock com descontos ate
50%. em novas e usa dos, Atendo
mancollstas.
Jaime A. p, Martins - Posmll - Cx,
101, 3660-325 S, Pedro do SuI.
Selos de Portugal, mals antlgos,
moedas, bloc as, provas coroa, cartas
pre-fllat" quadras, alguns erros. etc"
cedo par prec;o multo baixo, A pedldo, envlo IIstas, Pagamento em Portugal a comblnar. Facillto,
Orlando S. Sontos-Cx, Postal 2130 Gonzaga, 11060-30 1 Sontos. Sp. Brasil.
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EUROPA/CEPT - AM~RICAIUAEP Duos colecc;ees. dais temas, para fazer sem hesltac;ao, Tudo em «stock», Inclulndo 01 buns, Inscreva-se tambem
para receber as novldades que vao
salndo, FILATELIA S~RGIO SIMOES 2500-300 CALDAS DA RAINHA,
PRE<;:ARIOS DE S~RIES COMPLETAS
NOVAS DE PORTUGAL - 1953-1992 Inc lui Igualmente multo colsa em usado, Com blocos, .carnets- e outras varledades, Gratis a pedldo, S~RGIO W,
DE SOUSA SIMOES - 2500-300 CALDAS
DARAINHA.
SE COLECCIONA TEMAS OU PArSES,
TEMOS SEMPRE EM DISTRIBUI<;:AO GRATIS, PRE<;:ARIOS COM CERCA DE 35000
S~RIES - Novas, dlferentes. completas,
Indlque-nos a que colecclona, S~RGIO
W, DE SOUSA SIMOES - 2500-300 CALDAS DA RAINHA.
ALGARVE, Marcofliia classlca, Procuro cartas. selos lsolados. postals, telegramos. etc" desta provincia ate 1912,
Compro au troco par outro material similar do resto do pais, pols possuo stock
raz06vel destas pec;as, Posso tambem
trocar par selos que faltam no suo colecC;ao,
Paulo Vieiro , Apartado 135, 8001902 Faro ,
Exchange new mint sets used 2001
200, phonocards, silver coins, bonk-notes,
I reply to all letters, Peter Maciag, P,O,
Box 251 , PL-90-001 Lodz 1 - Poland,

Aerofilatelia - contlnua<;:oo

-

- ,

PREVISAO DO PLANO DAS EMISSOES FILATELICAS PARA 2002
Emlssao

Data

N.o de Selos

Euro

2 Jan.

8

Aves de Portugal - Base

7 Fev.

6

500 Anos do Nascimento de Damlao de Gols

7 Fev.

1

UPAEP - Juventude, Edueac;:ao e Alfabetlsmo

7 Mar.

3

500 Anos do Nascimento de Pedro Nunes

4 Abr.

3 + 1 Bloeo
e/3 selos

Europa 2002 - 0 Clreo

6Mai.

3 + 3 Bloeos

Astronomla

22Mai.

6 + 1 Bloeo
e/2 selos diferentes

Flores - Ac;:ores

1 Jun.

Monsieur S. Bayer,
restante .

6 selos + 1 Bloeo

Post e

com 1 selo
50 Anos da Forc;:a Aerea Portuguesa

1 Jui.

LIS BON N E.

6 selos + 1 Bloeo

PQRTUGA
:':
.. .....

com 2 selos
Moinhos de Vento (emlssao eomum

12 Jui.

2

SERGIO ,v. DE SOUSA SIMOES

Belglea/Portugal)
Desporto

2 Ago.

8 + 1 Bloeo

ESCRITORIO E LOJA FUTEum

WWF (Tartaruga) Madeira

30 Ago.

4 selos + 1 Folha

Telefone 262831 248 - Fax 262843293
RUA DR. ARTUR FIGUEIROA REGO, 25 - 2500-300 CAlDAS DA RAINHA

Esp. e/16 selos
Xiii Congresso Mundial de Eeonomla - 2002
150 Anos da Crlac;:ao do Mlnlst. Obras

7 ou 13 Set.

1

9 Out. (7)

1 selo e 1 Folha

POblieas e da Ref. Postal 1852

Mlnlatura e/9 selos)

150 Anos do Enslno Teenleo em Portugal

9 Out.

1 selo e 1 Bloeo

Patrimonio

• Catalogo Afinsa ex-COL6NIAS (ate 1975)
• Catalogos YVERT-2002, EXPREssAo FRANCESA:

7 Nov.

6 selos + 2 Bloeos

1.a PARTE - COL6NIAS FRANCESAS E TERRIT6RIOS DO UlTRAMAR, CAMBODGE,
LAOS.

7

1

2.a PARTE - PAfsES INDEPENDENTES DE AFRICA, CAMBODGE, LAOS, VANUATU,

Totals

66 selos, 11 Bloeos,

e/2 selos

200 Anos da Fundac;:ao GOl

Com salda eminente:

1 Folha Minlatura
e 1 Folha Especial

VIETNAM.

Se ainda nao esta inscrito para os receber no todo ou em parte,
indique-nos esse desejo, para ser urn dos prirneiros coleccionadores a
possul-Ios!

NOTA: Havenj tambem a Emlssoo de Etlquetas ATM.
No Plano Editorial: 0 3.° Volume da Colec<;:oo SPORT - A HIst6rla do H6quel em Patlns em Portugal.
1 IIvro sobre Vltorlno Nemeslo e 0 ]6 habitual PORTUGAL EM SELOS/2002 alem da AGENDA PARA
SECRETARIA PARA 2003.
COMO PREVISAo QUE t. HAVERA CERTAMENTE ALTERAc;:OES.

OS MAIS ANTIGOS IMPORTADORES EM PORTUGAL; DA LlNDNER-SAFELEUCHTTURM (fARoL) - YVERT-MARINI-SCOTT-GIBBONS E OUTRAS MARCAS
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CLASSE ABERTA (OPEN CLASS)

o futuro?

Sem ser alnda oficlal e uma classe que sem
obedecer 100% as regras actuals, pode ser.
estou certo um grande incentivo no promoc;:ao e dlvulgac;:ao do Fliatella.

ado 0 Interesse de que se reveste transcreve-se na integra, com a devlda
venia, 0 artlgo em epigrafe, publlcado no n.D 2 da Fllatella Lusltana, referente ao
segundo trlmestre do corrente ano, da autorla do nosso prezado Consocio e ilustre Presldente da Federac;:ao Portuguesa de FllatelIa/APD e Presldente da FEPA, Senhor Pedro
Vaz Pereira:
«A Fllatella e algo que se encontra sempre
em evoluc;:ao.
Ha bastantes anos atras, ai pelos anos
40 e 50 do seculo passado, quem falasse em
Historla Postal ou coleccionar vulgarmente
cartas ou falasse em Inteiros Postais ou no
coleccionamento de bllhetes-postais seria
quase proscrito da filatelia, como alguem
que nao estarla no seu perfeito juizo.
Nesta altura 0 selo era 0 grande rei e os
estudos filatellcos passavam por ele e pouco mals, com algumas raras excepc;:oes
como 0 caso de Cunha Lamas, que se dedlcava de alma e corac;:ao aos seus Inteiros
postals.
Nos ultimos 50 anos a filatelia teve uma
organlzac;:ao baseada na evoluc;:ao das
idelas, formas de colecclonismo e de competic;:ao.
As classes filatelicas foram-se definindo
claramente, os jurados por classes foram
aparecendo naturalmente, as regras de
avaliac;:ao foram talvez 0 culminar de toda
uma organizac;:ao, que levou muitos anos a
evolulr, mas que com passes certeiros e seguros soube crlar uma forte organizac;:ao e
um forte espirito de competic;:ao.
Mas a filatelia e hoje a nivel mundial,
competic;:ao, espectaculo, publico, animac;:ao, juventude e movimento de massas.
Mas os dirigentes filatelicos e os filatelistas em geral querem ainda mais publico,
mais formas diversificadas de poderem mostrar os seus estudos e as suas Investigac;:oes.
Dai ter surgldo a Classe Aberta - "Open
Class".

D

MAS AflNAL 0 QUE

t A CLASSE ABERTA?

Nesta ciasse podem ser usados basicamente 50% de material fllatelico e 50% de
material nao filatelico, embora 0 seu relaclonamento tenha que ser total.
Por exemplo alguem que quelra apresentar um trabalho sobre a 1.° Republica
Portuguesa devera mencionar todos os factos referentes a epoca tals como a Implantac;:ao da Republica, os seus presidentes, a
1.a Guerra Mundla!' 0 movlmento sidonista,
a Monarqula do Norte e 0 seu lider Paiva
Couceiro, os movlmentos grevlstas e anarquistas, a separac;:ao do Estado do Igreja,
as novas Ideias colonials, as mlssoes lalcas,
a Constituic;:ao do Republica, a nova bandelra e moeda, logo deve tentar apresentar todo e qualquer facto daquela epoca.
Contudo todos aqueles factos nao se
encontram representados em selos ou pec;:as filatelicas, pelo que para contar toda a
hist6ria 0 filatelista podera socorrer-se de 50%
de material nao filatelico, tais como postals.
jornals e todo e qualquer material ligado ao
tema. mas sem valor postal ou filatellco.

1974 - D6-se a revoluc;:ao de Abril e Jooo Nuncio, ao ver-se expoliado dos seus bens,
dirige-se a Golega, para casa de seu
cunhado, 0 Mestre Patricio CecUio.
1976 - Para ganhar 0 sustento dos seus, pensa regressar as arenas. Tem entao 75
anos. Quando, a 26 de Janeiro, se treinava no plcadeiro de Manuel Veiga,
no Golega, e acometido de um colapso cardiaco, que 0 vitimou pouco depols. Findou asslm uma vida de gl6ria.

Maestranza de Sevllha, a 9 de Outubro.
1973 - Ao completar 50 anos de alternativa,
Mestre Joao decide-se mals uma vez
e volta a tourear, em Us boa, no Campo Pequeno, na memoravel tarde de
27 de Malo.
Flnalmente, a 21 de Outubro, em Vila
Franca de Xlra, cum pre a corrida que
vlria a ser a ultima de uma glorlosa
carreira.

A NOSSACAPA
Barcos historicos retratados em selos
de Portugal e a Admlnlstrac;ao Postal Chinesa lanc;:aram, no
passado dla 8 de Novembro. uma serie filatelica conjunta que retrata os barcos Portugueses e Chineses e a sua importancia
historica no Industria da construc;ao naval.
A cerim6nla realizada no Centro Cultural
de Belem, em Usboa, contou com as presenc;:as do Embalxador do China, Zhang
Zhlchun, Representante da Admlnlstrac;:ao
Postal Chlnesa e Emilio Rosa, Presidente dos
CIT-Correlos de Portugal.
o tipo de materials dlsponiveis em cada
lugar, 0 peso da vida maritima nas economlas e sociedades e 0 empenho do poder
politico neste sector, forma elementos importantes na Inovac;:ao e aperfelc;:oamento

O

5 CIT-Correlos

de processos tecnlcos cada vez mais complexos, como aqueles que deram origem aos
navios que sao representados nos dols selos.
A caravela latina de tres mastros, que
surgiu em meados do seculo XV e 0 navlo
do porto de Quanzhou (descoberto pelos
arqueologos em 1974), simbolizam a renovac;:ao tecnol6gica de duos nac;:oes que, embora distantes, vlrlam tomar contacto directo
entre sl por via maritima, no Iniclo do seculo
XVI.
Com 0 lanc;:amento desta emlssao filatelica os CIT dao contlnuldade a sua vocac;ao
de agentes e dlfusores da cultura universal,
dlvulgando atraves dos selos postals, que vlajam um por todo 0 mundo, 0 simbolismo e
a importancla dos barcos no hlst6rla.

VANTAGENS DESTA CLASS£?

Para mlm muitas, mas a principal sera
aquela em que a hist6ria pod era flcar assim multo melhor contada, com a introduc;:ao de documentos alta mente didacticos,
explicativos e Informativos, que de outr~
modo serlo impossivel.
Desta forma poderemos facilmente comec;:ar e acabar um determinado tema sem
lotos e onde a satisfac;:ao do processo historial e cultural sera completo para qualquer
filatelista.
12

A. MOLDER
FILATELIA -

MEMBRO ACOFIL

RUA 1.· DE DEZEMBRO. N.2 101. 3.· - 1200-358 LlSBOA - Tel.: 21 3421514 Fax: 21 3429534

I COMPRA

e VENDA I

REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE TODO 0 MATERIAL FILATELICO E NUMISMATICO DA CONCEITUADA MARCA ALEMA «KABE"

EXPOSIt;:AO PERMANENTE DE SELOS NO HALL DE ENTRADA E NO 3.· ANDAR (Elevador)
SERVl<;:O DE NOVlDADES ESTRANGElRAS POR ASSINATURA PARA gUALgUER TEMA au PAis
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Homenagem a JOAO BRANCO NUNCIO
Joao Pinheiro da Silva

• MANUEL ALHANDRA DUARTE
Historia do Tauromaquia
• MANUEL Luis TARRE GOMES
Hlstorla de Portugal

um dos otrios do primelro andar do
Amoreiras Shopping Center, em Us boa,
realizou-se no dia 1 de Dezembro (Dia
do Selo) uma Mostra Fllatelica, comemorativa do primelro centeno rio do nasclmento do
Cavaleiro Tauromoquico JOAO BRANCO
NUNCIO, organizada pelo Nucleo Fllatelico do
Grup o Tauromoquico "Sector 1».
Teve 0 patrocinio da Federac;:ao Portuguesa de Filatelia/ APD, dos Correlos de Portugal.
SA (Servic;:os de Fllatella), do Grupo Tauromoqulco "Sector 1» e com a colaborac;:ao do
Amorelras Shopping Center e Galerla do
Coleccionista.
Numa singela e comovente homenagem,
o coordenador do Nucleo, 0 nosso amigo e
associado Sr. Manuel Alhandra Duarte, dlssertou sabre a figura do homem e do artlsta que
fol a Mestre JOAO BRANCO NUNCIO (0 Callfa
de Alcocer), sendo acompanhado pel a familia do homenageado, destacando-se a seu
filho Joao Barahona Nuncio e esposa, asslm
como os seus netos: Marla Ines, Francisco e
Manuela e seus blsnetos: Francisco, Antonio,
Joao, Marla e Matilde.
Ao acto Inaugural tambem estlveram presentes alguns expositores, aos quais a organizac;:ao desta Mostra ofereceu a cada um, uma
pec;:a artesanal. muito original.
Eis a lista dos expositores que colaboraram
e respectivas colecc;:oes:

N

Esta fol a primeira Mostra deste novel
Grupo, 0 qual na sua apresentac;:ao pretende tornar-se conhecldo, nao so dos fllatellstas em geral como dos aficionados da Festa
Brava, em particular. Pretende ainda ser
uma porta aberta para todos os que as
qulserem acompanhar no coleccionismo do
tema tauromoquico e nao so.
Os cn - Correlos de Portugal. SA. concederam um carlmbo comemorativo que nos
pareceu muito bem e que se encontra reproduzldo aclma .
A Mostra esteve patente ao publico ate ao
dla 9 de Dezembro. Pelo local escolhldo foi
vista por multos mllhares de pessoas.
A Dlrecc;:ao do CFP agradece 0 convite
que Ihe foi enviado para a Inaugurac;:ao,
tendo delegado no autor destas lin has, a
sua representac;:ao.
Por nos parecer de Interesse, dlvulgamos
uma pequena blografia do homenageado:
1901 - Em 15 de Feverelro JOAO BRANCO
NUNCIO nasce em Alcocer do Sal.
1914 - Sal pela prlmeira vez a tourear, em
publico, no Prac;:a de Evora.
1923 - A 27 de Malo, no Campo Pequeno,
toma a alternativa de cavaleiro profissional. das maos de Antonio Luis
Lopes.
A 23 de Outubro, ao cravar um par
de bandarllhas com as duas maos,
torna-se no cavaleiro portugues
que, pela prlmelra vez. 0 faz em Portugal.
1929 - Duas corridas marcam a apoca: uma
em Lisboa, a 21 de Julho e outra na

• FERNANDO DA GRA<;A GOUVEIA
Portugal - Historia e Turlsmo
• JoAo JOSE ROCHA
Cogumelos
• JOAO PINHEIRO DASILVA
Animals em vias de extinc;:ao
• JOVIANO JOAQUIM PIRES
Angola
• Luis LUCIO REAL FERREIRA
Portugal - Historia e Cultura

32

Desvantagens, vejo muito poucas e apenas aquela que para os puristas filatellcos tal
classe podero trazer.
Claro que em term os de avaliac;:ao desta classe terao que ser as regras multo bem
estudadas, dando-se especial enfase a orlglnalidade, admitir apenas originals, dar
valor temotico a sua raridade e em especial ao seu estado de conservac;:ao .
Esta classe jo fol incluida em algumas importantes exposic;:oes internacionais e mundials, tendo sldo apresentada pela primelra
vez na exposic;:ao "Nordia-95», e nas mundiais "Londres-2000» e "Espanha-20OQ».
Os criterios de julgamento que tem sldo
seguldos sao dlferentes dos outros e baseiam-se nos segulntes principios:
-

Conheclmentos e Estudo pessoal ..
Tratamento e Orlglnalldade........ .. ..
Condlc;:ao do Material e raridade
Impressao Geral, apresentac;:ao
e descric;:ao ...... ........................ ...... ......
Total

«HAFNIA 2001))
ealizou-se em Copenhague, capital do
Dlnamarca, de 16 a 21 de Outubro de
2001. uma exposlc;:ao mundlal de fllatella especializada, aberta as classes fllatelicas: Tradiclonal, Temotica, Llteratura
Filatelica e a uma nova classe que se chama Classe Aberta (Open Class).
Fellcltando os exposltores portugueses
que particlparam neste evento, deixamos
aqui registado os seus nomes, bem como 0
das suas colecc;:oes, referindo, alnda, os premios que alcanc;:aram:

R

30%
30%
20%

• Jose Luis Lobao Tello - Temotlca
"The African wild Mammals»
Ouro + Premio Especial
91 pontos
• Joao Marla Silva Violante
- Tradiclonal
"Portugal classic - first Issues»
90 pts
Ouro
• Cor. Joaquim Dares - Tradlclonal
"Portuguese India»
90 pts
Ouro
• Eng.o Julio Pedroso Mala
- Temotica
"That Glorious Deed»
Vermeil Grande
88 pts
• Carlos Jardlm - Tradlclonal
"France - Primeiros anos (1853-1860)>>
Vermeil
83 pts
• Clube Filatalico de Portugal
- Literatura
"Boletlm do Clube»
73 pts
Prata
• Luiz Gullherme Machado
- Llteratura
"A Epopeia de encurtar dlstanclas»
Bronze Prateado
68 pts
• AFAL - Assoclac;:ao Filatellca
Alentejo-Algarve - Literatura
"Mensagelro Fllatelico»
Bronze prateado
67 pts
• Silvio Carreira Soares do Sliva
- Classe Aberta
"Le monde de polssons» - Maximafilia
45 pts
Bronze

20%
100%

Nao exlste alnda nivel de medalhas a
atrlbulr, tendo-se seguido ate agora a criteria de oferecer uma medalha da exposlc;:ao
e 0 respectlvo diploma e de eleger a meIhor partlclpac;:ao do "Open Class» .
"Open Class» - "Classe Aberta» porque
naG experimento-Ia nas proximas exposic;:oes em Portugal?
E porque nao como oficial nos proxlmas
exposlc;:oes nacionals e internacionals?
Aqul fica 0 desafio, basta so Implemento-10 e comec;:ar a estudar e investigar futuras
partlclpac;:oes 50%-50%.»

PORT1JGAL - COLONlAS

ESTRANGEIRO
QUAlQUER

NOVIDADES

I

M\NCOlJSTAS

pAIs

ASSINATURAS

CONTACTE-NOS

TIMt\

H. VIEIRA, FILATELIA

Fol comissorio desta exposlc;:ao 0 Sr. Joao
Violante, Vlce-Presldente do FPF/APD.

APARTAOO 135 - 8001-902 FARO
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A PESCA DO BACALHAU
Peter Bolton *

identlflcm;:ao de alguns navlos liustrados na emissao portuguesa dedicada
a pesca do bacalhau. pode ser felta
consultando 0 fascinante livro «A Campanha
do Lugre Argus». de Alan V1l1iers que se integrou
numa das campanhas (1).
Tres dos seis selos sao Identicos as fotografias tiradas por Vliliers nessa viagem. 0 selo da
taxa de 52$00 nao e exactamente Idemtico
mas e certamente do mesmo pescador que
se ve no dori segurando um enorme bacalhau.
o selo do taxa de 85$00 mostra a mesma fotografla que se encontra no livro do aQorlano Jacinto Martins. de 59 anos de Idade. um
especlalista que podia abrir um bacalhau e
retirar-Ihe a espinha dorsal. ao ritmo de 12 por
minuto. trabalhando no tombadliho. 00 ar
livre. debalxo de chuva ou neve. hora apos
hora. e Isto depols de ter passado ate 12 horas na pesca . Na ocaslao. 10 ele ja na sua 39.0
viagem.
Tambem neste ultimo selo se mostra um
lugre patacho que e. certamente. 0 «GAZELA
PRIMEIRO» uma vez que era 0 unlco com
aquela apare/hagem de todos os 62 navlos
que foram de Portugal para os Grandes Bancos. nesse ano. 0 selo do taxa de 140$00 e.
por certo. 0 lugre «GAZE LA» pols e. exactamente. 0 da mesma fotografia que se pode
ver a pagina 165 do referido livro. 0 selo da
taxa de 215$00 e lIustrado com um lugre
que. por enquanto. nao podemos Identlficar (2).
E interessante referlr. a proposito. que 0
«ARGUS». no qual vlajou Vllilers. e agora 0
«POLYNESIA» (que vemos no selo junto ao ti-

tulo). dos Cruzeiros Windjammer. Aparece alnda nos selos de Nevis (Yvert n.o 47 e 465) e
tambem no selo n.o 587 (Yvert) de Sf. Kitts (Fig.
1). Outro navlo desta frota pesquelra. 0
«CREOULA» e. na actualidade. um navlo-escela - com 0 seu nome original no selo portugues do taxa de 140$00 da serie «Regata
Vasco do Gama» (3).
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Fig. 1

o Nucleo Fliatelico do Clube dos Colaboradores da AXA levou a cabo a sua V Mostra
Fliatelica na cidade do Porto. de 11 a 13 de Outubro de 2001. enquadrada no movlmento
cultural Intenso que esta cidade atravessa por ocaslao do «PORTO 2001 II. proporcionando
asslm aos funclonarios da AXA. do Zona Norte. a oportunldade de apreciar tao varladas
colecQ6es expostas pel os filatellstas e familiares do mesma Empresa.
Estiveram presentes 17 colecQ6es (11 Tematicas; 2 Tradlclonais; 1 Maximafilla; 1 Franquias
Mecanlcas; 1 Llteratura; e 1 Cartofilia).
Foram convldadas para 0 dla do inauguraQao algumas Individualldades IIgadas a
Empresa bem como entldades publlcas e privadas. inclulndo as mals representativas da
Fllatelia Portuguesa. Tendo sldo seNido 0 Porto de Honra. praterlram algumas palavras 0
Presldente do Clube dos Colaboradores do AXA e 0 Director dos Recursos Humanos do AXA
Seguros Portugal. aluslvas ao evento e dlstribuiram-se medal has 005 exposltores.
Esteve patente no dla Inaugural um posto de Correlos que utilizou um carimbo co memorativo da V Mostra Filatelica. cujo desenho apresentava um barco rabelo em frente do Cals
do Rlbeira. que e hoje Patrlmonio da Humanldade.
Nesta V Mostra destacou-se um trabalho sobre a retrospectlva do Grande Porto desde
a sua fundaQao ate aos nossos dias atraves de postais ilustrados e cromos legendados. que
mereceu grande atenQao do publico que a vlsitou.
F. Mendoncra

.

DOMINGOS DO SACRAMENTO, HERDEIROS

Fig. 2

MAAJA CEduA 00 5N::Jw.oooo

Rua do Crucifixo, 26 • Telefooe 213-4248 91. Telefax 213-4723 41. 1100-183 USBOA. PORruGAl

o «GAZE LA PRIMEIRO» pode ser vlsto no

selo do Uganda (Yvert n.O424 - Fig. 2) e num
selo relatlvamente recente de Dominica. No
entanto 0 seu nome aparece escrito como
PRIMERO (Uganda) e PRIMERIRO (Dominica).
enquanto 0 cata/ogo «Collect Ships on
Stamps» mantem a oplniao de que se deveria chamar PRIMERIOI Todavia. 0 seu actual
nome e «GAZE LA PHILADELPHIA».
Qualquer que seja 0 seu nome. a «GAZE LA
PRIMEIRO» e um lugre patacho de 58.5 metros.
construido em 1833 que. nos seus primeiros 17
anos de existencia. fol usa do no comerclo
europeu antes de ser convertido. no ano de
1900. para a pesca do bacalhau - uma carreira que Irla durar quase 70 anos.
Levava 35 doris de 5 metros e uma tripulaQao de 35 pescadores/marinhelros. 2 cozlnheiros, 2 mestres e 0 capitao,
Apos navegar 2400 milhas ate aos Bancos
da Terra Nova. ancorava e todos os dias as
homens lam pescar bacalhau usando apareIhos com 600 a 1000 anzois. Num bom dia
regressavam de quando em quando 00 bar-

C) Peter Bolton e presldente do .Shlp Stomp Society •• proprl·
etarlo do revlsta mensal .Log Book •. onde velo publlcado
este simpatico artlgo (vol. 30. n.· 10. Junho de 2001). 0
artlgo tol traduzldo. adaptado e lIustrado pelo sOclo Rene
Rodrigues do Silva. apOs ter obtldo a necessaria e expresso
autoriza900 do autor.
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ALBUNS

D.S. TIPO CDE PORTUGAL E ULTRAMAR

Pennanentes

Formato 22 x 25 ems.
Cartolina

PORTUGAL - 1." Parte (Selos do Correia Normal)
- Volume I (Selos de 1853 a 1969) .......................................... _ .............................................................................. ..
- Volume IT (Selos de 1970 a 1990) ................................................................................. _ ................................... ..
.. Volume In (selos de 1991 em diante) .......................................................... _ ..................................................... _
PORTUGAL - 2." Parte I (Selos de Aviao, Impasto. Encomendas, Porteado, 0fidaI, Prtvativos. etc.) ................................................. .
- 2." Parte II (BIocos) ..................................................................................................................................................
1UiAS ADlACEt-ITES ......................................................................................................................................... _ ............................ .
ANGOlA ......................................................................................................................................................................................... ..
ANGOlA PAlOP .................................................................................................................................................................. _ ....... ..
CABO VERDE ..................................................................................................................................... _ ...........................................
CABO.VERDE PAlOP ....................................................................................................................................................... _ ............ ..
GUIN~ ................................................................................................................................................. _ ....................................... ..
GUINE PAlOP ..................................................................................................................................................................................
INOlA ......................................................................................................................................................................._ ................... .
MACAU ............................................................................................................................... _ ...........................................................

MOI;AMBlQUE ................................................................................................................................................................................. .
MOI;AM~IQUE PAlOP ..................................................................................................................................................................... ..

5. TOM~ E PRINqPE ...................................................................................................................................................................... .
5. TOM~ E PRINqPE PAlOP I - N." 1 a 59, Av. 1, Bk. 1 a 53 ..................................................................................................... .
5. TOME E PRINOPE PAlOP II _ N." 60 a 98, Av. 2, BIc. 54 a 109 ..............................................................................._ ...........
TIMOR ........................................................................................................................................................................................... ..
r;oMPANHIAS Of MOI;AMBlQUE E NIASSA ....................,.................................................,...._......_, ........................_ ....................
AFRICA, CONGO, INHAMBANE, LOUREN\!) MARQUES. TETE, QUEUMANE, K10NGA, ZAMBEZIA E ULTRA/olAA ....................................
FoIhas IsoIadas ............................................................................................................................................................................" ..
Rllhas em PAPEL .................................................................................................................................................. " ................... " .. ..
Feverelro 2001
IVA Induido 17%
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PTE

Euro

6.100$00

3D,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

7.'lOO$OO

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

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

2.800$00
2.700$00
3.500$00
90$00

B5$OO

Premlo Grupo C da .. PORTIMAO 2001 ..
Trofeu da Federac;:Cio Portuguesa de Filatelia
e Diploma de Medalha de Prata Dourada
Grande

DOMFIL assina acordo com
POSTEUROP

• LAURIANNE HUMBERT
84 pontos Fran<;:a
Le piano, ma passion

Para promover a emissao de lemas
Europeus (Europa lematica)

Para alem destes premios foram alnda
atribuidas mais 2 medal has de prata dourada grandes, 6 de prata dourada, 8 de
prata grande, 7 de prata, 3 de bronze prateado e finalmente 3 de bronze.
o corpo de jurados foi constituido pelo
Prof. Ant6nio Borralho, Dr. Ant6nio da Silva
Gama, Joao Soeiro, Manuel L6pez Calclz
(Espanha) e Marcel Nadal (Fran<;:a). Prestou
provas 0 Jurado observador espanhol Sr.
Jose Pedro Gomez-Aguero tendo sldo conslderado apto.
o cargo de coordenador da FPF foi entregue ao Eng.o Vitor Pimenta Jacinto. 0 comlssario para Espanha foi 0 Jurado Sr. Manuel
L6pez Calelz e da Fran<;:a veio 0 tambem jurado Marcel Nadal.
A Comissao Organizadora foi constituida
por Ant6nio Gon<;:alves Borralho (Presldente),
Ant6nio Manuel Pimentel Cavaco, Alvaro
Paixao, Augusto Barjona de Freitas, llidlo Jose
Pires dos Santos, Olimpio de Sousa Gomes e
Rul Bastos.
Esta Exposl<;:ao Naclonal contou com 0
patrocinio da Federa<;:ao Portuguesa de FIlatelia/APD, da Camara Municipal de
Portimao e dos Cn-Correlos de Portugal, SA.
05 crr emitiram 9 carlmbos comemorativos dedicados as varlas escolas da cidade. 05 seus motlvos estavam relacionados
com 05 selos da emlssao Walt Disney, tais
como 0 pr6prlo Walt Disney, Mickey, Donald,
Pateta, etc.

Domfil, uma empresa subsldiarla do Grupo Afinsa, chegou a um acordo de colabora<;:ao com Posteurop, segundo 0 qual
ambas as companhlas Irao cooperar na
promo<;:ao e desenvolvimento de selos relativos ao «Tema Europeull (Europa Tematlca).
Entre as actlvldades que ambas as empresas Irao empreender, uma dlz res pelto a
publ/ca<;:ao conjunta e ao lan<;:amento oficlal do catalogo de DOMFIL «Selos anuais
da Europa Tematica de Posteuropll, para 0
qual Posteurop fornecera a DOMFIL informa<;:oes pertinentes para cada edl<;:ao. Por seu
lado, DOMFIL ira publ/car anualmente um
catalogo com selos autorizados pela
Posteurop.
Marc Pouw, Secretarlo-Geral de
Posteurop, e Carlos de Figueiredo, Gerente
Geral de Fllafinsa asslnaram 0 acordo oflelalmente no dla 15 de Outubro as 13.00 na
sede do Grupo Aflnsa.
DOMFIL aderiu ao Grupo Afinsa em 1988
e tem estado a especlal/zar-se progresslvamente e a aumentar a sua edl<;:ao de novos catalogos e de albuns tematlcos, pelo
que passou agora a ser 0 lider editorial no
mercado internacional na parte respeitante
a filatel/a tematica.
Posteurop fol fundada em 1993 para
ajudar os operadores postais a melhorar 05
seNi<;:os para com 05 seus clientes. As tarefas de Posteurop incluem a escolha de temas e de actividades promoelonals para 05
selos da Europa. 0 trabalho de selec<;:ao de
temas e da responsabilidade do Projecto
Filateilco (Philatelic Project), reunlndo presentemente representantes de 19 administra<;:oes postais da Europa.

*
05 6rgaos soelals do CFP congratulamse com mals este exlto obtldo pel a AFAL felieltando 05 organlzadores deste evento.
Esperamos e desejamos ex ito para a
Lubrapex 2002 atrlbuida ao referido Agrupamento Filatelico.
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co-mae, por vezes tao carregados de peixe
que estavam prestes a afundar-se. Noutras
ocasioes, poderiam estar no mar, sozlnhos,
em ambiente geildo, por mals de 12 horas e
pescar multo pouco peixe. Quando surgia
nevoeiro (0 que e frequente naquelas aguas),
era normal levarem consigo um coo, pols 0
seu ladrar perm ItIa que 0 barco-mae 05 localizasse. Uma ocasiao, um pescador andou a
derlva durante cinco dias ate ser encontrado.
Depols de uma refel<;:ao de bacalhau, ao
tim do dla, estes homens tlnham de preparar
e IImpar a pesca do dla e, ainda, de a acondlclonar em sal nos poroes. Durante quase sels
meses tal val continuar a passar-se, com frequentes noltes de apenas 4 horas de sono,
ate 0 navio completar a sua carga de 300
toneladas de pelxe.
Em 19690 «GAZELAll fez a sua ultima vlagem, tendo sldo comprado e doado ao Museu Maritimo de Flladelfia. Quatro anos mals
tarde entrava em uso como navio-escola e,
desde entao, tomou parte em muitos eventos nauticos, bem como foi utilizado em diversos tilmes.

PREMIOS
A LA EXCELENCIA
FILATELICA
egundo Informa<;:ao receblda da Fundaclon Albertino de Figueiredo para la
Filatelia. 05 tres pI/ares em que se
apoia a filateila estiveram representados nas
personal/dades galardoadas este ano com
05 Premlos a la Excelencla FI/atel/ca, que
foram entregues pelo presldente da referida
Funda<;:ao no decorrer de uma brl/hante
cerlm6nia celebrada no Museu Thyssen
Bornemisza, com assistencia de numerosos rapresentantes do coleccionismo de selos, do
comercio tilatallco e dos Correios espanh6is
e estrangelros.
Receberam as medalhas que simboilzam
estes pramios os Senhores Alvaro Martinez-Pinna. autor do «Manual de las Emisiones
de los Seilos de Espana ll; 0 senhor Thomas E.
Leavey. dlrector-geral da Uniao Postal Universal e impulslonador da Assocla<;:ao para 0
Desenvolvimento da Filatella e a Senhora
Claudia Parthen. em nome do esposo, 0
empresarlo filatalico alemao Volker Parthen,
recentemente faleeldo.
No seu dlscurso, 0 presidente da Funda<;:00, Albertino de Figueiredo, disse que estes
pramios e as medalhas que 05 simbol/zam
reflectem fielmente 0 espirito da Funda<;:ao,
que nasceu para estlmular a todos os nivels
o prestigio do coleccionlsmo de selos e 0 seu
interesse publico.
Assistiram a cerlm6nia da entrega dos pramlos. alem de outras personalidades, D.
Alberto Nunez Feljoo. presidente da soeledade estatal Correlos e Telegrafos; 0 Senhor Knud
Mohr, presldente da FIP; D. Ant6nlo Martins da
Cruz, Embalxador de Portugal em Madrid;
Eng.o Emmo Rosa, presidente do Conselho de
Administra<;:ao dos cn - Correios de Portugal
e 0 Senhor Jilani Ben Haddada, SecretarloGeral da UPAP (Uniao Panafrlcana de Correlos).
No final do evento teve lugar um jantar
de gala em honra dos premlados.

S

NorAS
(1) Alan Vllilers, de naturalldade australlana, acompanhou a nossa frota bacalhoelra em 1950.
(2) Trata-se do lugre «Ana Marla» que naufragou
em 1958.
(3) Sobre 0 . Creoula. e 0 seu Irmoo gemeo. 0 «Sonta Marlo Monuela-. sugere-se a lelturo do IIvro
.Usnave». edlc;oo INAPA (pog. 53/55) do corrente ono. Sobre a serle de selos estudado por
P. Bolton. recomenda-se alnda 0 artlgo «Falna
Malor». de Jorge Fernandes. em «Salos & Moedas». n.· 112 e 113. Quem se qulser melhor documentor sobre a epopelo do bacolhou.
recomendo-se a lelturo de dlversos ortlgos publlcados no n.· 45 do revlsto «OceonosN. de
Janeiro/Marc;o de 2001.

LOlA DE COLECCIONISMO
DE JAIME DIAS
Compra, Vende e Troca:

Selos nacionais e estrangeiros
Rua Ponto Delgado, N.· 26, A e B
1000-242 L1SBOA
Telefone 21 8532052
Aberlo das 14h30m as 20h
De 2." Feira a S6bado
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Passaram cem anos sobre a morte de Et;a de Queiros.
Se ao comum dos mortais 0 tempo lhes apaga a memoria. com este nosso ilustre antepassado sucede justamente
o contra rio: sao hoje incontaveis os estudos da mais diversa indole sobre 0 escritor: as edit;iies (e tradut;iies)
das suas obras sucedem-se: a leitura dos seus romances
continua a fazer as delicias de todas as gerat;iies: e considerado pelos especialistas um dos maiores escritores
portugueses de sempre. Primus inter pares mesmo. para
Correios de Portugal ousamuitos. Apesar disso. os
ram dedicar-lhe mais um ensaio. Na expectativa. que
cremos plenamente alcant;ada. de que nao haven do ja
nada de novo a dizer sobre Et;a. se conseguisse transmitir de uma nova maneira algumas ideias essenciais. e talvez menos sublinhadas. assim como um bom numero
de imagens. alias pouco divulgadas. As comemorat;iies do centenario de Et;a - a que os
ja
haviam dado rea Ice filatelico adequado - ficam assim enriquecidas com uma obra cuja dignidade e
valia intrinseca nos honram. Esperemos contribua para que seja ainda mais conhecido e. em consequencia. melhor amado.
De tiragem limitada e numerada. graficamente cuidado e profusamente ilustrado. este livro e
ainda valorizado com 3 selos de emissiies comemorativas: 1 selo da "Escultura Portuguesa-Lubrapex
95" (3 D grupo). no valor facial de € 0.40 / 80$00 (ano-1995). 1 selo dos "150 anos do nascimento
de Et;a de Queiros" no valor facial de € 0.80 / 160$00 (ano-1995) e 1 selo dos "100 anos da morte
de Et;a de Queiros". no valor facial de € 0.42 / 85$00 ( ana - 2000).

cn

cn

Prefo: € 36.91 /7.400$00

A Venda:
•
•

Na sua Estat;ao de Correios
Na Filatelia
~ Loja - Av.Casal Ribeiro. 28 - 1049-052 LlSBOA
~ Atraves da linha gratis 800 273 273
~ Por fax: 21 311 18 48 ou e-mail:mercadonacfil@ctt.pt
~ Pelo site: www.ctt.pt
~ Por correia (nao precisa de selo) para:
Remessa Livre 11004 1032-960 LlSBOA

O'er/as.:
Ao adquirir este livro. recebera gratuitamente a revista trimestral do Clube do Coleccionador e
direito a quota de socio deste c/ube. durante um ano. Recebera tambem um marcador de livros.
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PORTIMAo 2001 - VII Exposi~ao Fllatelica
Nacional Juvenil

romovida pela AFAL - Associa<;:ao Filatelica Alentejo-Algarve. realizou-se de
18 a 25 de Outubro ultimo. na Escola
Secundaria Manuel Teixeira Gomes. em
Portlmao. a VII Exposl<;:ao Fllatellca Nacional
Juvenil. a «PORTIMAo 2001 ...
Estiveram em competi<;:ao 33 participa<;:oes. ocupando 94 faces. Na classe oficial
esteve exposta a colec<;:ao da Funda<;:ao
Portuguesa das Comunica<;:oes e na Especial estiveram presentes a Sec<;:ao Fllatellca
da Associa<;:ao Academica de Colmbra. a
AFAL e Manuel Marques.
Nesta exposl<;:ao juvenil foram convldados a partlcipar. pela Comissao Organizadora. as Federa<;:oes Nacionals de Espanha
e Fran<;:a. as quais enviaram 11 e 10 colec<;:oes respectlvamente. Estiveram presentes
tambem. um Jurado de cada um daqueles
paises. A organlza<;:ao convidou ainda 5
Jovens de cada pais a deslocarem-se a
Portugal. tendo colocado a disposi<;:ao aloJamento e allmenta<;:ao para poderem assistir e partlciparem nos trabalhos desta
exposl<;:ao.
Quanto aos portugueses. estlveram expostas 12 colec<;:oes. asslm Identlficadas:

• Pedro Jose Rocha Marques
Brasoes
• Tiago Albano de Queiroz Correia
Do vapor ao TGV
• Ana Katharina Zabel
Ambiente
• Rebecca Louise Hale
Ca<;:adores
• Andrela Filipa de Jesus Gon<;:alves
Flores
• Pedro Miguel Lage Cardoso Martins Lopes
o Autom6vel

P

Quanto ao palmares.
distribuido:

ficou assim

Grande Premio da .. PORTIMAO 2001 ..
Trofeu Camara Municipal de Portimao
e Diploma de Medalha de Proto Dourada
Grande
• PEDRO MIGUEL VAZ PEREIRA
87 pontos - Portugal
Intelros Posta is da Monarqula Portuguesa
Premio Grupo A do .. PORTIMAO 2001 ..
Trofeu Federacrao Francesa de Filatelia
e Diploma de Medalha de Proto Dourada
• ANA DE VICENTE BOCANEGRA
78 pontos - Espanha
Encontro de dols mundos

• Pedro Miguel Vaz Pereira
Inteiros Postais da Monarqula Portuguesa
• Pedro Nuno Canteiro
Aves de raplna
• Vltor Manuel Peres Gon<;:alves
Fol um dla em Brownsea ...
• Paulo Sergio Magalhaes Sousa e So
o Coo
• Pedro Andre Ferreira Soares
Fauna
• Nucleo Filatelia Juvenil de Silves
Descobrimentos Portugueses

Premio Grupo B do .. PORTIMAO 2001 ..
Trofeu Federacrao Espanhola de Sociedades
Filatelicas e Diploma de Medalha de Proto
Dourada Grande
• GUILLAUME CANTINEAU
85 pontos Fran<;:a
Les tarifs postaux des plls ...
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6. DISPOSI~6ES TRANSITORIAS E FINAlS

especificas para 0 efelto. bem como os rotulos deflnldos.
3.1.5. DevenS ser garantldo 0 escoamento pelos melos mais rapidos como por exemplo antecipayoes.
3.1 .6. Os reglstos de Correio Azul sao tratados de acordo com os normativos em vigor.

6.1 . As situayoes omlssas no presente diploma serao reguladas pelos normativos em vigor sobre essas matarias.
6.2. E revogada a CCOOO199COR (FL. 2899).
6.3. Esta CC entra imediatamente em vigor.

3.2. GUlAS DE MALAS/UAT

Deverao ser utilizadas gulas de malas/UAT
para todo 0 Correlo Azul. quer se trate de
objectos reglstados ou nao reglstados. de forma a garantlr 0 controlo quantitativo das
UAT. devendo ser comunlcada qualquer anomalia quando verificada.

6 de Julho de 2001 - 0 COR. Armenia A.
Bela da Silva. •

Filatelia Joaquim A.S. Ma~as

4. RECEP~O E DISTRIBUI~O

4.1. DESCARGA E ABERTURA

Rua do Crucifixo, 76 - 2.° Sala H
1100-183 USBOA
POR1UGAL
Tel.: 213 467 661
Fax: +351 213 259 090

A descarga e abertura das UAT especificas
de Correio Azul tem priorldade sobre as restantes.
4.2. PREPARA9AO PARA A DISTRIBUI9AO

4.2.1. A separo<;:ao geral de Correio Azul
tem prlorldade sobre todo 0 correlo Naclonal
nao reglstado. devendo ser garantido saldo
zero.
4.2.2. Sempre que durante a distribuiyao
ocorram situayoes anomalas que coloquem
em risco 0 escoamento de todo 0 trafego.
devenS 0 distribuidor dar prlorldade absoluta
ao Correio Azul. por forma a garantir 0 saldo
zero na distribulyao.

SELOS • HIST6RIA POSTAL
COMPU - VENDE
Aberto de 2.!! a 6.!! das 14.30 as 19.00
(de manha, com marca~ao previa)
Agora com loia virtual
na Internet. Endere~o:

4.3. REEXPEDI9AO/REENCAMINHAMENTO

WWW.CARTOFILlA·FILATELlA.COM

As reexpediyoes referentes a Correlo Azul
serao sempre realizodas no proprio dla de
chegada. As relativas a erros de encaminhamento. deverao ter um tratamento prloritario.
cumprlndo os procedimentos definldos. e.
entre CDP relativamente proxlmos devera
assegurar-se a troca dos erros de encaminhamento por forma a garantlr a entrega em
D+l.

Selos de Portugal. Ultramar
e Estrangeiro.
Novidades. Tematlcos.
Sobrescritos de 1.2 dia.
TODO 0 MATERIAL FILATELICO

5. OBJECTOS DE CORREIO AZUL COM FALTA
OU INSUFICIENCIA DE FRANQUIA

Bastos & Campos, Lda.

Os objectos de Correio Azul com falta ou
insuflciencia de franqula deverao ser tratados
de acordo com a Norma 48 da OS008889CA
(FL. 245-89).

R. Maria Andrade. 55 - Tel.: 21 8134108
117()'215 LlSBOA
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PORTUGAL

o CFP comemorou 0

seu 58. 0 Aniversario

al como previsto. teve lugar no passado dia 25 de Outubro. na Messe de
Oficials da Forya Aarea. no Monsanto.
o ja tradlcional jantar de anlversario do nosso Clube.
Dirigentes e socios. alguns acompanhados por famliiares. confraternizaram para
comemorar os 58 anos de existencla do
maior e mais prestigiado Clube Filatalico do
pais.
Nao obstante a fraca adesao dos associados a esta iniciativa (as inscrlyoes para 0
referido jantar nao foram alam de 40) conseguimos proporclonar a um numero tao reduzido de participantes um magnifico jantar
que. tanto quanto sabemos. foi do agrado
geral. servlndo de pretexto para um agradavel convlvio.
No final do repasto. 0 presidente da Direcyao do CFP pronunciou 0 segulnte discurso:

prlmam. slstematicamente. pela ausencla de
associados.
Mau grado 0 facto da Filatella navegar
um pouco em aguas turvas resultante da
conjuntura e tambam das novas tecnologias de que os Correios fazem. cada vez.
maior uso ao ponto de se dizer que nas «caixas do correio" se encontra muita colsa. mas
nenhum selo e este. «Ionge da vista podera
vir a afastar-se tam bam dos cora<;:oes".
mau grado 0 que se disse. 0 certo a que 0
nosso querldo Clube continua de boa saude. Uma adminlstrayao cuidada permitenos viver bem. sem ostentayoes. nem
megalomanias.
Uma sede que dignifica .o Clube. mas
que ja se revela pequena. Uma blblloteca
cada vez mais rica ao dispor de todos os
associ ados; um Boletim que sai. regularmenteo de 3 em 3 meses; material de pesquisa (]
dlsposlyao dos socios; respostas a todas as
duvldas que nos sao formuladas nas reunioes aos sabados com 0 sa lao; repleto de
socios.
No ana que decorre sao 26 os amlgos
que completam 25 anos de assoclado e 9
05 que estao ligados ao nosso Clube he 50
anos. Vamos chamar. dentro em pouco.
para entrega das respectivas medalhas. os
soclos nestas condlyoes que nos honraram
com a sua presenya.
Antes. poram. nao queremos delxar de
prestar uma slngela. mas signlficativa homenagem a um prezado consocio que sempre
nos acompanha. 0 Senhor Pedro Vaz Pereira. ilustre presidente da Federayao Portuguesa de Fliatelia/APD que. ao longo de
varios anos. (] frente dos destin~s do orgao
maximo da Filatelia Nacional vem produzindo um trabalho notavel que 0 tem
prestlglado junto da generalldade das Agremiayoes portuguesas federadas e das Federayoes nacionals dos Contlnentes onde se
cultlva a Fliatelia.

T

«Mlnhas senhoras. meus senhores.
prezados consocios. meus amigos. Julgo
que a do conhecimento de todos os presentes a razao porque no ana passado nao se
realizou 0 jantar de confraternizoyao para
comemorar mais um ana de vida do nosso
Clube. Foi um aconteclmento importante
para a vida do CFP. «a Exposiyao Nacional LlSBOA 2000". que abriu as suas portas
logo no inlcio de Novembro. que tornou
Invlavel. por motlvos obvios. a realizoyao
do referido jantar.
Dado que alguns dos prezodos associados que hoje nos acompanham. naturalmente nem sequer Ihes sobeja tempo para
ler 0 Boletim do Clube particularmente 0
numero em que vem publicado 0 Relatorio
anual. tenho 0 maior gosto. em brevIsslmas
palavras em dar a conhecer a situayao do
nosso Clube. ata porque. Infelizmente. as
nossas Assemblelas Gerais. local proprio onde
o Relatorio deve ser apreciado e discutido.
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o Senhor Pedro Vaz Pereira e admirado,
considerado e respeitado por todos os que
tem a seu corgo os destin~s da Filatella
Mundlal e vlu, no passado dia 8 de Setembro, na Pol6nia, p~r ocasiao duma Exposi<;:00 Fliatelica Europela, reconhecldo 0 seu
excelente trabalho, a sua competencia e
dedica<;:ao sem limites a causa da Filatelia,
ao ser eleito p~r unanimidade e aclama<;:ao
Presldente da FEPA (Federa<;:ao Europeia de
Fliatelia), estando presentes representantes
de 32 paises, obvlamente, da Europa. Eo
uma honra jamais alcan<;:ada por um presidente da nossa Federa<;:ao. E a honra e
tanto maior quanta e certo, ser Portugal um
pequeno pais a beira-mor plantado e cuja
fliatelia e proporclonal ao seu tamanho. Eo
uma honra para si, Senhor Pedro Vaz Pereira, presldlr aos destin~s da Fliatelia Europela
durante 4 anos; e uma honra tambem para
n6s filatelistas portugueses e uma honra, sem
duvlda, para Portugal. Esperamos que os
nossos Correios tenham na devida conta
este facto e que 0 apoiem, Sr. Presldente,
nas propostas que nao deixara, certamente, de fazer. 0 CFP reitera-Ihe os desejos das
maiores felicidades nesta nova mlssao de
seNh:;:o a bem da Filatelia Europeia.
Agrade<;:o aos presentes que tributem ao
nosso presldente uma vlbrante salva de
palmas.
Finalmente, agrade<;:o em nome da CFP,
a todos os prezados associ ados e amigos que
tiveram a gentileza de aqui se deslocarem
para comemorarem connosco os 58 anos de
vida do nosso grande e prestigiado Clube.

efeito pelo nosso Clube e, a titulo p6stumo, ao
dedicado cons6c10 Sr. Joao Luis de Medeiros
que, durante decadas, foi um colaborador
incansavel do Comendador Dias Ferreira na
condu<;:ao dos destlnos do CFP.
Flnalmente, antes do encerramento da
comemora<;:ao desta data festiva foram entregues medalhas do CFP aos s6clos presentes no jantar, que completaram 50 e 25 anos
de associados.
Dos trinta e cinco s6cios que reuniam
aquelas condi<;:oes, apenas quatro marcaram presen<;:a no referido repasto, 0 que
reflecte bem a crise que atravessa 0 espirito associativo no nosso pais. Porem, alguns
desses dedicados cons6cios escreveramnos, explicando as razoes por que nao puderam estor presentes na Messe de
Monsanto. Agradecemos a aten<;:ao que
tiveram.
Obvlamente, que aos trinta e um s6c1os
que, p~r uma razao ou por outra, nao puderam confraternizar connosco como, certamente, serla seu desejo, foram ja enviadas
as medalhas a que tinham direito pel a dedlca<;:ao que tem demonstrado pelo Clube
que tambem Ihes pertence.

FILATELIA-NUMISMATICA
MADEIRA
Coso Especializada em:

2.1 .4. FORMAS DE FRANQUIA

2.5. HoRARIOS LIMITE DE ACEITA<;AO
AO BALCAO E DE ABERTURA
DOS RECEPTAcULOS

Para alem dos objectos acondiclonados
em sobrescritos pre-franqulados, os objectos
de Correlo Azul podem ser franqulados das
seguintes formas:

2.5.1. A hora limite de aceita<;:ao ao balcoo, de objectos do Correlo Azul para expedi<;:ao no pr6prio dia sera de uma hora antes
do horario estabelecido para 0 fecho das
malas.
2.5.1 .1. Quando os melos disponivels e 0
trafego 0 permitirem 0 periodo de uma hora
podera ser reduzido de acordo com as caracteristicas especificas de cada balcao.
2.5.1.2. As correspondenclas de Correlo
Azul aceites em mao ap6s a hera de expedi<;:00, deverao ser identificadas no verso das
mesmas com um carlmbo expresslvo dessa
sltua<;:ao e rubricadas pelo empregado
aceitante.
2.5.2. A hora da ultima tiragem dos receptaculos especificos de Correlo Azul e previamente estabelecido para cada um deles,
devendo os mesmos exibir essa indica<;:ao
bem como os dlas das tiragens.

a) aflxa<;:ao de selos postais, com ou sem
etiqueta azul acoplada
b) afixa<;:ao de etiqueta de franquia EC
ou de outr~ equipamento automatlco de franqula postal
c) Impressao em maquinas de franquiar
(da esta<;:ao ou do cllente)
d) por aven<;:a.
A franqula e calculada por escaloes de
peso de acordo com 0 tarifario em vigor.

2.2. DIMENSOES E PESO
Os objectos de Correio Azul ate 20 gr devem obedecer as condl<;:oes de normaliza<;:ao
deflnidas pela empresa. Os objectos deste
escalao de peso que nao obede<;:am a estas
condi<;:oes, serao taxados pelo valor do segundo escalao.
Os objectos de Correio Azul, com peso
superior a 20 gr, obedecem as dimensoes minimas e maximas das restantes correspondenclas sendo 0 seu peso maximo de 2 kg.

2.6. CORRESPONDENCIAS DE SERVI<;O

A correspondencia de seNi<;:o em Correio
Azul s6 devera ser utilizada em casos de manifesta urgencia, e identiflcada nos termos do
ponto 2.1 .3.

2.3. SERVI<;OS ESPECIAIS

3. ENCAMINHAMENTO, TRATAMENTO
E TRANSPORT[

o

Correio Azul admite como seNi<;:os especiais, mediante 0 pagamento da respectiva sobretaxa:

3.1. EXPEDI<;AO E ROTULAGEM

* MOEDAS * SELOS * NOTAS*
de

Tenho dito.»

Portugal/A~ores/Madeira/Macau

Seguidamente, numa breve, mas significativa cerim6nia, foi entregue pelo fundader do Clube e vice-presidente da Direc<;:00, Comendador Jose Rodrigo Dias Ferreira,
a medalha da nossa Agremia<;:ao ao presidente da Federa<;:ao Portuguesa de Fliatelia/APD e presidente da FEPA, Sr. Pedro Vaz
Pereira em reconhecimento dos relevantes
seNi<;:os que tem prestado a Filatella Naclonal.
Foram tambem atribuidas medalhas do
CFP ao prezado associado Dr. Ant6nlo da
Silva Gama pela prestimosa colabora<;:ao
que deu a Comissao Organizadora da Exposi<;:ao Filatelia «LlSBOA 2000», levada a

Ex-Colonias
COMPRA

E VENDE

Grandes Colec~6es e

pe~as isoladas
Aparlado 4511
9001·801 FUNCHAL
MADEIRA- PORTUGAL
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3.1 .1. A expedi<;:ao, cargas, descargas e
tratamento de Correlo Azul sao feltos priorltarlamente sobre 0 restante correia por forma
a garantir 0 escoamento mais rapido que a
rede permitir. A expedl<;:ao deve ser efectuada de acordo com 0 plano definldo para 0
CDP.
3.1.2. Na origem, todo 0 Correio Azu l
deve obrigatoriamente ser faceado, separado e alnda marcad%bliterado quando for
selado.
3.1.3. 0 Correio Azul deve igualmente ser
acondicionado em tabuleiros especificos conforme 0 seu formato, devendo sempre que
possivel manter 0 pre-tratamento ja efectuado pelos clientes.
3.1.4. A expedi<;:ao e encaminhamento
de Correio Azul deve ser efectuada por forma a garantir a perfeita Identlflca<;:ao destes objectos, devendo ser utilizadas UAT

a) Registo
b) Aviso de Recep<;:ao
c) Valor Declarado.
Estes seNI<;:os, quando utillzados, deverao
respeitar os condicionalismos estabelecidos
para cada um deles.

2.4. RECLAMA<;OES/INDEMNIZA<;AO
As reclama<;:oes e eventuais indemniza<;:oes dos objectos de Correio Azul com seNi<;:os especiais serao resolvidas de harmonia
com os normativos respectlvos, em vlQor.

Tel.: 291 22 30 70
Fax: 291 23 08 05
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CORREIO AZUL NACIONAL
2.1.2. SOBRESCRITOS ESPECiFICOS
PRODUZIDOS PELO CLiENTE

No uso da competancia delegada no
ponto 3.1 da OS000791 CA Indlcam-se as caracteristlcas e estabelecem-se as normas de
execuc;:ao do CORREIO AZUL NACIONAL.

Os clientes podem igualmente produzir
sobrescritos destinados a circular em Correio
Azul. de dlmensoes e modelos iguais ou diferentes aos dos Correlos, desde que respeitem
as condlc;:oes definidas para as correspondancias e sejam prevlamente autorizados
pela respectlva Dlrecc;:ao Comercial, pod endo usar como franquia qualquer das modalidades descritas no ponto 2.1 .4.
Esses sobrescritos terao de reproduzir a
etiqueta identiflcativa do Correio Azul respeitando todas as caracteristicas enuncladas no ponto 2.1.3.

1. CARACnRlSTICAS

o Correio Azul Nacional. inclul todos os
envios posta Is que circulam com prloridade
garantida desde a aceitac;:ao ate a entrega.
2. ACEITAc;,Ao

2.1. ACONDICIONAMENTO, SINALlZA<;AO
E FRANQUIA

o acondicionamento dos objectos de
Correlo Azul pode ser efectuado em:

2.1.3. SOBRESCRITOS COM OUTRAS FORMAS
DE SINALlZA<;:AO

a) sobrescritos pre-franquiados produzidos
pelos Correios
b) sobrescritos especificos produzidos pelo
cliente nos termos do ponto 2.1 .2.
c) quaisquer outros sobrescritos, desde que
sinalizados nos termos do ponto 2.1.3.

Os objectos de Correio Azul naG acondicionados em sobrescrltos pre-franquiados.
em sobrescritos especificos produzldos pelo
cliente, ou que naG utilizem 0 selo azul com
etiqueta acoplada, serao obrigatorlamente slnalizados, no rosto. com uma etiqueta
autocolante Identificativa de Correlo Azul.
A etiqueta e colada integralmente na
FRENTE DO SOBRESCRITO, preferenclalmente entre a zona do remetente e a zona da
franquia; caso noD seja possivel devera ser
colada sob a zona do remetente.
A etiqueta tern as segulntes caracteristicas:

Os objectos naG incluidos em sobrescritos.
devem ser acondlcionados em embalagem
adequada e devldamente sinalizados. nos
termos do ponto 2.1.3.
2.1 .1. SOBRESCRITOS PRE-FRANQUIADOS
DE CORREIO AZUL
Existem para venda sobrescrltos de Correio Azul pre-franquiados nas segulntes dlmensoes e limites de peso:
DL (11 Ox220mm) 1.0 escalao ate 20 gr
DP (120x176mm) 1.0 escalao ate 20 gr
C5 (162x229mm) 2.0 escalao ate 100 gr
C4 (229x324mm) 3. 0 escalao ate 350 gr

Cor - azul
(Pantone Process
Blue C)
Dlmensoes:
altura 44 mm
largura 32 mm

Porem. quando 0 peso ultrapassar 0 escalao Indlcado para cada um deles, deverao
ser completados com a franquia em falta.
tendo por base a tarifa unitaria.
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Novas 'Emissoes
Portuguesas
2001 - ANO DM NAC;OES UNIDAS PARA 0 DlALOGO ENTRE CIVILlZAC;OES
Dolo de emlssao: 9 de Outubro de 2001
Oesenho: Lulz Duran
Impressao: lito Mala. Offset
Papel: Esmalte
Oenteodo: 12x 12'/2
Formato: 40 x 30,6 mm
Folhas: De 50 selos
Plano de emlssao:
1 selo de 140$00/€ 0,70 - 300000
FOC: lis boa, Porto, Colmbra, tvora. Faro. Funchal
e Ponto Delgada.

100 ANOS DO NASCIMENTO DE WALT DISNEY
Dolo de emlssao: 18 de Outubro de 2001
Oesenho: Walt Disney Company
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
Folha mlnlatura com 9 selos (8 diferentes)
de 53$00/€ 0.26
Cuslo 477$00/€ 2,38 - 120000
FOC: lis boo, Porto, Colmbra. tvora. Faro, Funchal
e Ponto Delgada

200 ANOS DAS GUARDAS EM PORTUGAL
Oala de emlssao: 22 de Outubro de 2001
Oesenho: Acaclo Santos
Impressao: INCM. Offset
Papel: Esmalte
Oenteado: 12x 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
90$00/€ 0,45 - 1 000000
105S00/€ 0,52 - 500000
140$00/€ 0.70 - 300 000
350$00/€ 1.75 - 350 000
Bloco com 1 selo de 225$OO/€1.l2 - 60000
FOC: lIsboa, Porto, Colmbra, tvoro, Faro, ~uncha l
e Ponta Delgado.
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BARCOS HISTORICOS
ULTIMA EMISSAO EM ESCUDOS E EUROS
EMISSAO CON/UNTA COM A CHINA

Aviso de

Data de emlssao: 8 de Novembro de 2001
Desenho: Vltor Santos/Carlos Leltao
Impressao: INCM. Offset
Popel: Esmalte
Denteado: 12 x 12 '/2
Formato: 40 x 30,6 mm
Folhas: De 25 selos, de cada motlvo
Plano de emlssao:
53$OO/€ 0,26 - 1 250 000 - Navlo chines
53$OO/€ 0,26 - 1 250 ()()() - Caravela portuguesa
Bllhetes postals: 2 x 80$00/€ 0.40
Foe: Lisboa, Porto, Colmbra, ~vora, Faro, Funchal
e Ponta Delgada.

Endere~o

Na sequencia do ponto 4.1
da
OS00332000CA' transmltem-se as Instru<;:6es
relatlvas
execu<;:ao do servl<;:o AEA.

Se eventualmente for sollcltada a utlllza<;:ao
de Correlo Azul. sera completada a dlferen<;:a
entre a taxa do prlmelro escalao de Correlo
Azul e 0 pre<;:o unltarlo do AEA. Neste caso 0
AEA deve ser slnallzado com etlqueta de Correlo Azul.
De Igual modo. se 0 cllente pretender utlllzar 0 AEA para 0 Servl<;:o Internacional. devera
a franqula ser completada com a dlferen<;:a
entre a taxa do prlmelro escalao respectlva
(Avlao/Azul) e 0 pre<;:o unltarlo do AEA.

a

DEFlNI~O/IDENTIFICA~O

o AEA e um suporte pre-franqulado, na forma de um Bllhete Postal. com a dlmensao de
105x148mm e a gramagem minima de 15Ogr/
m 2, com espa<;:os para Inclusao de elementos
relatlvos
Identlflca<;:ao do antigo e novo endere<;:o dos cllentes que 0 utllizem .
o AEA aprovado por Portarla do Mlnlstro
da Tutela, consta do ANEXO I.

a

INTEIRO POSTAL
PEDRO HOMEM DE MELO - Centenarlo do seu nasdmento

CONDI~6ES DE UTILlZA~O

o AEA tem uma utlllza<;:ao excluslva para
actuallza<;:ao do endere<;:o postal ou de telecomunlca<;:6es. Qualquer utillzac;Cio indevida, para fins
diferentes daquele a que sa destlna, Imposslbilita a
aceltac;Cio, expedic;Cio au distribuiC;Cio destes objectos. Nestes termos os mesmos serao recusados no
acto de acelta<;:ao e quando detectados numa
fase posterior acelta<;:ao serao Imedlatamente
enviados para refugos.
As sltua<;:6es omlssas no presente diploma
serao tratadas de acordo com os normatlvos
em vigor sobre essas materlas.

CARACTERisTICAS

Data de emlssao: 1 de Dezembro de 2001
Tlrogem: 25 000 exemplares
Pre~o: 53$00/€ 0,26

AMBITO
o AEA - Aviso de Endere<;:o Alterado pratlca-se no Servl<;:o Naclonal e Internaclonal.

SOBRESCRITO - MOEDA
PORTO 200 l - Capital Europela da Cultura

Data de emlssao: 10 de Dezembro de 2001
Moedo do outorla: Irene Vllar
Inclul os sels selos da autorla de Joao Machado, obllterados
com carlmbo especial. aluslvos ao aconteclmento
Pre~o: 2500$00/€ 12,47

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
FILIADO NA FEDERA<;AO PORTUGUESA DE FILATELIA
~~

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES

SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5. QDT.Q -1150-020 LlSBOA - Telet.: 218123936
Expedlente - Quintas-feiras e sabados, das 15 as 19 horas.
Qualidades e quotiza~6es dos sacios:
JUNIOR (menores 18 anos) - 5 € ana
EFECTIVO (Lisboa e Concelhos Limltrofes) - 11 € ano;
(ProvIncia e IIhas) - 10 € ana
CORRESPONDENTE (Estrangeiro) -12 € ana
Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro.
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Alterado - AEA

a

PRE<;:O
o pre<;:o de lan<;:amento do AEA €I flxado
em 45 escudos por unldade e 400$00 por conJunto de 10 unldades.
Os pre<;:os deste produto Integrarao, de
futuro, 0 tarlfarlo
dos cn.

SERVI<;:OS
ESPECIAIS
o AEA admlte
os Servl<;:os Especlals de:
- Reglsto
- Aviso de Recep<;:ao.
Non» • End"""" do 00_1''''
Tratando-se de
um produto prefranqulado, com
porte Ja Incluido, 0
pagamento dos
Servl<;:os Especlals
apenas pode ser
felto atraves de
Selos, Maqulnas de
Franqular ou sistemas de franqula emltldos pelos balc6es de
DISPOSI<;:OES FINAlS
acelta<;:ao.
Esta CC entra em vigor em 2001/01 /12.
PADRA.O DE QUALIDADE
o AEA obedece ao padrao de servl<;:o de15 de Dezembro de 2000 - 0 COR. Armenlo A.
8elo do Sliva.
flnldo para 0 Correlo Normal.

~ORREIOS
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Podem Jazer parte das nossas recordar;oes ...

Livro Portugal em Selos 2001

,

UMA TABUA,
UMA CORDA
,
E UMA ARVORE!
Mas hoje quere1110S l1ulis ...

A semelhan'fa do que sucede ha ja quase
duas dlkadas. os Correios de Portugal apresentam em livro as emissoes filatelicas de 2001. 0
primeiro ana do novo seculo. e representa 0 19·
volume da colec'fao iniciada em 1983 e que.
obviamente. ira continuar.
Imagem da nossa historia e cultura. os selos
portugueses sao memoria da nossa vida colectiva. inserindo-se tambem no contexte mais vasto
do convivio das na'foes. celebrando datas e
acontecimentos de caracter nacional e internacional.
As emissoes de 2001 aqui reunidas. compostas por 67 selos novos. de colec'fao. cujo valor
facial ascende a € 37.50 17 519$00. sao enquadradas it luz de informa'foes e conceitos que lhes
conferem um significado mais profundo e alargado. contribuindo para uma compreensao mais
rica do mundo de conota'foes que cada uma delas encerra.
Para alem do seu valor filatelico. este volume e. pois. um contributo singular para a divulga'faO do nosso patrimonio e da historia que 0 envolve.
Apresentado por Jorge M. Martins. professor universitario e autor dos primeiros quatro titulos
da colec'fao. 0 volume apresenta-se com texto bilingue - a pensar em quantos necessitam de
ofertas diferentes para as suas rela'foes internacionais. pessoais ou profissionais.
Prefo: € 57.36111 500$00

A VENDA :
•
•
~
~
~
~

~

RE80l'RE
$OCIEDADE REVENDEDORA
DE APARELHD$ DE PRECISAo. S.A.

na sua Esta'fao de Correios
na Filatelia
Loja - Av. Casal Ribeiro. 28 - 1049-052 LlSBOA
Atraves da linha gratis 800 273 273
Por fax: 21 311 18 48 ou e-mail: mercadonacfil@ctt.pt
Pelo site: www.ctt.pt
Por correia (nao precisa de selo) para:
Remessa Livre 11004 1032-960 LlSBOA

Ofertas III :

Seguran~a

•

Cor

•

Variedade

Ao adquirir este livro. recebera gratui!~mente a revista trimestral do Clube do Coleccionador e 0
direito iI quota de socio deste clube. durante um ana .Recebera tambem um marcildor de livros.
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VAMOS ESCLARECER (7)
2001-015 - ENTAo E os OUTROS (1) ...

Novas Emissoes
MACAU

Americo Mascarenhas Pereira

INTERNET E COMERCIO ELECTR6NICO

,

Data de emlssao: 30 de Junho de 2001
Oesenho: Louis Lou Seng Sang
Impressao: Offset. Litografla
Impressor: The House of Questa Lmt. Relno Unldo
Papel: Com flbras 6ptlcas
Oenteado: 14 x 14
Formato: 40 x 30 mm
Folhas: De 50 selos
Plano de emlssao:
1.50 ptcs
2.00 ptcs
2.50 ptcs
3.00 ptcs
Bloco fliatallco com um selo de 6.00 ptcs
FOC: Macau

E

Mas entao e os outros, onde abundam tantas
Sarles (e nao s6) permltlndo .. Isto.. e mals .. aqullo ..
(quem sabe?) com dlrelto, tambem, a boas recompensas se, por sorte, nao for um simples colecclonador, pelo praler de 0 ser.
Experlmentem, por favor e para bem dos I.P.,
..vlajar.. por entre eles, ..falando .. eom os nossos:

engrac;:ado (sera preferivel .. trlste"?)
mas, sempre que lelo a compartlclpac;:ao portuguesa, numa exposlc;:ao de INTEIROS POSTAIS, slnto-me profundamente deslludldo e desagradado; a que sao sempre os mesmos:
Exposltores e ~:
O. LUIS (RELEVO) ... OS OUTROS SERAO MAIS DIFiCEIS?
O. CARLOS
O. MANUEL II
CERES

REIS - SANTOS - HER61S - NAVEGADORES
PINTORES
POETAS
ESCRITORES
DESENHAOORES
anotando, alnda, 0 que Ihe Interessar acerca de:

UTERATURA E PERSONAGENS UTERA.RIAS - 0 ROMANCE DOS TRES REINOS
Data de emlssao: 1 de Agosto de 2001
Oesenho: Poon Kam Ling
Impressao: Offset. Litografla
Impressor: The House of Questa Lmt. Relno Unldo
Papel: Com flbras 6ptlcas
Oenteado: 14 x 14
Formato: 30 x 40 mm
Folhas: De 8 selos
Plano de emlssao:
3.00 ptcs
3.00 ptcs
3.00 ptcs
3.00 ptcs
Bloco fllatallco com um selo de 7.00 ptcs
FOC: Macau
CENSOS 2001
Data de emlssao: 23 de Agosto de 2001
Oesenho: Ng Man SI
Impressao: Offset. Litografla
Impressor: The House of Questa Lmt. Relno Unido
Papel: Com fibras 6ptlcas
Oenteado: 14 x 14
Formato: 30 x 40 mm
Folhas: De 25 selos
Plano de emlssao:
1.50 ptcs
2.50 ptcs
1.00 ptc
Bloco fllatallco com 1 selo de 6.00 pies
FDC: Macau
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pols a tanto se resumem os nossos I.P. quando, nos
..mlnhas-contas.., Ja vao nos 2022, s6 no tocante a
emlssoes dos C.T.T.
Confesso nao ter visto, ultlmamente, algumas - se
nao multas - exposlc;:6es onde tenham estado presentes tals partlclpac;:oes, a que, do Oltlma vez constatel a
coexlstancia, de novos com clrculados, mesmo furados (para arqulvo) delxando-me surpreendldo e revoltado. Razao de tal procedlmento? Multo simples:
o quererem completar series ou folha exposltora.
Nao sao de aceltar, tals mlsturas, salvo se apresentam .. algo multo raro ou dlficllu, nem mesmo os
de relevo quanto mals os modernos.
Entao, meus Senhores? Caros respons6vels por tals
eventos e Jurados, fac;:am favor de ser mals exlgentes.
Nao Ihes flcara mal e seNlra multisslmo melhor este
.. Ramo Fllatelleo.. , tao desprezadlnho.
o qua? Eos de relevo? Mos au J6 acima me referl a
eles. A sua antlguldade, nao Ihes concede qualquer
dlrelto sobre os posterlores. E6bvlo que .. um carimbo
raro .. , .. erro espectacular.. ou 0 que quer seJa, de exIraordlnario, podera (e dever6) ser acelte, mesmo que
estragado, concedendo-Ihe 0 valor correspondente 6
categorla, que Ihe for atrlbuida. Mas, estas excepc;:oes, tambam sao extenslvas aos restantes, os ouIros. E, todavla, exlstem nos outros, ..os fllhos dum DEUS
menor.. , alguns exemplares, tao dlffcels e valorosos,
como um .. MUITO-BOM-CERES-PARTICULAR.. mas, esses, naturalmente, pertencem a uma outra famma.
Eevidente que esta limltac;:ao se deve 00 facto, de
tals exposltores, gostarem de se candldatar a uma qualquer medalha (humanamente aceltaveO, como complemento do Irabalho/estudo) enveredando por .. all...

MONUMENTOS - TERRAS - COSTUMES - NATAL
pols tem multo por onde ..passear... Podem, mesmo, Ir
pensando nos pr6xlmas FERIAS, face aos novos
.. 17x 12mm.. , a Oltlmo .. criacrao" fotograftca dos "nos50S" Inovadores crr.
NAol Nao sao vendldos no FILATELIA-CORREIOS (nem sequer os 01 buns para os colecclonar) ...
s6 nos Balcoes, das respectlvos Provinclas ou CIdades.
Verao como se dlvertlrao, bastante, com tal vlagem. Por favor nao soltem qualsquer Improparlos contra os correlos. Eles naG tem culpa olgumo, pols ela vem
de clma, dos INTELIGENTES ...
... que, por vezes, me fazem lembrar aquelo .. DEFINIC;AO DE WEBWE .. :
.. Um perito e alguem que sabe, cada vel mals,
acerca de cada vel menos colsas, ate flear a
saber, absolutamente, tudo sobre colsa nenhu-

ma."
Engroc;:ado, naG a? Isto e multo mols, pod era ser
lido no:
COMP~NDIO

GERAL DAS
LEIS
DE MURPHY
e naG me dlgam que noo gostarom. do VIAJA e do LEITURA.
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,
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Experlmentem, por favor e para bem dos I.P.,
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coexlstancia, de novos com clrculados, mesmo furados (para arqulvo) delxando-me surpreendldo e revoltado. Razao de tal procedlmento? Multo simples:
o quererem completar series ou folha exposltora.
Nao sao de aceltar, tals mlsturas, salvo se apresentam .. algo multo raro ou dlficllu, nem mesmo os
de relevo quanto mals os modernos.
Entao, meus Senhores? Caros respons6vels por tals
eventos e Jurados, fac;:am favor de ser mals exlgentes.
Nao Ihes flcara mal e seNlra multisslmo melhor este
.. Ramo Fllatelleo.. , tao desprezadlnho.
o qua? Eos de relevo? Mos au J6 acima me referl a
eles. A sua antlguldade, nao Ihes concede qualquer
dlrelto sobre os posterlores. E6bvlo que .. um carimbo
raro .. , .. erro espectacular.. ou 0 que quer seJa, de exIraordlnario, podera (e dever6) ser acelte, mesmo que
estragado, concedendo-Ihe 0 valor correspondente 6
categorla, que Ihe for atrlbuida. Mas, estas excepc;:oes, tambam sao extenslvas aos restantes, os ouIros. E, todavla, exlstem nos outros, ..os fllhos dum DEUS
menor.. , alguns exemplares, tao dlffcels e valorosos,
como um .. MUITO-BOM-CERES-PARTICULAR.. mas, esses, naturalmente, pertencem a uma outra famma.
Eevidente que esta limltac;:ao se deve 00 facto, de
tals exposltores, gostarem de se candldatar a uma qualquer medalha (humanamente aceltaveO, como complemento do Irabalho/estudo) enveredando por .. all...

MONUMENTOS - TERRAS - COSTUMES - NATAL
pols tem multo por onde ..passear... Podem, mesmo, Ir
pensando nos pr6xlmas FERIAS, face aos novos
.. 17x 12mm.. , a Oltlmo .. criacrao" fotograftca dos "nos50S" Inovadores crr.
NAol Nao sao vendldos no FILATELIA-CORREIOS (nem sequer os 01 buns para os colecclonar) ...
s6 nos Balcoes, das respectlvos Provinclas ou CIdades.
Verao como se dlvertlrao, bastante, com tal vlagem. Por favor nao soltem qualsquer Improparlos contra os correlos. Eles naG tem culpa olgumo, pols ela vem
de clma, dos INTELIGENTES ...
... que, por vezes, me fazem lembrar aquelo .. DEFINIC;AO DE WEBWE .. :
.. Um perito e alguem que sabe, cada vel mals,
acerca de cada vel menos colsas, ate flear a
saber, absolutamente, tudo sobre colsa nenhu-

ma."
Engroc;:ado, naG a? Isto e multo mols, pod era ser
lido no:
COMP~NDIO

GERAL DAS
LEIS
DE MURPHY
e naG me dlgam que noo gostarom. do VIAJA e do LEITURA.
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Podem Jazer parte das nossas recordar;oes ...

Livro Portugal em Selos 2001

,

UMA TABUA,
UMA CORDA
,
E UMA ARVORE!
Mas hoje quere1110S l1ulis ...

A semelhan'fa do que sucede ha ja quase
duas dlkadas. os Correios de Portugal apresentam em livro as emissoes filatelicas de 2001. 0
primeiro ana do novo seculo. e representa 0 19·
volume da colec'fao iniciada em 1983 e que.
obviamente. ira continuar.
Imagem da nossa historia e cultura. os selos
portugueses sao memoria da nossa vida colectiva. inserindo-se tambem no contexte mais vasto
do convivio das na'foes. celebrando datas e
acontecimentos de caracter nacional e internacional.
As emissoes de 2001 aqui reunidas. compostas por 67 selos novos. de colec'fao. cujo valor
facial ascende a € 37.50 17 519$00. sao enquadradas it luz de informa'foes e conceitos que lhes
conferem um significado mais profundo e alargado. contribuindo para uma compreensao mais
rica do mundo de conota'foes que cada uma delas encerra.
Para alem do seu valor filatelico. este volume e. pois. um contributo singular para a divulga'faO do nosso patrimonio e da historia que 0 envolve.
Apresentado por Jorge M. Martins. professor universitario e autor dos primeiros quatro titulos
da colec'fao. 0 volume apresenta-se com texto bilingue - a pensar em quantos necessitam de
ofertas diferentes para as suas rela'foes internacionais. pessoais ou profissionais.
Prefo: € 57.36111 500$00

A VENDA :
•
•
~
~
~
~

~

RE80l'RE
$OCIEDADE REVENDEDORA
DE APARELHD$ DE PRECISAo. S.A.

na sua Esta'fao de Correios
na Filatelia
Loja - Av. Casal Ribeiro. 28 - 1049-052 LlSBOA
Atraves da linha gratis 800 273 273
Por fax: 21 311 18 48 ou e-mail: mercadonacfil@ctt.pt
Pelo site: www.ctt.pt
Por correia (nao precisa de selo) para:
Remessa Livre 11004 1032-960 LlSBOA

Ofertas III :

Seguran~a

•

Cor

•

Variedade

Ao adquirir este livro. recebera gratui!~mente a revista trimestral do Clube do Coleccionador e 0
direito iI quota de socio deste clube. durante um ana .Recebera tambem um marcildor de livros.
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BARCOS HISTORICOS
ULTIMA EMISSAO EM ESCUDOS E EUROS
EMISSAO CON/UNTA COM A CHINA

Aviso de

Data de emlssao: 8 de Novembro de 2001
Desenho: Vltor Santos/Carlos Leltao
Impressao: INCM. Offset
Popel: Esmalte
Denteado: 12 x 12 '/2
Formato: 40 x 30,6 mm
Folhas: De 25 selos, de cada motlvo
Plano de emlssao:
53$OO/€ 0,26 - 1 250 000 - Navlo chines
53$OO/€ 0,26 - 1 250 ()()() - Caravela portuguesa
Bllhetes postals: 2 x 80$00/€ 0.40
Foe: Lisboa, Porto, Colmbra, ~vora, Faro, Funchal
e Ponta Delgada.

Endere~o

Na sequencia do ponto 4.1
da
OS00332000CA' transmltem-se as Instru<;:6es
relatlvas
execu<;:ao do servl<;:o AEA.

Se eventualmente for sollcltada a utlllza<;:ao
de Correlo Azul. sera completada a dlferen<;:a
entre a taxa do prlmelro escalao de Correlo
Azul e 0 pre<;:o unltarlo do AEA. Neste caso 0
AEA deve ser slnallzado com etlqueta de Correlo Azul.
De Igual modo. se 0 cllente pretender utlllzar 0 AEA para 0 Servl<;:o Internacional. devera
a franqula ser completada com a dlferen<;:a
entre a taxa do prlmelro escalao respectlva
(Avlao/Azul) e 0 pre<;:o unltarlo do AEA.

a

DEFlNI~O/IDENTIFICA~O

o AEA e um suporte pre-franqulado, na forma de um Bllhete Postal. com a dlmensao de
105x148mm e a gramagem minima de 15Ogr/
m 2, com espa<;:os para Inclusao de elementos
relatlvos
Identlflca<;:ao do antigo e novo endere<;:o dos cllentes que 0 utllizem .
o AEA aprovado por Portarla do Mlnlstro
da Tutela, consta do ANEXO I.

a

INTEIRO POSTAL
PEDRO HOMEM DE MELO - Centenarlo do seu nasdmento

CONDI~6ES DE UTILlZA~O

o AEA tem uma utlllza<;:ao excluslva para
actuallza<;:ao do endere<;:o postal ou de telecomunlca<;:6es. Qualquer utillzac;Cio indevida, para fins
diferentes daquele a que sa destlna, Imposslbilita a
aceltac;Cio, expedic;Cio au distribuiC;Cio destes objectos. Nestes termos os mesmos serao recusados no
acto de acelta<;:ao e quando detectados numa
fase posterior acelta<;:ao serao Imedlatamente
enviados para refugos.
As sltua<;:6es omlssas no presente diploma
serao tratadas de acordo com os normatlvos
em vigor sobre essas materlas.

CARACTERisTICAS

Data de emlssao: 1 de Dezembro de 2001
Tlrogem: 25 000 exemplares
Pre~o: 53$00/€ 0,26

AMBITO
o AEA - Aviso de Endere<;:o Alterado pratlca-se no Servl<;:o Naclonal e Internaclonal.

SOBRESCRITO - MOEDA
PORTO 200 l - Capital Europela da Cultura

Data de emlssao: 10 de Dezembro de 2001
Moedo do outorla: Irene Vllar
Inclul os sels selos da autorla de Joao Machado, obllterados
com carlmbo especial. aluslvos ao aconteclmento
Pre~o: 2500$00/€ 12,47

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
FILIADO NA FEDERA<;AO PORTUGUESA DE FILATELIA
~~

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES

SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5. QDT.Q -1150-020 LlSBOA - Telet.: 218123936
Expedlente - Quintas-feiras e sabados, das 15 as 19 horas.
Qualidades e quotiza~6es dos sacios:
JUNIOR (menores 18 anos) - 5 € ana
EFECTIVO (Lisboa e Concelhos Limltrofes) - 11 € ano;
(ProvIncia e IIhas) - 10 € ana
CORRESPONDENTE (Estrangeiro) -12 € ana
Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro.
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Alterado - AEA

a

PRE<;:O
o pre<;:o de lan<;:amento do AEA €I flxado
em 45 escudos por unldade e 400$00 por conJunto de 10 unldades.
Os pre<;:os deste produto Integrarao, de
futuro, 0 tarlfarlo
dos cn.

SERVI<;:OS
ESPECIAIS
o AEA admlte
os Servl<;:os Especlals de:
- Reglsto
- Aviso de Recep<;:ao.
Non» • End"""" do 00_1''''
Tratando-se de
um produto prefranqulado, com
porte Ja Incluido, 0
pagamento dos
Servl<;:os Especlals
apenas pode ser
felto atraves de
Selos, Maqulnas de
Franqular ou sistemas de franqula emltldos pelos balc6es de
DISPOSI<;:OES FINAlS
acelta<;:ao.
Esta CC entra em vigor em 2001/01 /12.
PADRA.O DE QUALIDADE
o AEA obedece ao padrao de servl<;:o de15 de Dezembro de 2000 - 0 COR. Armenlo A.
8elo do Sliva.
flnldo para 0 Correlo Normal.

~ORREIOS
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CORREIO AZUL NACIONAL
2.1.2. SOBRESCRITOS ESPECiFICOS
PRODUZIDOS PELO CLiENTE

No uso da competancia delegada no
ponto 3.1 da OS000791 CA Indlcam-se as caracteristlcas e estabelecem-se as normas de
execuc;:ao do CORREIO AZUL NACIONAL.

Os clientes podem igualmente produzir
sobrescritos destinados a circular em Correio
Azul. de dlmensoes e modelos iguais ou diferentes aos dos Correlos, desde que respeitem
as condlc;:oes definidas para as correspondancias e sejam prevlamente autorizados
pela respectlva Dlrecc;:ao Comercial, pod endo usar como franquia qualquer das modalidades descritas no ponto 2.1 .4.
Esses sobrescritos terao de reproduzir a
etiqueta identiflcativa do Correio Azul respeitando todas as caracteristicas enuncladas no ponto 2.1.3.

1. CARACnRlSTICAS

o Correio Azul Nacional. inclul todos os
envios posta Is que circulam com prloridade
garantida desde a aceitac;:ao ate a entrega.
2. ACEITAc;,Ao

2.1. ACONDICIONAMENTO, SINALlZA<;AO
E FRANQUIA

o acondicionamento dos objectos de
Correlo Azul pode ser efectuado em:

2.1.3. SOBRESCRITOS COM OUTRAS FORMAS
DE SINALlZA<;:AO

a) sobrescritos pre-franquiados produzidos
pelos Correios
b) sobrescritos especificos produzidos pelo
cliente nos termos do ponto 2.1 .2.
c) quaisquer outros sobrescritos, desde que
sinalizados nos termos do ponto 2.1.3.

Os objectos de Correio Azul naG acondicionados em sobrescrltos pre-franquiados.
em sobrescritos especificos produzldos pelo
cliente, ou que naG utilizem 0 selo azul com
etiqueta acoplada, serao obrigatorlamente slnalizados, no rosto. com uma etiqueta
autocolante Identificativa de Correlo Azul.
A etiqueta e colada integralmente na
FRENTE DO SOBRESCRITO, preferenclalmente entre a zona do remetente e a zona da
franquia; caso noD seja possivel devera ser
colada sob a zona do remetente.
A etiqueta tern as segulntes caracteristicas:

Os objectos naG incluidos em sobrescritos.
devem ser acondlcionados em embalagem
adequada e devldamente sinalizados. nos
termos do ponto 2.1.3.
2.1 .1. SOBRESCRITOS PRE-FRANQUIADOS
DE CORREIO AZUL
Existem para venda sobrescrltos de Correio Azul pre-franquiados nas segulntes dlmensoes e limites de peso:
DL (11 Ox220mm) 1.0 escalao ate 20 gr
DP (120x176mm) 1.0 escalao ate 20 gr
C5 (162x229mm) 2.0 escalao ate 100 gr
C4 (229x324mm) 3. 0 escalao ate 350 gr

Cor - azul
(Pantone Process
Blue C)
Dlmensoes:
altura 44 mm
largura 32 mm

Porem. quando 0 peso ultrapassar 0 escalao Indlcado para cada um deles, deverao
ser completados com a franquia em falta.
tendo por base a tarifa unitaria.
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Novas 'Emissoes
Portuguesas
2001 - ANO DM NAC;OES UNIDAS PARA 0 DlALOGO ENTRE CIVILlZAC;OES
Dolo de emlssao: 9 de Outubro de 2001
Oesenho: Lulz Duran
Impressao: lito Mala. Offset
Papel: Esmalte
Oenteodo: 12x 12'/2
Formato: 40 x 30,6 mm
Folhas: De 50 selos
Plano de emlssao:
1 selo de 140$00/€ 0,70 - 300000
FOC: lis boa, Porto, Colmbra, tvora. Faro. Funchal
e Ponto Delgada.

100 ANOS DO NASCIMENTO DE WALT DISNEY
Dolo de emlssao: 18 de Outubro de 2001
Oesenho: Walt Disney Company
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
Folha mlnlatura com 9 selos (8 diferentes)
de 53$00/€ 0.26
Cuslo 477$00/€ 2,38 - 120000
FOC: lis boo, Porto, Colmbra. tvora. Faro, Funchal
e Ponto Delgada

200 ANOS DAS GUARDAS EM PORTUGAL
Oala de emlssao: 22 de Outubro de 2001
Oesenho: Acaclo Santos
Impressao: INCM. Offset
Papel: Esmalte
Oenteado: 12x 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
90$00/€ 0,45 - 1 000000
105S00/€ 0,52 - 500000
140$00/€ 0.70 - 300 000
350$00/€ 1.75 - 350 000
Bloco com 1 selo de 225$OO/€1.l2 - 60000
FOC: lIsboa, Porto, Colmbra, tvoro, Faro, ~uncha l
e Ponta Delgado.
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o Senhor Pedro Vaz Pereira e admirado,
considerado e respeitado por todos os que
tem a seu corgo os destin~s da Filatella
Mundlal e vlu, no passado dia 8 de Setembro, na Pol6nia, p~r ocasiao duma Exposi<;:00 Fliatelica Europela, reconhecldo 0 seu
excelente trabalho, a sua competencia e
dedica<;:ao sem limites a causa da Filatelia,
ao ser eleito p~r unanimidade e aclama<;:ao
Presldente da FEPA (Federa<;:ao Europeia de
Fliatelia), estando presentes representantes
de 32 paises, obvlamente, da Europa. Eo
uma honra jamais alcan<;:ada por um presidente da nossa Federa<;:ao. E a honra e
tanto maior quanta e certo, ser Portugal um
pequeno pais a beira-mor plantado e cuja
fliatelia e proporclonal ao seu tamanho. Eo
uma honra para si, Senhor Pedro Vaz Pereira, presldlr aos destin~s da Fliatelia Europela
durante 4 anos; e uma honra tambem para
n6s filatelistas portugueses e uma honra, sem
duvlda, para Portugal. Esperamos que os
nossos Correios tenham na devida conta
este facto e que 0 apoiem, Sr. Presldente,
nas propostas que nao deixara, certamente, de fazer. 0 CFP reitera-Ihe os desejos das
maiores felicidades nesta nova mlssao de
seNh:;:o a bem da Filatelia Europeia.
Agrade<;:o aos presentes que tributem ao
nosso presldente uma vlbrante salva de
palmas.
Finalmente, agrade<;:o em nome da CFP,
a todos os prezados associ ados e amigos que
tiveram a gentileza de aqui se deslocarem
para comemorarem connosco os 58 anos de
vida do nosso grande e prestigiado Clube.

efeito pelo nosso Clube e, a titulo p6stumo, ao
dedicado cons6c10 Sr. Joao Luis de Medeiros
que, durante decadas, foi um colaborador
incansavel do Comendador Dias Ferreira na
condu<;:ao dos destlnos do CFP.
Flnalmente, antes do encerramento da
comemora<;:ao desta data festiva foram entregues medalhas do CFP aos s6clos presentes no jantar, que completaram 50 e 25 anos
de associados.
Dos trinta e cinco s6cios que reuniam
aquelas condi<;:oes, apenas quatro marcaram presen<;:a no referido repasto, 0 que
reflecte bem a crise que atravessa 0 espirito associativo no nosso pais. Porem, alguns
desses dedicados cons6cios escreveramnos, explicando as razoes por que nao puderam estor presentes na Messe de
Monsanto. Agradecemos a aten<;:ao que
tiveram.
Obvlamente, que aos trinta e um s6c1os
que, p~r uma razao ou por outra, nao puderam confraternizar connosco como, certamente, serla seu desejo, foram ja enviadas
as medalhas a que tinham direito pel a dedlca<;:ao que tem demonstrado pelo Clube
que tambem Ihes pertence.

FILATELIA-NUMISMATICA
MADEIRA
Coso Especializada em:

2.1 .4. FORMAS DE FRANQUIA

2.5. HoRARIOS LIMITE DE ACEITA<;AO
AO BALCAO E DE ABERTURA
DOS RECEPTAcULOS

Para alem dos objectos acondiclonados
em sobrescritos pre-franqulados, os objectos
de Correlo Azul podem ser franqulados das
seguintes formas:

2.5.1. A hora limite de aceita<;:ao ao balcoo, de objectos do Correlo Azul para expedi<;:ao no pr6prio dia sera de uma hora antes
do horario estabelecido para 0 fecho das
malas.
2.5.1 .1. Quando os melos disponivels e 0
trafego 0 permitirem 0 periodo de uma hora
podera ser reduzido de acordo com as caracteristicas especificas de cada balcao.
2.5.1.2. As correspondenclas de Correlo
Azul aceites em mao ap6s a hera de expedi<;:00, deverao ser identificadas no verso das
mesmas com um carlmbo expresslvo dessa
sltua<;:ao e rubricadas pelo empregado
aceitante.
2.5.2. A hora da ultima tiragem dos receptaculos especificos de Correlo Azul e previamente estabelecido para cada um deles,
devendo os mesmos exibir essa indica<;:ao
bem como os dlas das tiragens.

a) aflxa<;:ao de selos postais, com ou sem
etiqueta azul acoplada
b) afixa<;:ao de etiqueta de franquia EC
ou de outr~ equipamento automatlco de franqula postal
c) Impressao em maquinas de franquiar
(da esta<;:ao ou do cllente)
d) por aven<;:a.
A franqula e calculada por escaloes de
peso de acordo com 0 tarifario em vigor.

2.2. DIMENSOES E PESO
Os objectos de Correio Azul ate 20 gr devem obedecer as condl<;:oes de normaliza<;:ao
deflnidas pela empresa. Os objectos deste
escalao de peso que nao obede<;:am a estas
condi<;:oes, serao taxados pelo valor do segundo escalao.
Os objectos de Correio Azul, com peso
superior a 20 gr, obedecem as dimensoes minimas e maximas das restantes correspondenclas sendo 0 seu peso maximo de 2 kg.

2.6. CORRESPONDENCIAS DE SERVI<;O

A correspondencia de seNi<;:o em Correio
Azul s6 devera ser utilizada em casos de manifesta urgencia, e identiflcada nos termos do
ponto 2.1 .3.

2.3. SERVI<;OS ESPECIAIS

3. ENCAMINHAMENTO, TRATAMENTO
E TRANSPORT[

o

Correio Azul admite como seNi<;:os especiais, mediante 0 pagamento da respectiva sobretaxa:

3.1. EXPEDI<;AO E ROTULAGEM

* MOEDAS * SELOS * NOTAS*
de

Tenho dito.»

Portugal/A~ores/Madeira/Macau

Seguidamente, numa breve, mas significativa cerim6nia, foi entregue pelo fundader do Clube e vice-presidente da Direc<;:00, Comendador Jose Rodrigo Dias Ferreira,
a medalha da nossa Agremia<;:ao ao presidente da Federa<;:ao Portuguesa de Fliatelia/APD e presidente da FEPA, Sr. Pedro Vaz
Pereira em reconhecimento dos relevantes
seNi<;:os que tem prestado a Filatella Naclonal.
Foram tambem atribuidas medalhas do
CFP ao prezado associado Dr. Ant6nlo da
Silva Gama pela prestimosa colabora<;:ao
que deu a Comissao Organizadora da Exposi<;:ao Filatelia «LlSBOA 2000», levada a

Ex-Colonias
COMPRA

E VENDE

Grandes Colec~6es e

pe~as isoladas
Aparlado 4511
9001·801 FUNCHAL
MADEIRA- PORTUGAL
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3.1 .1. A expedi<;:ao, cargas, descargas e
tratamento de Correlo Azul sao feltos priorltarlamente sobre 0 restante correia por forma
a garantir 0 escoamento mais rapido que a
rede permitir. A expedl<;:ao deve ser efectuada de acordo com 0 plano definldo para 0
CDP.
3.1.2. Na origem, todo 0 Correio Azu l
deve obrigatoriamente ser faceado, separado e alnda marcad%bliterado quando for
selado.
3.1.3. 0 Correio Azul deve igualmente ser
acondicionado em tabuleiros especificos conforme 0 seu formato, devendo sempre que
possivel manter 0 pre-tratamento ja efectuado pelos clientes.
3.1.4. A expedi<;:ao e encaminhamento
de Correio Azul deve ser efectuada por forma a garantir a perfeita Identlflca<;:ao destes objectos, devendo ser utilizadas UAT

a) Registo
b) Aviso de Recep<;:ao
c) Valor Declarado.
Estes seNI<;:os, quando utillzados, deverao
respeitar os condicionalismos estabelecidos
para cada um deles.

2.4. RECLAMA<;OES/INDEMNIZA<;AO
As reclama<;:oes e eventuais indemniza<;:oes dos objectos de Correio Azul com seNi<;:os especiais serao resolvidas de harmonia
com os normativos respectlvos, em vlQor.

Tel.: 291 22 30 70
Fax: 291 23 08 05
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6. DISPOSI~6ES TRANSITORIAS E FINAlS

especificas para 0 efelto. bem como os rotulos deflnldos.
3.1.5. DevenS ser garantldo 0 escoamento pelos melos mais rapidos como por exemplo antecipayoes.
3.1 .6. Os reglstos de Correio Azul sao tratados de acordo com os normativos em vigor.

6.1 . As situayoes omlssas no presente diploma serao reguladas pelos normativos em vigor sobre essas matarias.
6.2. E revogada a CCOOO199COR (FL. 2899).
6.3. Esta CC entra imediatamente em vigor.

3.2. GUlAS DE MALAS/UAT

Deverao ser utilizadas gulas de malas/UAT
para todo 0 Correlo Azul. quer se trate de
objectos reglstados ou nao reglstados. de forma a garantlr 0 controlo quantitativo das
UAT. devendo ser comunlcada qualquer anomalia quando verificada.

6 de Julho de 2001 - 0 COR. Armenia A.
Bela da Silva. •

Filatelia Joaquim A.S. Ma~as

4. RECEP~O E DISTRIBUI~O

4.1. DESCARGA E ABERTURA

Rua do Crucifixo, 76 - 2.° Sala H
1100-183 USBOA
POR1UGAL
Tel.: 213 467 661
Fax: +351 213 259 090

A descarga e abertura das UAT especificas
de Correio Azul tem priorldade sobre as restantes.
4.2. PREPARA9AO PARA A DISTRIBUI9AO

4.2.1. A separo<;:ao geral de Correio Azul
tem prlorldade sobre todo 0 correlo Naclonal
nao reglstado. devendo ser garantido saldo
zero.
4.2.2. Sempre que durante a distribuiyao
ocorram situayoes anomalas que coloquem
em risco 0 escoamento de todo 0 trafego.
devenS 0 distribuidor dar prlorldade absoluta
ao Correio Azul. por forma a garantir 0 saldo
zero na distribulyao.

SELOS • HIST6RIA POSTAL
COMPU - VENDE
Aberto de 2.!! a 6.!! das 14.30 as 19.00
(de manha, com marca~ao previa)
Agora com loia virtual
na Internet. Endere~o:

4.3. REEXPEDI9AO/REENCAMINHAMENTO

WWW.CARTOFILlA·FILATELlA.COM

As reexpediyoes referentes a Correlo Azul
serao sempre realizodas no proprio dla de
chegada. As relativas a erros de encaminhamento. deverao ter um tratamento prloritario.
cumprlndo os procedimentos definldos. e.
entre CDP relativamente proxlmos devera
assegurar-se a troca dos erros de encaminhamento por forma a garantlr a entrega em
D+l.

Selos de Portugal. Ultramar
e Estrangeiro.
Novidades. Tematlcos.
Sobrescritos de 1.2 dia.
TODO 0 MATERIAL FILATELICO

5. OBJECTOS DE CORREIO AZUL COM FALTA
OU INSUFICIENCIA DE FRANQUIA

Bastos & Campos, Lda.

Os objectos de Correio Azul com falta ou
insuflciencia de franqula deverao ser tratados
de acordo com a Norma 48 da OS008889CA
(FL. 245-89).

R. Maria Andrade. 55 - Tel.: 21 8134108
117()'215 LlSBOA
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PORTUGAL

o CFP comemorou 0

seu 58. 0 Aniversario

al como previsto. teve lugar no passado dia 25 de Outubro. na Messe de
Oficials da Forya Aarea. no Monsanto.
o ja tradlcional jantar de anlversario do nosso Clube.
Dirigentes e socios. alguns acompanhados por famliiares. confraternizaram para
comemorar os 58 anos de existencla do
maior e mais prestigiado Clube Filatalico do
pais.
Nao obstante a fraca adesao dos associados a esta iniciativa (as inscrlyoes para 0
referido jantar nao foram alam de 40) conseguimos proporclonar a um numero tao reduzido de participantes um magnifico jantar
que. tanto quanto sabemos. foi do agrado
geral. servlndo de pretexto para um agradavel convlvio.
No final do repasto. 0 presidente da Direcyao do CFP pronunciou 0 segulnte discurso:

prlmam. slstematicamente. pela ausencla de
associados.
Mau grado 0 facto da Filatella navegar
um pouco em aguas turvas resultante da
conjuntura e tambam das novas tecnologias de que os Correios fazem. cada vez.
maior uso ao ponto de se dizer que nas «caixas do correio" se encontra muita colsa. mas
nenhum selo e este. «Ionge da vista podera
vir a afastar-se tam bam dos cora<;:oes".
mau grado 0 que se disse. 0 certo a que 0
nosso querldo Clube continua de boa saude. Uma adminlstrayao cuidada permitenos viver bem. sem ostentayoes. nem
megalomanias.
Uma sede que dignifica .o Clube. mas
que ja se revela pequena. Uma blblloteca
cada vez mais rica ao dispor de todos os
associ ados; um Boletim que sai. regularmenteo de 3 em 3 meses; material de pesquisa (]
dlsposlyao dos socios; respostas a todas as
duvldas que nos sao formuladas nas reunioes aos sabados com 0 sa lao; repleto de
socios.
No ana que decorre sao 26 os amlgos
que completam 25 anos de assoclado e 9
05 que estao ligados ao nosso Clube he 50
anos. Vamos chamar. dentro em pouco.
para entrega das respectivas medalhas. os
soclos nestas condlyoes que nos honraram
com a sua presenya.
Antes. poram. nao queremos delxar de
prestar uma slngela. mas signlficativa homenagem a um prezado consocio que sempre
nos acompanha. 0 Senhor Pedro Vaz Pereira. ilustre presidente da Federayao Portuguesa de Fliatelia/APD que. ao longo de
varios anos. (] frente dos destin~s do orgao
maximo da Filatelia Nacional vem produzindo um trabalho notavel que 0 tem
prestlglado junto da generalldade das Agremiayoes portuguesas federadas e das Federayoes nacionals dos Contlnentes onde se
cultlva a Fliatelia.

T

«Mlnhas senhoras. meus senhores.
prezados consocios. meus amigos. Julgo
que a do conhecimento de todos os presentes a razao porque no ana passado nao se
realizou 0 jantar de confraternizoyao para
comemorar mais um ana de vida do nosso
Clube. Foi um aconteclmento importante
para a vida do CFP. «a Exposiyao Nacional LlSBOA 2000". que abriu as suas portas
logo no inlcio de Novembro. que tornou
Invlavel. por motlvos obvios. a realizoyao
do referido jantar.
Dado que alguns dos prezodos associados que hoje nos acompanham. naturalmente nem sequer Ihes sobeja tempo para
ler 0 Boletim do Clube particularmente 0
numero em que vem publicado 0 Relatorio
anual. tenho 0 maior gosto. em brevIsslmas
palavras em dar a conhecer a situayao do
nosso Clube. ata porque. Infelizmente. as
nossas Assemblelas Gerais. local proprio onde
o Relatorio deve ser apreciado e discutido.
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Passaram cem anos sobre a morte de Et;a de Queiros.
Se ao comum dos mortais 0 tempo lhes apaga a memoria. com este nosso ilustre antepassado sucede justamente
o contra rio: sao hoje incontaveis os estudos da mais diversa indole sobre 0 escritor: as edit;iies (e tradut;iies)
das suas obras sucedem-se: a leitura dos seus romances
continua a fazer as delicias de todas as gerat;iies: e considerado pelos especialistas um dos maiores escritores
portugueses de sempre. Primus inter pares mesmo. para
Correios de Portugal ousamuitos. Apesar disso. os
ram dedicar-lhe mais um ensaio. Na expectativa. que
cremos plenamente alcant;ada. de que nao haven do ja
nada de novo a dizer sobre Et;a. se conseguisse transmitir de uma nova maneira algumas ideias essenciais. e talvez menos sublinhadas. assim como um bom numero
de imagens. alias pouco divulgadas. As comemorat;iies do centenario de Et;a - a que os
ja
haviam dado rea Ice filatelico adequado - ficam assim enriquecidas com uma obra cuja dignidade e
valia intrinseca nos honram. Esperemos contribua para que seja ainda mais conhecido e. em consequencia. melhor amado.
De tiragem limitada e numerada. graficamente cuidado e profusamente ilustrado. este livro e
ainda valorizado com 3 selos de emissiies comemorativas: 1 selo da "Escultura Portuguesa-Lubrapex
95" (3 D grupo). no valor facial de € 0.40 / 80$00 (ano-1995). 1 selo dos "150 anos do nascimento
de Et;a de Queiros" no valor facial de € 0.80 / 160$00 (ano-1995) e 1 selo dos "100 anos da morte
de Et;a de Queiros". no valor facial de € 0.42 / 85$00 ( ana - 2000).

cn

cn

Prefo: € 36.91 /7.400$00

A Venda:
•
•

Na sua Estat;ao de Correios
Na Filatelia
~ Loja - Av.Casal Ribeiro. 28 - 1049-052 LlSBOA
~ Atraves da linha gratis 800 273 273
~ Por fax: 21 311 18 48 ou e-mail:mercadonacfil@ctt.pt
~ Pelo site: www.ctt.pt
~ Por correia (nao precisa de selo) para:
Remessa Livre 11004 1032-960 LlSBOA

O'er/as.:
Ao adquirir este livro. recebera gratuitamente a revista trimestral do Clube do Coleccionador e
direito a quota de socio deste c/ube. durante um ano. Recebera tambem um marcador de livros.
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PORTIMAo 2001 - VII Exposi~ao Fllatelica
Nacional Juvenil

romovida pela AFAL - Associa<;:ao Filatelica Alentejo-Algarve. realizou-se de
18 a 25 de Outubro ultimo. na Escola
Secundaria Manuel Teixeira Gomes. em
Portlmao. a VII Exposl<;:ao Fllatellca Nacional
Juvenil. a «PORTIMAo 2001 ...
Estiveram em competi<;:ao 33 participa<;:oes. ocupando 94 faces. Na classe oficial
esteve exposta a colec<;:ao da Funda<;:ao
Portuguesa das Comunica<;:oes e na Especial estiveram presentes a Sec<;:ao Fllatellca
da Associa<;:ao Academica de Colmbra. a
AFAL e Manuel Marques.
Nesta exposl<;:ao juvenil foram convldados a partlcipar. pela Comissao Organizadora. as Federa<;:oes Nacionals de Espanha
e Fran<;:a. as quais enviaram 11 e 10 colec<;:oes respectlvamente. Estiveram presentes
tambem. um Jurado de cada um daqueles
paises. A organlza<;:ao convidou ainda 5
Jovens de cada pais a deslocarem-se a
Portugal. tendo colocado a disposi<;:ao aloJamento e allmenta<;:ao para poderem assistir e partlciparem nos trabalhos desta
exposl<;:ao.
Quanto aos portugueses. estlveram expostas 12 colec<;:oes. asslm Identlficadas:

• Pedro Jose Rocha Marques
Brasoes
• Tiago Albano de Queiroz Correia
Do vapor ao TGV
• Ana Katharina Zabel
Ambiente
• Rebecca Louise Hale
Ca<;:adores
• Andrela Filipa de Jesus Gon<;:alves
Flores
• Pedro Miguel Lage Cardoso Martins Lopes
o Autom6vel

P

Quanto ao palmares.
distribuido:

ficou assim

Grande Premio da .. PORTIMAO 2001 ..
Trofeu Camara Municipal de Portimao
e Diploma de Medalha de Proto Dourada
Grande
• PEDRO MIGUEL VAZ PEREIRA
87 pontos - Portugal
Intelros Posta is da Monarqula Portuguesa
Premio Grupo A do .. PORTIMAO 2001 ..
Trofeu Federacrao Francesa de Filatelia
e Diploma de Medalha de Proto Dourada
• ANA DE VICENTE BOCANEGRA
78 pontos - Espanha
Encontro de dols mundos

• Pedro Miguel Vaz Pereira
Inteiros Postais da Monarqula Portuguesa
• Pedro Nuno Canteiro
Aves de raplna
• Vltor Manuel Peres Gon<;:alves
Fol um dla em Brownsea ...
• Paulo Sergio Magalhaes Sousa e So
o Coo
• Pedro Andre Ferreira Soares
Fauna
• Nucleo Filatelia Juvenil de Silves
Descobrimentos Portugueses

Premio Grupo B do .. PORTIMAO 2001 ..
Trofeu Federacrao Espanhola de Sociedades
Filatelicas e Diploma de Medalha de Proto
Dourada Grande
• GUILLAUME CANTINEAU
85 pontos Fran<;:a
Les tarifs postaux des plls ...
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Premlo Grupo C da .. PORTIMAO 2001 ..
Trofeu da Federac;:Cio Portuguesa de Filatelia
e Diploma de Medalha de Prata Dourada
Grande

DOMFIL assina acordo com
POSTEUROP

• LAURIANNE HUMBERT
84 pontos Fran<;:a
Le piano, ma passion

Para promover a emissao de lemas
Europeus (Europa lematica)

Para alem destes premios foram alnda
atribuidas mais 2 medal has de prata dourada grandes, 6 de prata dourada, 8 de
prata grande, 7 de prata, 3 de bronze prateado e finalmente 3 de bronze.
o corpo de jurados foi constituido pelo
Prof. Ant6nio Borralho, Dr. Ant6nio da Silva
Gama, Joao Soeiro, Manuel L6pez Calclz
(Espanha) e Marcel Nadal (Fran<;:a). Prestou
provas 0 Jurado observador espanhol Sr.
Jose Pedro Gomez-Aguero tendo sldo conslderado apto.
o cargo de coordenador da FPF foi entregue ao Eng.o Vitor Pimenta Jacinto. 0 comlssario para Espanha foi 0 Jurado Sr. Manuel
L6pez Calelz e da Fran<;:a veio 0 tambem jurado Marcel Nadal.
A Comissao Organizadora foi constituida
por Ant6nio Gon<;:alves Borralho (Presldente),
Ant6nio Manuel Pimentel Cavaco, Alvaro
Paixao, Augusto Barjona de Freitas, llidlo Jose
Pires dos Santos, Olimpio de Sousa Gomes e
Rul Bastos.
Esta Exposl<;:ao Naclonal contou com 0
patrocinio da Federa<;:ao Portuguesa de FIlatelia/APD, da Camara Municipal de
Portimao e dos Cn-Correlos de Portugal, SA.
05 crr emitiram 9 carlmbos comemorativos dedicados as varlas escolas da cidade. 05 seus motlvos estavam relacionados
com 05 selos da emlssao Walt Disney, tais
como 0 pr6prlo Walt Disney, Mickey, Donald,
Pateta, etc.

Domfil, uma empresa subsldiarla do Grupo Afinsa, chegou a um acordo de colabora<;:ao com Posteurop, segundo 0 qual
ambas as companhlas Irao cooperar na
promo<;:ao e desenvolvimento de selos relativos ao «Tema Europeull (Europa Tematlca).
Entre as actlvldades que ambas as empresas Irao empreender, uma dlz res pelto a
publ/ca<;:ao conjunta e ao lan<;:amento oficlal do catalogo de DOMFIL «Selos anuais
da Europa Tematica de Posteuropll, para 0
qual Posteurop fornecera a DOMFIL informa<;:oes pertinentes para cada edl<;:ao. Por seu
lado, DOMFIL ira publ/car anualmente um
catalogo com selos autorizados pela
Posteurop.
Marc Pouw, Secretarlo-Geral de
Posteurop, e Carlos de Figueiredo, Gerente
Geral de Fllafinsa asslnaram 0 acordo oflelalmente no dla 15 de Outubro as 13.00 na
sede do Grupo Aflnsa.
DOMFIL aderiu ao Grupo Afinsa em 1988
e tem estado a especlal/zar-se progresslvamente e a aumentar a sua edl<;:ao de novos catalogos e de albuns tematlcos, pelo
que passou agora a ser 0 lider editorial no
mercado internacional na parte respeitante
a filatel/a tematica.
Posteurop fol fundada em 1993 para
ajudar os operadores postais a melhorar 05
seNi<;:os para com 05 seus clientes. As tarefas de Posteurop incluem a escolha de temas e de actividades promoelonals para 05
selos da Europa. 0 trabalho de selec<;:ao de
temas e da responsabilidade do Projecto
Filateilco (Philatelic Project), reunlndo presentemente representantes de 19 administra<;:oes postais da Europa.

*
05 6rgaos soelals do CFP congratulamse com mals este exlto obtldo pel a AFAL felieltando 05 organlzadores deste evento.
Esperamos e desejamos ex ito para a
Lubrapex 2002 atrlbuida ao referido Agrupamento Filatelico.
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co-mae, por vezes tao carregados de peixe
que estavam prestes a afundar-se. Noutras
ocasioes, poderiam estar no mar, sozlnhos,
em ambiente geildo, por mals de 12 horas e
pescar multo pouco peixe. Quando surgia
nevoeiro (0 que e frequente naquelas aguas),
era normal levarem consigo um coo, pols 0
seu ladrar perm ItIa que 0 barco-mae 05 localizasse. Uma ocasiao, um pescador andou a
derlva durante cinco dias ate ser encontrado.
Depols de uma refel<;:ao de bacalhau, ao
tim do dla, estes homens tlnham de preparar
e IImpar a pesca do dla e, ainda, de a acondlclonar em sal nos poroes. Durante quase sels
meses tal val continuar a passar-se, com frequentes noltes de apenas 4 horas de sono,
ate 0 navio completar a sua carga de 300
toneladas de pelxe.
Em 19690 «GAZELAll fez a sua ultima vlagem, tendo sldo comprado e doado ao Museu Maritimo de Flladelfia. Quatro anos mals
tarde entrava em uso como navio-escola e,
desde entao, tomou parte em muitos eventos nauticos, bem como foi utilizado em diversos tilmes.

PREMIOS
A LA EXCELENCIA
FILATELICA
egundo Informa<;:ao receblda da Fundaclon Albertino de Figueiredo para la
Filatelia. 05 tres pI/ares em que se
apoia a filateila estiveram representados nas
personal/dades galardoadas este ano com
05 Premlos a la Excelencla FI/atel/ca, que
foram entregues pelo presldente da referida
Funda<;:ao no decorrer de uma brl/hante
cerlm6nia celebrada no Museu Thyssen
Bornemisza, com assistencia de numerosos rapresentantes do coleccionismo de selos, do
comercio tilatallco e dos Correios espanh6is
e estrangelros.
Receberam as medalhas que simboilzam
estes pramios os Senhores Alvaro Martinez-Pinna. autor do «Manual de las Emisiones
de los Seilos de Espana ll; 0 senhor Thomas E.
Leavey. dlrector-geral da Uniao Postal Universal e impulslonador da Assocla<;:ao para 0
Desenvolvimento da Filatella e a Senhora
Claudia Parthen. em nome do esposo, 0
empresarlo filatalico alemao Volker Parthen,
recentemente faleeldo.
No seu dlscurso, 0 presidente da Funda<;:00, Albertino de Figueiredo, disse que estes
pramios e as medalhas que 05 simbol/zam
reflectem fielmente 0 espirito da Funda<;:ao,
que nasceu para estlmular a todos os nivels
o prestigio do coleccionlsmo de selos e 0 seu
interesse publico.
Assistiram a cerlm6nia da entrega dos pramlos. alem de outras personalidades, D.
Alberto Nunez Feljoo. presidente da soeledade estatal Correlos e Telegrafos; 0 Senhor Knud
Mohr, presldente da FIP; D. Ant6nlo Martins da
Cruz, Embalxador de Portugal em Madrid;
Eng.o Emmo Rosa, presidente do Conselho de
Administra<;:ao dos cn - Correios de Portugal
e 0 Senhor Jilani Ben Haddada, SecretarloGeral da UPAP (Uniao Panafrlcana de Correlos).
No final do evento teve lugar um jantar
de gala em honra dos premlados.

S

NorAS
(1) Alan Vllilers, de naturalldade australlana, acompanhou a nossa frota bacalhoelra em 1950.
(2) Trata-se do lugre «Ana Marla» que naufragou
em 1958.
(3) Sobre 0 . Creoula. e 0 seu Irmoo gemeo. 0 «Sonta Marlo Monuela-. sugere-se a lelturo do IIvro
.Usnave». edlc;oo INAPA (pog. 53/55) do corrente ono. Sobre a serle de selos estudado por
P. Bolton. recomenda-se alnda 0 artlgo «Falna
Malor». de Jorge Fernandes. em «Salos & Moedas». n.· 112 e 113. Quem se qulser melhor documentor sobre a epopelo do bacolhou.
recomendo-se a lelturo de dlversos ortlgos publlcados no n.· 45 do revlsto «OceonosN. de
Janeiro/Marc;o de 2001.

LOlA DE COLECCIONISMO
DE JAIME DIAS
Compra, Vende e Troca:

Selos nacionais e estrangeiros
Rua Ponto Delgado, N.· 26, A e B
1000-242 L1SBOA
Telefone 21 8532052
Aberlo das 14h30m as 20h
De 2." Feira a S6bado
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MOSTRA FILATELICA NA CAPITAL
EUROPEIA DA CULTURA

A PESCA DO BACALHAU
Peter Bolton *

identlflcm;:ao de alguns navlos liustrados na emissao portuguesa dedicada
a pesca do bacalhau. pode ser felta
consultando 0 fascinante livro «A Campanha
do Lugre Argus». de Alan V1l1iers que se integrou
numa das campanhas (1).
Tres dos seis selos sao Identicos as fotografias tiradas por Vliliers nessa viagem. 0 selo da
taxa de 52$00 nao e exactamente Idemtico
mas e certamente do mesmo pescador que
se ve no dori segurando um enorme bacalhau.
o selo do taxa de 85$00 mostra a mesma fotografla que se encontra no livro do aQorlano Jacinto Martins. de 59 anos de Idade. um
especlalista que podia abrir um bacalhau e
retirar-Ihe a espinha dorsal. ao ritmo de 12 por
minuto. trabalhando no tombadliho. 00 ar
livre. debalxo de chuva ou neve. hora apos
hora. e Isto depols de ter passado ate 12 horas na pesca . Na ocaslao. 10 ele ja na sua 39.0
viagem.
Tambem neste ultimo selo se mostra um
lugre patacho que e. certamente. 0 «GAZELA
PRIMEIRO» uma vez que era 0 unlco com
aquela apare/hagem de todos os 62 navlos
que foram de Portugal para os Grandes Bancos. nesse ano. 0 selo do taxa de 140$00 e.
por certo. 0 lugre «GAZE LA» pols e. exactamente. 0 da mesma fotografia que se pode
ver a pagina 165 do referido livro. 0 selo da
taxa de 215$00 e lIustrado com um lugre
que. por enquanto. nao podemos Identlficar (2).
E interessante referlr. a proposito. que 0
«ARGUS». no qual vlajou Vllilers. e agora 0
«POLYNESIA» (que vemos no selo junto ao ti-

tulo). dos Cruzeiros Windjammer. Aparece alnda nos selos de Nevis (Yvert n.o 47 e 465) e
tambem no selo n.o 587 (Yvert) de Sf. Kitts (Fig.
1). Outro navlo desta frota pesquelra. 0
«CREOULA» e. na actualidade. um navlo-escela - com 0 seu nome original no selo portugues do taxa de 140$00 da serie «Regata
Vasco do Gama» (3).
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Fig. 1

o Nucleo Fliatelico do Clube dos Colaboradores da AXA levou a cabo a sua V Mostra
Fliatelica na cidade do Porto. de 11 a 13 de Outubro de 2001. enquadrada no movlmento
cultural Intenso que esta cidade atravessa por ocaslao do «PORTO 2001 II. proporcionando
asslm aos funclonarios da AXA. do Zona Norte. a oportunldade de apreciar tao varladas
colecQ6es expostas pel os filatellstas e familiares do mesma Empresa.
Estiveram presentes 17 colecQ6es (11 Tematicas; 2 Tradlclonais; 1 Maximafilla; 1 Franquias
Mecanlcas; 1 Llteratura; e 1 Cartofilia).
Foram convldadas para 0 dla do inauguraQao algumas Individualldades IIgadas a
Empresa bem como entldades publlcas e privadas. inclulndo as mals representativas da
Fllatelia Portuguesa. Tendo sldo seNido 0 Porto de Honra. praterlram algumas palavras 0
Presldente do Clube dos Colaboradores do AXA e 0 Director dos Recursos Humanos do AXA
Seguros Portugal. aluslvas ao evento e dlstribuiram-se medal has 005 exposltores.
Esteve patente no dla Inaugural um posto de Correlos que utilizou um carimbo co memorativo da V Mostra Filatelica. cujo desenho apresentava um barco rabelo em frente do Cals
do Rlbeira. que e hoje Patrlmonio da Humanldade.
Nesta V Mostra destacou-se um trabalho sobre a retrospectlva do Grande Porto desde
a sua fundaQao ate aos nossos dias atraves de postais ilustrados e cromos legendados. que
mereceu grande atenQao do publico que a vlsitou.
F. Mendoncra

.

DOMINGOS DO SACRAMENTO, HERDEIROS

Fig. 2

MAAJA CEduA 00 5N::Jw.oooo

Rua do Crucifixo, 26 • Telefooe 213-4248 91. Telefax 213-4723 41. 1100-183 USBOA. PORruGAl

o «GAZE LA PRIMEIRO» pode ser vlsto no

selo do Uganda (Yvert n.O424 - Fig. 2) e num
selo relatlvamente recente de Dominica. No
entanto 0 seu nome aparece escrito como
PRIMERO (Uganda) e PRIMERIRO (Dominica).
enquanto 0 cata/ogo «Collect Ships on
Stamps» mantem a oplniao de que se deveria chamar PRIMERIOI Todavia. 0 seu actual
nome e «GAZE LA PHILADELPHIA».
Qualquer que seja 0 seu nome. a «GAZE LA
PRIMEIRO» e um lugre patacho de 58.5 metros.
construido em 1833 que. nos seus primeiros 17
anos de existencia. fol usa do no comerclo
europeu antes de ser convertido. no ano de
1900. para a pesca do bacalhau - uma carreira que Irla durar quase 70 anos.
Levava 35 doris de 5 metros e uma tripulaQao de 35 pescadores/marinhelros. 2 cozlnheiros, 2 mestres e 0 capitao,
Apos navegar 2400 milhas ate aos Bancos
da Terra Nova. ancorava e todos os dias as
homens lam pescar bacalhau usando apareIhos com 600 a 1000 anzois. Num bom dia
regressavam de quando em quando 00 bar-

C) Peter Bolton e presldente do .Shlp Stomp Society •• proprl·
etarlo do revlsta mensal .Log Book •. onde velo publlcado
este simpatico artlgo (vol. 30. n.· 10. Junho de 2001). 0
artlgo tol traduzldo. adaptado e lIustrado pelo sOclo Rene
Rodrigues do Silva. apOs ter obtldo a necessaria e expresso
autoriza900 do autor.

14

ALBUNS

D.S. TIPO CDE PORTUGAL E ULTRAMAR

Pennanentes

Formato 22 x 25 ems.
Cartolina

PORTUGAL - 1." Parte (Selos do Correia Normal)
- Volume I (Selos de 1853 a 1969) .......................................... _ .............................................................................. ..
- Volume IT (Selos de 1970 a 1990) ................................................................................. _ ................................... ..
.. Volume In (selos de 1991 em diante) .......................................................... _ ..................................................... _
PORTUGAL - 2." Parte I (Selos de Aviao, Impasto. Encomendas, Porteado, 0fidaI, Prtvativos. etc.) ................................................. .
- 2." Parte II (BIocos) ..................................................................................................................................................
1UiAS ADlACEt-ITES ......................................................................................................................................... _ ............................ .
ANGOlA ......................................................................................................................................................................................... ..
ANGOlA PAlOP .................................................................................................................................................................. _ ....... ..
CABO VERDE ..................................................................................................................................... _ ...........................................
CABO.VERDE PAlOP ....................................................................................................................................................... _ ............ ..
GUIN~ ................................................................................................................................................. _ ....................................... ..
GUINE PAlOP ..................................................................................................................................................................................
INOlA ......................................................................................................................................................................._ ................... .
MACAU ............................................................................................................................... _ ...........................................................

MOI;AMBlQUE ................................................................................................................................................................................. .
MOI;AM~IQUE PAlOP ..................................................................................................................................................................... ..

5. TOM~ E PRINqPE ...................................................................................................................................................................... .
5. TOM~ E PRINqPE PAlOP I - N." 1 a 59, Av. 1, Bk. 1 a 53 ..................................................................................................... .
5. TOME E PRINOPE PAlOP II _ N." 60 a 98, Av. 2, BIc. 54 a 109 ..............................................................................._ ...........
TIMOR ........................................................................................................................................................................................... ..
r;oMPANHIAS Of MOI;AMBlQUE E NIASSA ....................,.................................................,...._......_, ........................_ ....................
AFRICA, CONGO, INHAMBANE, LOUREN\!) MARQUES. TETE, QUEUMANE, K10NGA, ZAMBEZIA E ULTRA/olAA ....................................
FoIhas IsoIadas ............................................................................................................................................................................" ..
Rllhas em PAPEL .................................................................................................................................................. " ................... " .. ..
Feverelro 2001
IVA Induido 17%
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PTE

Euro

6.100$00

3D,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

7.'lOO$OO

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

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

2.800$00
2.700$00
3.500$00
90$00

B5$OO

MOSTRA FILATELICA

.
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Homenagem a JOAO BRANCO NUNCIO
Joao Pinheiro da Silva

• MANUEL ALHANDRA DUARTE
Historia do Tauromaquia
• MANUEL Luis TARRE GOMES
Hlstorla de Portugal

um dos otrios do primelro andar do
Amoreiras Shopping Center, em Us boa,
realizou-se no dia 1 de Dezembro (Dia
do Selo) uma Mostra Fllatelica, comemorativa do primelro centeno rio do nasclmento do
Cavaleiro Tauromoquico JOAO BRANCO
NUNCIO, organizada pelo Nucleo Fllatelico do
Grup o Tauromoquico "Sector 1».
Teve 0 patrocinio da Federac;:ao Portuguesa de Filatelia/ APD, dos Correlos de Portugal.
SA (Servic;:os de Fllatella), do Grupo Tauromoqulco "Sector 1» e com a colaborac;:ao do
Amorelras Shopping Center e Galerla do
Coleccionista.
Numa singela e comovente homenagem,
o coordenador do Nucleo, 0 nosso amigo e
associado Sr. Manuel Alhandra Duarte, dlssertou sabre a figura do homem e do artlsta que
fol a Mestre JOAO BRANCO NUNCIO (0 Callfa
de Alcocer), sendo acompanhado pel a familia do homenageado, destacando-se a seu
filho Joao Barahona Nuncio e esposa, asslm
como os seus netos: Marla Ines, Francisco e
Manuela e seus blsnetos: Francisco, Antonio,
Joao, Marla e Matilde.
Ao acto Inaugural tambem estlveram presentes alguns expositores, aos quais a organizac;:ao desta Mostra ofereceu a cada um, uma
pec;:a artesanal. muito original.
Eis a lista dos expositores que colaboraram
e respectivas colecc;:oes:

N

Esta fol a primeira Mostra deste novel
Grupo, 0 qual na sua apresentac;:ao pretende tornar-se conhecldo, nao so dos fllatellstas em geral como dos aficionados da Festa
Brava, em particular. Pretende ainda ser
uma porta aberta para todos os que as
qulserem acompanhar no coleccionismo do
tema tauromoquico e nao so.
Os cn - Correlos de Portugal. SA. concederam um carlmbo comemorativo que nos
pareceu muito bem e que se encontra reproduzldo aclma .
A Mostra esteve patente ao publico ate ao
dla 9 de Dezembro. Pelo local escolhldo foi
vista por multos mllhares de pessoas.
A Dlrecc;:ao do CFP agradece 0 convite
que Ihe foi enviado para a Inaugurac;:ao,
tendo delegado no autor destas lin has, a
sua representac;:ao.
Por nos parecer de Interesse, dlvulgamos
uma pequena blografia do homenageado:
1901 - Em 15 de Feverelro JOAO BRANCO
NUNCIO nasce em Alcocer do Sal.
1914 - Sal pela prlmeira vez a tourear, em
publico, no Prac;:a de Evora.
1923 - A 27 de Malo, no Campo Pequeno,
toma a alternativa de cavaleiro profissional. das maos de Antonio Luis
Lopes.
A 23 de Outubro, ao cravar um par
de bandarllhas com as duas maos,
torna-se no cavaleiro portugues
que, pela prlmelra vez. 0 faz em Portugal.
1929 - Duas corridas marcam a apoca: uma
em Lisboa, a 21 de Julho e outra na

• FERNANDO DA GRA<;A GOUVEIA
Portugal - Historia e Turlsmo
• JoAo JOSE ROCHA
Cogumelos
• JOAO PINHEIRO DASILVA
Animals em vias de extinc;:ao
• JOVIANO JOAQUIM PIRES
Angola
• Luis LUCIO REAL FERREIRA
Portugal - Historia e Cultura
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Desvantagens, vejo muito poucas e apenas aquela que para os puristas filatellcos tal
classe podero trazer.
Claro que em term os de avaliac;:ao desta classe terao que ser as regras multo bem
estudadas, dando-se especial enfase a orlglnalidade, admitir apenas originals, dar
valor temotico a sua raridade e em especial ao seu estado de conservac;:ao .
Esta classe jo fol incluida em algumas importantes exposic;:oes internacionais e mundials, tendo sldo apresentada pela primelra
vez na exposic;:ao "Nordia-95», e nas mundiais "Londres-2000» e "Espanha-20OQ».
Os criterios de julgamento que tem sldo
seguldos sao dlferentes dos outros e baseiam-se nos segulntes principios:
-

Conheclmentos e Estudo pessoal ..
Tratamento e Orlglnalldade........ .. ..
Condlc;:ao do Material e raridade
Impressao Geral, apresentac;:ao
e descric;:ao ...... ........................ ...... ......
Total

«HAFNIA 2001))
ealizou-se em Copenhague, capital do
Dlnamarca, de 16 a 21 de Outubro de
2001. uma exposlc;:ao mundlal de fllatella especializada, aberta as classes fllatelicas: Tradiclonal, Temotica, Llteratura
Filatelica e a uma nova classe que se chama Classe Aberta (Open Class).
Fellcltando os exposltores portugueses
que particlparam neste evento, deixamos
aqui registado os seus nomes, bem como 0
das suas colecc;:oes, referindo, alnda, os premios que alcanc;:aram:

R

30%
30%
20%

• Jose Luis Lobao Tello - Temotlca
"The African wild Mammals»
Ouro + Premio Especial
91 pontos
• Joao Marla Silva Violante
- Tradiclonal
"Portugal classic - first Issues»
90 pts
Ouro
• Cor. Joaquim Dares - Tradlclonal
"Portuguese India»
90 pts
Ouro
• Eng.o Julio Pedroso Mala
- Temotica
"That Glorious Deed»
Vermeil Grande
88 pts
• Carlos Jardlm - Tradlclonal
"France - Primeiros anos (1853-1860)>>
Vermeil
83 pts
• Clube Filatalico de Portugal
- Literatura
"Boletlm do Clube»
73 pts
Prata
• Luiz Gullherme Machado
- Llteratura
"A Epopeia de encurtar dlstanclas»
Bronze Prateado
68 pts
• AFAL - Assoclac;:ao Filatellca
Alentejo-Algarve - Literatura
"Mensagelro Fllatelico»
Bronze prateado
67 pts
• Silvio Carreira Soares do Sliva
- Classe Aberta
"Le monde de polssons» - Maximafilia
45 pts
Bronze

20%
100%

Nao exlste alnda nivel de medalhas a
atrlbulr, tendo-se seguido ate agora a criteria de oferecer uma medalha da exposlc;:ao
e 0 respectlvo diploma e de eleger a meIhor partlclpac;:ao do "Open Class» .
"Open Class» - "Classe Aberta» porque
naG experimento-Ia nas proximas exposic;:oes em Portugal?
E porque nao como oficial nos proxlmas
exposlc;:oes nacionals e internacionals?
Aqul fica 0 desafio, basta so Implemento-10 e comec;:ar a estudar e investigar futuras
partlclpac;:oes 50%-50%.»

PORT1JGAL - COLONlAS

ESTRANGEIRO
QUAlQUER

NOVIDADES

I

M\NCOlJSTAS

pAIs

ASSINATURAS

CONTACTE-NOS

TIMt\

H. VIEIRA, FILATELIA

Fol comissorio desta exposlc;:ao 0 Sr. Joao
Violante, Vlce-Presldente do FPF/APD.

APARTAOO 135 - 8001-902 FARO
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CLASSE ABERTA (OPEN CLASS)

o futuro?

Sem ser alnda oficlal e uma classe que sem
obedecer 100% as regras actuals, pode ser.
estou certo um grande incentivo no promoc;:ao e dlvulgac;:ao do Fliatella.

ado 0 Interesse de que se reveste transcreve-se na integra, com a devlda
venia, 0 artlgo em epigrafe, publlcado no n.D 2 da Fllatella Lusltana, referente ao
segundo trlmestre do corrente ano, da autorla do nosso prezado Consocio e ilustre Presldente da Federac;:ao Portuguesa de FllatelIa/APD e Presldente da FEPA, Senhor Pedro
Vaz Pereira:
«A Fllatella e algo que se encontra sempre
em evoluc;:ao.
Ha bastantes anos atras, ai pelos anos
40 e 50 do seculo passado, quem falasse em
Historla Postal ou coleccionar vulgarmente
cartas ou falasse em Inteiros Postais ou no
coleccionamento de bllhetes-postais seria
quase proscrito da filatelia, como alguem
que nao estarla no seu perfeito juizo.
Nesta altura 0 selo era 0 grande rei e os
estudos filatellcos passavam por ele e pouco mals, com algumas raras excepc;:oes
como 0 caso de Cunha Lamas, que se dedlcava de alma e corac;:ao aos seus Inteiros
postals.
Nos ultimos 50 anos a filatelia teve uma
organlzac;:ao baseada na evoluc;:ao das
idelas, formas de colecclonismo e de competic;:ao.
As classes filatelicas foram-se definindo
claramente, os jurados por classes foram
aparecendo naturalmente, as regras de
avaliac;:ao foram talvez 0 culminar de toda
uma organizac;:ao, que levou muitos anos a
evolulr, mas que com passes certeiros e seguros soube crlar uma forte organizac;:ao e
um forte espirito de competic;:ao.
Mas a filatelia e hoje a nivel mundial,
competic;:ao, espectaculo, publico, animac;:ao, juventude e movimento de massas.
Mas os dirigentes filatelicos e os filatelistas em geral querem ainda mais publico,
mais formas diversificadas de poderem mostrar os seus estudos e as suas Investigac;:oes.
Dai ter surgldo a Classe Aberta - "Open
Class".

D

MAS AflNAL 0 QUE

t A CLASSE ABERTA?

Nesta ciasse podem ser usados basicamente 50% de material fllatelico e 50% de
material nao filatelico, embora 0 seu relaclonamento tenha que ser total.
Por exemplo alguem que quelra apresentar um trabalho sobre a 1.° Republica
Portuguesa devera mencionar todos os factos referentes a epoca tals como a Implantac;:ao da Republica, os seus presidentes, a
1.a Guerra Mundla!' 0 movlmento sidonista,
a Monarqula do Norte e 0 seu lider Paiva
Couceiro, os movlmentos grevlstas e anarquistas, a separac;:ao do Estado do Igreja,
as novas Ideias colonials, as mlssoes lalcas,
a Constituic;:ao do Republica, a nova bandelra e moeda, logo deve tentar apresentar todo e qualquer facto daquela epoca.
Contudo todos aqueles factos nao se
encontram representados em selos ou pec;:as filatelicas, pelo que para contar toda a
hist6ria 0 filatelista podera socorrer-se de 50%
de material nao filatelico, tais como postals.
jornals e todo e qualquer material ligado ao
tema. mas sem valor postal ou filatellco.

1974 - D6-se a revoluc;:ao de Abril e Jooo Nuncio, ao ver-se expoliado dos seus bens,
dirige-se a Golega, para casa de seu
cunhado, 0 Mestre Patricio CecUio.
1976 - Para ganhar 0 sustento dos seus, pensa regressar as arenas. Tem entao 75
anos. Quando, a 26 de Janeiro, se treinava no plcadeiro de Manuel Veiga,
no Golega, e acometido de um colapso cardiaco, que 0 vitimou pouco depols. Findou asslm uma vida de gl6ria.

Maestranza de Sevllha, a 9 de Outubro.
1973 - Ao completar 50 anos de alternativa,
Mestre Joao decide-se mals uma vez
e volta a tourear, em Us boa, no Campo Pequeno, na memoravel tarde de
27 de Malo.
Flnalmente, a 21 de Outubro, em Vila
Franca de Xlra, cum pre a corrida que
vlria a ser a ultima de uma glorlosa
carreira.

A NOSSACAPA
Barcos historicos retratados em selos
de Portugal e a Admlnlstrac;ao Postal Chinesa lanc;:aram, no
passado dla 8 de Novembro. uma serie filatelica conjunta que retrata os barcos Portugueses e Chineses e a sua importancia
historica no Industria da construc;ao naval.
A cerim6nla realizada no Centro Cultural
de Belem, em Usboa, contou com as presenc;:as do Embalxador do China, Zhang
Zhlchun, Representante da Admlnlstrac;:ao
Postal Chlnesa e Emilio Rosa, Presidente dos
CIT-Correlos de Portugal.
o tipo de materials dlsponiveis em cada
lugar, 0 peso da vida maritima nas economlas e sociedades e 0 empenho do poder
politico neste sector, forma elementos importantes na Inovac;:ao e aperfelc;:oamento

O

5 CIT-Correlos

de processos tecnlcos cada vez mais complexos, como aqueles que deram origem aos
navios que sao representados nos dols selos.
A caravela latina de tres mastros, que
surgiu em meados do seculo XV e 0 navlo
do porto de Quanzhou (descoberto pelos
arqueologos em 1974), simbolizam a renovac;:ao tecnol6gica de duos nac;:oes que, embora distantes, vlrlam tomar contacto directo
entre sl por via maritima, no Iniclo do seculo
XVI.
Com 0 lanc;:amento desta emlssao filatelica os CIT dao contlnuldade a sua vocac;ao
de agentes e dlfusores da cultura universal,
dlvulgando atraves dos selos postals, que vlajam um por todo 0 mundo, 0 simbolismo e
a importancla dos barcos no hlst6rla.

VANTAGENS DESTA CLASS£?

Para mlm muitas, mas a principal sera
aquela em que a hist6ria pod era flcar assim multo melhor contada, com a introduc;:ao de documentos alta mente didacticos,
explicativos e Informativos, que de outr~
modo serlo impossivel.
Desta forma poderemos facilmente comec;:ar e acabar um determinado tema sem
lotos e onde a satisfac;:ao do processo historial e cultural sera completo para qualquer
filatelista.
12

A. MOLDER
FILATELIA -

MEMBRO ACOFIL

RUA 1.· DE DEZEMBRO. N.2 101. 3.· - 1200-358 LlSBOA - Tel.: 21 3421514 Fax: 21 3429534

I COMPRA

e VENDA I

REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE TODO 0 MATERIAL FILATELICO E NUMISMATICO DA CONCEITUADA MARCA ALEMA «KABE"

EXPOSIt;:AO PERMANENTE DE SELOS NO HALL DE ENTRADA E NO 3.· ANDAR (Elevador)
SERVl<;:O DE NOVlDADES ESTRANGElRAS POR ASSINATURA PARA gUALgUER TEMA au PAis

33

Aerofilatelia - contlnua<;:oo

-

- ,

PREVISAO DO PLANO DAS EMISSOES FILATELICAS PARA 2002
Emlssao

Data

N.o de Selos

Euro

2 Jan.

8

Aves de Portugal - Base

7 Fev.

6

500 Anos do Nascimento de Damlao de Gols

7 Fev.

1

UPAEP - Juventude, Edueac;:ao e Alfabetlsmo

7 Mar.

3

500 Anos do Nascimento de Pedro Nunes

4 Abr.

3 + 1 Bloeo
e/3 selos

Europa 2002 - 0 Clreo

6Mai.

3 + 3 Bloeos

Astronomla

22Mai.

6 + 1 Bloeo
e/2 selos diferentes

Flores - Ac;:ores

1 Jun.

Monsieur S. Bayer,
restante .

6 selos + 1 Bloeo

Post e

com 1 selo
50 Anos da Forc;:a Aerea Portuguesa

1 Jui.

LIS BON N E.

6 selos + 1 Bloeo

PQRTUGA
:':
.. .....

com 2 selos
Moinhos de Vento (emlssao eomum

12 Jui.

2

SERGIO ,v. DE SOUSA SIMOES

Belglea/Portugal)
Desporto

2 Ago.

8 + 1 Bloeo

ESCRITORIO E LOJA FUTEum

WWF (Tartaruga) Madeira

30 Ago.

4 selos + 1 Folha

Telefone 262831 248 - Fax 262843293
RUA DR. ARTUR FIGUEIROA REGO, 25 - 2500-300 CAlDAS DA RAINHA

Esp. e/16 selos
Xiii Congresso Mundial de Eeonomla - 2002
150 Anos da Crlac;:ao do Mlnlst. Obras

7 ou 13 Set.

1

9 Out. (7)

1 selo e 1 Folha

POblieas e da Ref. Postal 1852

Mlnlatura e/9 selos)

150 Anos do Enslno Teenleo em Portugal

9 Out.

1 selo e 1 Bloeo

Patrimonio

• Catalogo Afinsa ex-COL6NIAS (ate 1975)
• Catalogos YVERT-2002, EXPREssAo FRANCESA:

7 Nov.

6 selos + 2 Bloeos

1.a PARTE - COL6NIAS FRANCESAS E TERRIT6RIOS DO UlTRAMAR, CAMBODGE,
LAOS.

7

1

2.a PARTE - PAfsES INDEPENDENTES DE AFRICA, CAMBODGE, LAOS, VANUATU,

Totals

66 selos, 11 Bloeos,

e/2 selos

200 Anos da Fundac;:ao GOl

Com salda eminente:

1 Folha Minlatura
e 1 Folha Especial

VIETNAM.

Se ainda nao esta inscrito para os receber no todo ou em parte,
indique-nos esse desejo, para ser urn dos prirneiros coleccionadores a
possul-Ios!

NOTA: Havenj tambem a Emlssoo de Etlquetas ATM.
No Plano Editorial: 0 3.° Volume da Colec<;:oo SPORT - A HIst6rla do H6quel em Patlns em Portugal.
1 IIvro sobre Vltorlno Nemeslo e 0 ]6 habitual PORTUGAL EM SELOS/2002 alem da AGENDA PARA
SECRETARIA PARA 2003.
COMO PREVISAo QUE t. HAVERA CERTAMENTE ALTERAc;:OES.

OS MAIS ANTIGOS IMPORTADORES EM PORTUGAL; DA LlNDNER-SAFELEUCHTTURM (fARoL) - YVERT-MARINI-SCOTT-GIBBONS E OUTRAS MARCAS
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Bolsa Fila.elica
Espa~o

AEROFILATELIA
Linha 427 Roma-Barcelona-Madrid-Lisboa
iniciada a 2 de Maio de 1940 pela ALa Littoria
Fernando Oliveira

A

Companhla ALa Llttorla fol fund ada
em 1934 resultando da fusao de quatro outras pequenas companhlas aereas Itallanas.
A sua frota fol sempre constltuida por avlces de constru<;:ao Itallana Savoia MarchettI.
As suas rotas estendlam-se a partir de Roma
para 0 Norte de Africa e Peninsula Iberica desde 1938. Devldo 00 confllto do II Guerra Mundial a ALa Uttorla reorganlzou em Malo de 1940
as rotas entre Roma e Us boa devldo as dlflculdades que a IIga<;:ao em Melillo Impllcava.

vl<;:os de Explora<;:ao dos Correlos Portugueses
orlglnou que 0 correlo envlado no voo de retorno de Llsboa tlvesse melhor prepara<;:ao.
Mals dlzla a circular que a IInha era trlssemanal
com partldas de Llsboa as segundas, quartas
e sextas-felras,
As chegadas de Roma dos avlces da ALa
Llttorla efectuavam-se nos mesmos dlas, 0
Savoia Marchetti no prlmelro voo dlrecto
Roma-Llsboa chegou ao final do dla ao
aer6dromo da Granja do Marques transportando uma pequena mala avlao,
Esta rota (linha) 56 termlnou com a rendl<;:00 da Italla, em 8 de Setembro de 1943,
Em 19 de Setembro do mesmo ana A ALa
Llttorla passou a deslgnar-se por Ala Italla,
A carta que apresentamos aos nossos lettores
envlada para Llsboa (Posta Restante) por um
conhecldo aerofUatelista da epoca S, Bayer, nao
tem qualquer elemento Identiflcativo do voo,
A data 1,5,40 e 0 carlmbo de acelta<;:ao
da esta<;:ao de Roma «Ferrovla/Posta Aerea
Accettazlone .. sao os elementos que alertam
para 0 facto de estarmos perante uma pe<;:a
multo rara da Aerofllatella mundlal. 0 carlmbo
no verso conflrma a sua chegada a «Llsboa/
Central a 3,Malo,1940 ...
o correlo transportado por esta IInha durante
a sua exlstencla e multo disputada pelos colecclonadores, Tambem nesta carta a Label azul Per
via Aerea e multo rara porque naG consta 0 seu
tlpo nos catalog os especlallzados consultados (fIgura na paglna segulnte),

As IInhas n.es 482 - Melllla-Sevilha-Lisboa
e
405 - Roma-Pollensa-Melllia-Cadiz
foram refundldas em outras duas IInhas que
tomaram os n.es 400 e 427.
A nova IInha n.D 427 IIgava Roma a Llsboa
dlrectamente com escalas em Barcelona e
Madrid e justlflcava-se pelo enorme afluxo de
passagelros e Correlo vlndo de toda a Europa,
que 56 tlnha Roma como porta de saida .
Devldo 00 colapso da Fran<;:a, Marselha
delxou de ser 0 terminal dos Clippers' da PAA.
A .lInha FAM-18 dos clippers terminava agora
em Llsboa 0 que obrlgou a ALa Llttorla a estas
altera<;:6es.
A IInha dlrecta Roma-Llsboa tlnha agora 9
horas como tempo de transmlssao, metade ao
tempo gasto anterlormente.
A IInha n.D 427 fol multo pouco dlvulgada
no seu voo Inaugural a 2 de Malo de 1940,
devido ao tempo conturbado da guerra.
A prepara<;:ao de correlo que e habitual
quando ha prevlo conhecimento dos voos,
aqul nao se reallzou nomeadamente no percurso Roma-Usboa.
A dlvulga<;:ao do circular n.D l04-DSE 2 em 1
de Malo de 1940, felta pela Dlrec<;:oo dos Ser-

BIBLlOGRAfIA CONSULTADA
- Airmail Operations During World War II by Thomas
H, Boyle, Jr.
- EI Correa Aerea em la Posguerra Espanola (19391946) par Felix Gomez Guillamon,
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a disposi~ao de todos os leitores que podem

aqui inserir 0 seu anuncio
ao pre-;o economico de 100$00/€ 0,50 por linha.

TODO 0 MUNDO - PArSES E TEMAS - Mals de 35,000 series em «stock-.
Envle-nos a suo IIsta de faltas, Tambem
prec;6rlos gr6tls a pedldo. FILATELIA S~R
GIO SIMOES - 2500-300 CALDAS DA
RAINHA .
Selos CERES (Portugall Ac;ores e
Madeira), Procura para especlallzac;ao
tudo sabre este tema : novas, usa dos,
falsos, relmpressoes, grandes blocos, erros. provas, cartas, Compro. troco e venda, Paulo Vieiro - Apartada 135 - 8001-902
Foro,
Completo IIstas de faltas de Portugal e Ultramar com descontos
aprecl6vels sabre a cat610go, Se e colecclonador media au prlnclplante
estamos as suas ordens , I. Coelho Apartado 135 - 8001-902 Foro,
NOVAS EMISSOES - TODO 0 MUNDO POR PAlsES E TEMAS - Somas Impartadores h6 dezenas de anos, Dlga que
pretende comec;ar a receber au pec;a
circular de Inscrlc;ao, FILATELIA S~R
GIO SIMOES - 2500-300 CALDAS DA RAINHA.
Postals antlgos do Algarve (Cartofl110) - Com pro. venda e troco,
Paulo Vieiro, Apartado 135, 8001-902
Faro,
Selos Coroa. Procura para especlaIIzac;ao tudo sabre este tema em novo.
usado. falsos, relmpressoes. folhas. erros.
etc, Compra. troca e vende,
Paulo Vieiro -Apartado 135- 8001902 Foro,
Cat610gos Yvert - Sempre em
«stock» as ultlmas edlc;ees, Pec;a IIsta
destes e de outros cat610gos. tambem
dlsponivels, FILATELIA S~RGIO SIMOES2500-300 CALDAS DA RAINHA.
Troco selos, moedas, cartees telef6nlcos, notas, etc, Naclonals e estrangelros, Domingos M , Pires, 4860-157
Coves,

Venda stock de selos novas de
Portugal Continental. Series completas
e dlspersos, Resposta a Camara Soares, R, Reglmento Infantarla 33, Late 89,
8600-569 Logos , Telm, 937021433 ,

Desejo trocar selos de Portugal.
Espanha, Andorra, Franc;a e America Latino, Carr, portugues. espanhol e Ingles,
Wolfgang K, Buehler. Fellx-LehmannWeg 5, 64625 Benshelm, Alemanha,

Selos venda e com pro, novas e
usados, Contlnente e ex-coI6nlas, Bans
prec;os, M, Leltao, Rua Julio Dantas, 31.. F, Casal de 5, Bros, 2700 Amadora,

PACOTES COM SELDS - Para revenda au dlrectamente 00 colecclonador. Multos poises e mals de 30 temas
dlferentes, Pec;a prec;orlos gratis, FILATELlA S~RGIO SIMOES - 2500-300 CALDAS
DARAINHA.

LINDNER - SAFE - LEUCHTTURM (FAROL) - Vendemos todo a material
fIIatelico destas e de outras marcos,
Albuns, classlflcadores, folhas sistema
bronco, etc, Catalogos gratis a pedldo,
FILATELIA S~RGIO SIMOES - 2500-300
CALDAS DA RAINHA,
Troca selos de Cuba par selos de
Portugal e de todo a Mundo, Miguel
Prieto, Llbertod 608 , Santos Suarez, La
Habana 10500, Cuba,
Fllatellstasl Desejo Portugal em
series completas novas, Dou vorl as
poises,
A, Clntas, C/Pei'ialara, n,· 10, 41005
Sevilla, Espanha ,
Troco selos de Franc;a (Tema: Europa e outros) e mundlals por selos de
Portugal.
J, Montelro-6, Rue Magellan.
75008 Paris,
Selos do Contlnente e ex-CoI6nlas, venda stock com descontos ate
50%. em novas e usa dos, Atendo
mancollstas.
Jaime A. p, Martins - Posmll - Cx,
101, 3660-325 S, Pedro do SuI.
Selos de Portugal, mals antlgos,
moedas, bloc as, provas coroa, cartas
pre-fllat" quadras, alguns erros. etc"
cedo par prec;o multo baixo, A pedldo, envlo IIstas, Pagamento em Portugal a comblnar. Facillto,
Orlando S. Sontos-Cx, Postal 2130 Gonzaga, 11060-30 1 Sontos. Sp. Brasil.
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EUROPA/CEPT - AM~RICAIUAEP Duos colecc;ees. dais temas, para fazer sem hesltac;ao, Tudo em «stock», Inclulndo 01 buns, Inscreva-se tambem
para receber as novldades que vao
salndo, FILATELIA S~RGIO SIMOES 2500-300 CALDAS DA RAINHA,
PRE<;:ARIOS DE S~RIES COMPLETAS
NOVAS DE PORTUGAL - 1953-1992 Inc lui Igualmente multo colsa em usado, Com blocos, .carnets- e outras varledades, Gratis a pedldo, S~RGIO W,
DE SOUSA SIMOES - 2500-300 CALDAS
DARAINHA.
SE COLECCIONA TEMAS OU PArSES,
TEMOS SEMPRE EM DISTRIBUI<;:AO GRATIS, PRE<;:ARIOS COM CERCA DE 35000
S~RIES - Novas, dlferentes. completas,
Indlque-nos a que colecclona, S~RGIO
W, DE SOUSA SIMOES - 2500-300 CALDAS DA RAINHA.
ALGARVE, Marcofliia classlca, Procuro cartas. selos lsolados. postals, telegramos. etc" desta provincia ate 1912,
Compro au troco par outro material similar do resto do pais, pols possuo stock
raz06vel destas pec;as, Posso tambem
trocar par selos que faltam no suo colecC;ao,
Paulo Vieiro , Apartado 135, 8001902 Faro ,
Exchange new mint sets used 2001
200, phonocards, silver coins, bonk-notes,
I reply to all letters, Peter Maciag, P,O,
Box 251 , PL-90-001 Lodz 1 - Poland,

LlSTA DE SOCIOS
DO
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
MEMBERS LIST - LlSTE DES MEMBRES
ALTERACOES - NOVaS s6cIOS

PORTUGAL

105 - Antonio do Silva Raposo. Rua D. Filipa
de Lencastre, 8-1.° Esq . 2780-054
Oelras. (A) Fr.Po .ln.T.C .V.60.N .U.
Comerciante.
516 - Fernando Ferreira da Silva. Rua do
Almada, 307. 405G-038 Porto.
1115 - Rul Afonso do Piedade Plntao. Avenldo 5 de Outubro, 5-3 .° Esq. 2560-270
Torres Vedras. (M) Po.Fr.ln.Es.T.C.v.60.
N.U.l .l0.21.56.90.94.
1845 - Antonio Manuel Ferreira dos Santos.
Rua Alexandre Herculano, 9_2.° Frente.
2735-421 Cacem. (P) T.C.N.U.60.1.94.
1975 - Rul Vasques Carvalho. Rua Xavier
Araujo, Nucleo 4, SA. 1600-226 Llsboa.
(M) Po.Fr.ln.T.C.v.60.N.U.l .2.2A.15.30.
52.93.
2400 - Paulo Leandro Rorls Sequeira. Rua
Julieta Ferrao, Lote RS. Ap. 184. 1600-131
Llsboa. (M) Po.ln.60.1.2.16.53.
2719 - Nelson Sliva Nogueira. Apartado 1287,
4470-909 Maio. (A) Po.Fr.ln.60.1.2.92.
3070 - Marla Jose Sliva Santos. Carrasco!.
Manlque Baixo. 2765-423 Alcabldeche.
(P) PO.Fr.T.C.60.N.U.l .94.
3172 - Nuno Edgar de Lima. Rua Mouzlnho de
Albuquerque, 3-B, rIc Dt.o. 2765-258
Estorll. (M) Po.Fr.ln.C.60.N.U.l.2B ate
1974.16.30.90.94.
3225 - Jose Antonio do Sliva Rodrigues. Av. 25
de Abril, 28-1.° Esq. 1675-183 Pontinha.
(M) Fr.Es.T.C.60.N.U.l .2.2A.l 5.114.
3511 - Prof.° Marla Margarlda Nesbitt Rebelo
da Silva. Avenlda Marechal Carmona,
6, rIc - 4D. 2750-312 Cascals. (M)

3558 -

3654 -

3723 3724 -

3725 -

3726 -

3727 -

3728 -

3729 -
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Po.Fr.ln.T.C.v.60.N.U.l.2A ate a Independ€mcla .114.
Sergio Ferreira Coelho. Quinta S. Jose
do Marco, Lote 7, 3.° Esq. 2600-686
Castanheira do RlbateJo . (M) Po. In.
Fr.lt.T.C.60.N.U .l .3.
Jose Luis Teixeira Paiva. Recluso n.o
402 . Est. Prls . de Pinheiro do Cruz.
7570-784 Carvalhal - 43D Grondola.
(M) Po.C.60.N.66.67B.T29.
Francisco Jose dos Santos. Terreiro D.
Jooo V, 12-2.° Esq. 2640-492 Mafra. (M)
Po.ln.Fr.Es.T.C.60.N.l.3.97.114.
Eng. Jorge Manuel de Melo Gomes
Rosa. Rua Jorge de Castllho, Lote
1613, 12.° B. 1900-272 Llsboa. (M)
T.C.V.60.Tematlca NavaI.Tl7.114.
Nelson do Couto Morals. Rua 8 Balrro
do Calc;:ada dos Mestres, 1C. 1070190 Llsboa . (M) T.C.V.60.N.U .l .21 .
26.90.114.
Horaclo Victor Pinto do Nascimento.
Rua Francisco A. Martins, 25 A. GranJa.
5070-099 Alijo. (M) T.C.60.N.U.l .2A.21 .Varlos temas.9O.114.
Dr. Luis Manuel Moreira Barrelros. Av.
Cidade de Lourenc;:o Marques, Lote
533-4 .° Esq. 1800-093 Llsboa. (A)
T.C.V.60.N.U.l.2A.73.74 (militares).
Dr. Eduardo Manuel Moreira Barrelros.
Av . Cldade de Lourenc;:o Marques,
Lote 533-4.° Esq. 1800-093 Llsboa. (A)
T.C .60.N.l .2A.73.74 (mllitares).Hlstorla
Postal.114.
Antonio Martins Soares. Rua Manuel
Ferreira de Andrade, n.O6, 6.° Esq. 150G417 Llsboa . (M) Po.ln.Fr.Es.T.C.60.1.2A

NOTAS

Como todos sabemos, os intelros postals
sao pec;:as filatelicas que se prestam a realizac;:oo de replcagens. Os CRI, portanto, noo
escapam a tal e dlscutivel pratica. A proposito, lembro que durante a «ENTIERPHILEX 88»,
a «recordac;:ao» desta glgantesca exposlc;:ao
de Intelros posta Is, levada a efelto em Paris,
de 5 a 19 de Novembro de 1988, era um CRI,
replcado, com 0 carlmbo do referlda exposlc;:ao aposto no local destlnado 00 carlmbo
de controlo (Fig. 4).
A inflac;:oo veriflcada no Europa, entre
1920-1930, levou alguns poises a suspender
este servic;:o. Segundo 0 Dr. Melo Vieira (6),
durante a 2.° Guerra Mundial. os CRI foram
um meio de, em pequenas quantias, acudir a pessoas em estado de necessldade
que se encontravam no estrangelro.
De momento, e 00 contrario do que sucedeu no Inicio, 0 prazo para troca dos CRI
e IlImltado. No entanto, esta faculdade
apenas abrange os CRI emitldos de pols de
Janeiro de 1975 (7).

~""'''''<

~''i
-.r;';2

(1) Quelroz. Raymundo Galvoo de. Dlcloner1o do
Fllatellsta. BrasTiia. Thesaurus. 1988. 350 p.
(2) Desde )e. revelamos que estes esquecldos
«coupons-reponse» alargam as hlp6teses de
Integrac;:oo em colecc;:6es temetlcas.
(3) Ve)a-se. por ex .. a Inlclatlva do Confederac;:oa
Helvetica e do Uechensteln que. em 1995, emltlram um selo de utlllzac;:oo Indeferenclada.
(4) Para quem qulser aprofundar a questoo. sugere-se a leltura de «Le Collectlonneur de TImbresposte», de A. Maury (Agosto.1894).
(5) Sobre esta personagem. ver .Hlst6rla dos Correlos em Portugal em Data e lIustrada •• do Dr.
Eurlco Loge Cardoso (2001- 2.° OOIc;:oo). peg .
98.
(6) Melo Vieira em «Coupon-Reponse Internatlonal-. FN - Fllatella. Numlsmetlca. Janeiro de
1991. peg. 26.
(7) ~ meu dever agradecer. senslbllizado. 0 suporte documental oferecldo pelo casal Ellane e
Marcel Deneumostler. dlstlntos fllatellstas belgas. Sem 0 seu apolo este artlgo noo terla passado de uma concatenac;:oo de lugares
comuns sobre os CRI.
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o Congresso Postal de Buenos Aires
(1939), no que dlz respeito as nossas preocupa<;:oes, volta a equlvalencla Instltuida
em 1907. No verso, porem, a palavra «Union ..
e substltuida por «Union Posta Ie Unlverselle ...
Em 1947, aquando do Congresso Postal
de Paris, decide-se repetlr, desta vez nas
varlas linguas de harmonia com 0 pais
utillzador, a deslgna<;:oo «Coupon-Reponse
International .. (Fig. 2).
Eno Congresso Postal de Bruxelas (1952),
que se doo importantes altera<;:oes nas normas em vigor na altura. Alem do valor do
CRI passar a ser calculado na base de 32
centlmos-ouro, a Indlca<;:oo «timbre du
bureau d'origlne .. passa a «timbre de base
d'emission .., bem como se faculta a posslblIIdade da troca poder ser felta p~r selos no

montante necessario para franquear uma
carta ordinaria, por avico, de peso noo superior a 20 gramas.
o Congresso Postal de 1957, em Otava, introduz pequenas modifica<;:oes na materia em analise mas 0 Congresso de Vi en a,
em 1964, aprova nova ilustra<;:oo para os
CRI. E seu autor Donald Brun. Tem ainda
como caracteristica uma filigrana sem Interrup<;:oo.
Os congressos postais seguintes, nomeadamente os de Toquio, Lausana e Rio de Janeiro, trataram desta materia mas em
questoes de men or relevoncia.
Em resumo, de 1907 a actualldade, sao
15 os tlpos de CRI utillzados pelos paises da
UPU. 0 modelo em usc, a data da redac<;:00 deste artigo, e 0 seguinte:

3730 -

3731 -

3732 -

3734 -

3735 -

3736 -

ate 1943. N.depois de 1944.Temas
N.Peixes.Tl4.T43.90.93.94.114.
Jose Marla dos Reis Helena. Rua Jooo
de Deus, 82, ric. 8900-314 Vila Real de
Santo Antonio. (M) Fr.Es.V.60.N.U.l.
21.U.19.
Eng. Ricardo Jorge Caldeira Mendes.
Rua Actriz Palmira Bastos, 14-6.° B.
1900-602 Usboa. (A) In.C.60.N.U.l.N.llhas
Adjacentes.2A.ONU.Especializada do
Madeira.90.114.
Paulo Jorge Caldeira Lagartinho. Rua
Goa, n.o 15, 3.° Dt.° 2695-355 Santa Iria
de Az6la. (M) Po.Fr.ln.T.C.60.21 A.
T13.T14.FuteboI.9O.114.
Ant6nlo Francisco Soares Pinto de
Fernandes Figueira. Av. D. Jooo II, 58.
2635-374 Rio de Mouro. (M) C.60.
N.U.l.2A.114.
Fernando Silva. Urbanlz. Bela Vista,
Lote 13-1.° Esq. 3100-341 Pombal. (M)
Po.60.N.U.l.C.l.U.Ate 1930.Raros.C.T.
dos temas: Navegadores, Chefes de
Estado, Presidentes.CEPT. Papa. TlO.
Miguel Alexandre Cruz Manuel. Rua
Ricardo Jorge, Lote 5-8.° Dt.° Frt. Ven-

da Nova. 2700-301 Amadora. (P)
C.60.U.Notas.72.
ANGOLA

3733 - Prof. Jose Carlos dos Santos Almeida.
Caixa Postal 31. Chibia (Huila-Lubango). (M) Po.Fr.ln.T.V.60.N.U.
64.60.S/S de 2B.3.90.
(SPANHA

3480 - Sinforiano Sarda Dalmau. Avda. Pere el
Cerimonlos, n.o 19-4.°-8.° 43205 Reus. (A)
Es.Po.Fr.ln.T.60.1.5.6.72.9O.
3722 - Jose Bertran Nlcolau. C/Canigo, 82 B.
Urb. Golf. Santa Cristina d'Aro. 17246
Girona. (M) Es.Compreende Po.Fr.T.C.
60.N.U.28.49.Costa Rlca.T42.90.91.96.

suE-CIA
2452 - Peter Hammarstrom. Kungsbrostrand
19, VI. 11226 Stockholm. (A) Po.Fr.ln.
AI.60.U.50.51.52.53.

SABIA QUE ...
PREC;OS DOS SERVIC;OS DE CORREIOS
a partir de 1 de Janeiro de 2002
Fig. 2

PreyOS do Correio Azul e Correio Normal no serv/yo naeional, ate 20 gramas
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Ce coupon est 6changeable dans tous les pays de l'Union postale unlverselle .contre un ou plusleurs Umbras-poste representant I'affranchlssement
minimal d'un envoi prlorltalre ou d'une leHre ordlnalre expedlee )'etranger
par vole aerienne.
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€ 0,43 / 86$00
€ 0,40 / 80$00
€ 0,28 / 56$00

•
•
•
•

Carta de Correio Azul
Carta de Correio Azul em regime de aven<;:a e maquina de franquiar
Carta de Correio Normal e Bilhete Postal
Carta de Correlo Normal com venda de franquia nas maquinas
instaladas pelos cn
• Carta de Correio Normal em regime de aven<;:a

€ 0,27 / 54$00
€ 0,275 / 55$00

Preyos de eonjuntos de franquias para 0 serviyo naeional (ate 20 gramas):
• Conjunto de 10
• Conjunto de 10
• Conjunto de 10
automaticas
• ConJunto de 10

franquias de Correia Azul nas maquinas automatlcas
sobrescritos pre-franqulados de Correlo Azul
franquias de Correio Normal nas maquinas
sobrescritos pre-franquiados de Correio Normal

€ 4,00 / 802$00
€ 4,10 / 822$00
€ 2,65 / 531$00
€ 2,80 / 561$00

Preyos de selos em quantidade
• Caixa de 50 selos auto-adesivos de Correio Azul
• Caixa de 100 selos auto-adeslvos de Correio Normal
37

€ 20,25 I 4060$00
€ 26,50 / 5313$00

Permutas Inter-S6cios
CONDI~6ES GERAIS DE VENDA
1 - Os lotes foram descrltos e valorlzodos com um pre90 bose estabelecldo pelo s6clo vendedor. no
minlmo de 3 euros, nCio sen do ace lies valores com centimos.
2 - 56 se conslderam as ofertas recebldas ate a data 1ndlcada no final do descrl9ao dos lotes constante deste boletlm.
As ofertas sao datadas e numeradas de acordo com a ordem do suo recep<;:ao.
56 se aceltam olertas em euros, nCio sendo conslderadas as partes decimals.
No coso de Igualdade de valores entre duos ou mals ofertos 0 lote sera atrlbuido a oferto receblda
em prlmelro lugar.
Havendo duos ou mals ofertas a adjudlca<;:ao do lote sera felta 00 malor ofertante pelo valor medlo
calculado entre os dols malores valores oferecldos arredondado por excesso para a unldade de euros.
Havendo um so ofertante a adjudlca<;:ao do lote sera felta pelo valor medlo calculado entre 0 valor
do oferta e 0 do pre90 bose arredondado por excesso para a unldade de euros.
3 - Os lotes estao dlsponivels no sede do Clube para verlflca<;:ao.
Aos s6clos fora de Llsboa e seus concelhos Iimitrofes sera facultada Informa<;:ao e fotocoplas dos
lotes a pedldo escrlto acompanhado de selos de correia sUflclentes para pagamento do porte de
resposta.
4 - Nao e cobrado qualquer encargo ao s6clo comprador.
5 - As despesos de envlo dos lotes adqulrldos sao par conta do s6clo comprador. Os lotes sao expedldos por "correlo reglstado. par conta e risco do socia comprador ou, a pedldo esc rita, com "valor
declaradoll.
6 - 0 pagamento dos lotes atrlbuidos tera de ser efectuado em euros (EUR) par cheque, vale postal au
transferencla bancarla em nome do Clube Fllatellco de Portugal. ate olto dlas ap6s a recep9ao da
nota de adjudlca<;:ao e de despesas de envlo.
7 - So sao aceltes reclama<;:oes dentro do prazo de cinco dies apos a recep<;:ao dos lotes pelo socia
comprador.
8 - Salvo indica<;:ao contra ria serao utilizados os "Catalogos AflnsaN (AF) para selos e .Ollvelra Marques.
(OM) para Intelros posta Is.
9 - Os simbolos utlllzados e 0 seu significado sao os segulntes:

** - Novo sem Charnelra * - Novo com Charnelra
N - Intelro Postal novo

G - Usado

e meramente Informatlvo,

nao se

10TE PRE90·8ASE
S(MBOLO

ESCUDOS/PTE

Selo sabre suporte

Este tlpo, com IIgelras alterac;:6es, fol usado ate 1930 (Fig. 1). A partir de Julho desse
ana, entrou em servlc;:o a modelo «Londres»
(tipo IX), tambam conhecldo por 0 dos «pombas», em virtude de nele encontrormos duas
destas aves.
Durante quase 23 anos, a apresentac;:oo
do CRI de 1907 sofreu, como ja dlssemos, pequenas alterac;:6es algumas das quais referiremos de seguida . Tals varlac;:6es de
pormenor, contudo, permltem aos estudiosos estabelecer a evoluc;:oo e a classificac;:oo
preclsa dos mesmos.
No Congresso Postal de Madrid, levado
a efeito em 1920, a prec;:o de venda dos CRI
foi fixado em 50 centimos, mas no Congresso de Estocolmo (1924), a prec;:o dos mesmos
a dimlnuido para 40 centimos.
No Congresso Postal de Londres (1929),
o prec;:o dos CRI balxa, desta vez, para 37
1/2 centimos-aura. t neste congresso que se
decide alterer a lIustrac;:oo dos CRI. De tal
terefa encarrega-se a artlsta Helbing que,
ao Introduzlr dais pombos na ilustrac;:ao,
acabou por Ihes atrlbulr esta designac;:oo.
Na respectiva fiilgrana, as letras UPU aparecem agora em caracteres grandes.
Em 1934, a Congresso Postal do Cairo, decide nova balxa de prec;:o (passa pora 35
centimos-aura) e as palavras «carta simples»
sao substltuidas por «carta ordinaria de porte simples».

C - Intelro Postal clrculado

10 - 0 valor do pre<;:o-base expresso em Escudos/PTE na 1.0 coluna,
aceltando ofertas naquela moeda.
~o-8ASE

@ -

«Projecto Merens», que noo mereceu especial atenc;:oo par parte da UPU. Poram, a assunto acabou por ser dlscutldo no 6.°
Congresso Postal (Rom a, de 7 a 26 de Malo
de 1906), onde Portugal se fez representor
pelo conselhelro Alfredo Pereira (5). Do particlpado debate, e no seguimento de uma
proposta do Reina Unldo, fol aprovada a criac;:oo do «Coupon-raponse International», tal
como alnda hOje a entendemos, Isto a, um
valor postal permutavel por selos do correia
de determlnada Importancia nos paises que
tlvessem aderldo ao respectiv~ Acordo.
Na altura ficou decidldo que 0 seu valor seria de 25 centlmos-ouro, que a sua fabricac;:oo flcaria a responsabilidade da UPU
e que as mesmos seriam postos a disposlc;:oo
do publico no ana seguinte.
De facto, a utilizac;:oo deste novo valor
postal teve Inicio a partir de 1 de Outubro
de 1907. 0 seu prec;:o fol fixado em 28
centimos-aura, au 0 equivalente a esta importancia. A troca doria dlrelto a receber um
selo de 25 centimos, au a equivalente. t a
este CRI que as colecclonadores atribuiram
a deslgnac;:oo «Tipo 1».
o primelro CRI tem 0 formato A7, Isto a,
105x74 mm, com uma superficie utll de
100x70 mm. Fol impressa na firma suic;:a
Benzlger, sendo 0 desenho e a gravac;:oo
da responsabilidade de Grasser e Etflorlan,
respectlvamente.

N.'

DESCRI9AO DO 10TE

(EUROS/€)

HIST6RIA POSTAL
1.203

6

1.203

2

6

1.203

3

6

3.007

4

15

Carta clrculada de Llsboa para a Porto em 18(31?) com carlmbo do
correia ordlnarlo LSB5 e selo flxo de 70 r ambos a vermelho
Carta clrculada do Porto para Amarante em 1838 com carlmbo do
correia ordinaria PRTl3 e selo fixo de 20 r ambos a azul
Capa de carta clrculada do Porto para Llsboa em 184(8?) com carlmbo do Porto PRTl8 e selo flxo de 40 r ambos a azul no frente
e de Llsboa LSB 17 a azul no verso
Postal bordado a mao sabre tule, com "Souvenir de Lorraine". horizontal na frente. Isento de franqula das tropas francesas na 1.0
Guerra Mundla!. NOVO

Fig. 1
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SELOS

BREVE INCURSAO NOS DOMINIOS
DO «COUPON-REPONSE INTERNATIONAL»
Rene Rodrigues da Silva

,
Embora a Idela fosse sedutora, verlficouse que a sua apllcac;:ao protlca levantava
diflculdades, em especial, quando se tratava de dar uma resposta sigilosa, Isto e, quando essa mesma resposta aconselhasse a
utlllzac;:ao de sobrescrlto fechado. Foi nessa
epoca que, por este motlvo, se Inlclaram as
estudos tendentes a crlac;:ao do «selo Internaclonal» - assunto que alnda nao teve
soluc;:ao, pese embora algumas recentes e
Interessantes Inlciatlvas (3).
Na sequencia das dlligenclas para se
encontrar soluc;:ao para a crlac;:ao de um
selo Internaclonal (4), surglu no «Bureau
International de Berne», em 1895, uma proposta no sentldo de se emltlr urn selo destlnado unicamente ao envlo de pequenas
quantlas para paises estrangelros. Este selo
teria a forma octagonal e nele constaria a
seu valor em 8 linguas, Inscritas em cada um
dos seus 8 lados.
Dais anos depols, na Belglca, desponta
a «projecto Merridew», a qual apontava
para a adopc;:ao, mas agora para a correia
Internaclonal. da carta-sobrescrlto em usa
na Franc;:a (de utlllzac;:ao';r:lter~do que
a sugestao nao permltia' conservar a teor da
correspondencla oculto, a pro posta nao
teve seguimento.
Em 1902, Dumont (director do Museu de
Belas-Artes de Liege) tambem apresentou
uma proposta no sentido da criac;:ao de um
selo Internacional. composto de duas partes justapostas, servindo uma para a carta
e outra para a resposta. 0 projecto revestla aspectos bastante protlcos e correspondia aos desejos do publico. No entanto, foi
«chumbado» pela admlnlstrac;:ao dos correias belgas.
Ho conhecimento doutras iniclativas do
genera, deslgnadamente a chamado

com facilidade que se observa que a
colecc;:ao de «coupons-reponse»,
adlante referldos slmplesmente por
CRI. embora Interessante, tem poucos adeptos. De facto, estas pec;:as fllatelicas aparecem fugazmente em temotlcas de aves,
numlsmotlca e pouco mals. Em Portugal.
nunca vi uma colecc;:ao destas, que, como
se sabe, se pode colecclonar como se de
Intelros postals se tratasse. Quando
colecclonados desta forma, devem ser estudados e apresentados par tlpos.
De harmonia com a que consta no «DIciano rio do Fllatelista» (1), a «couponreponse» e uma f6rmula de credlto postal,
«estabeleclda entre as paises membros da
Unlao Postal Universal, e destlnada a pass ibilitar, entre outras colsas, a aqulslc;:ao de
selos». Acrescenta alnda a mesmo dlclonorio, com alguma desactualizac;:ao em relac;:ao as normas actuals, que cada CRI
«corresponde, em valor, ao prlmelro porte
de uma carta simples, via superficle, orlglnoria desses paises au destlnada a qualquer
um deles».
Para as mals jovens, vamos recordar, de
forma abrevlada, as antecedentes, a criac;:ao e a camlnho percorrldo pelos CRI. A
abordagem aos «coupons-reponse», nao Internaclonals para todos as paises da UPU,
ficaro para outra ocaslao (2).

E

*

Ap6s a criac;:ao, em 1872, dos bilhetesposta is com res posta paga (Bavlera e Imperio Alemao), destinados exclusivamente
ao servlc;:o Interno, desde logo, ~e comec;:ou
a pensar em crlar um Instrumento postal semelhante mas voltado para a correia inter-"
nacional.
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PORTUGAL
G
G

29.070
2.005
4.010
6.014
1.002
7.017
3.208
2.606
3.007
5.012
11.027
12.630
4.411
7.819
4.411
16.039
5.213
2.406
1.002
1.002
1.804
6.616
1.804
1.203
6.014
2.205
1.604
8.019
44.106

5
6
7
8
9

145
10
20
30

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

35
16
13
15
25
63
22
39
22
80
26
12
5
5
9
33
9
6
30
11
8
40
220

5.413
2.005
2.406
7.618
1.002
6.014
601
6.816

34
35
36
37
38
39
40
41

27
10
12
38
5
30
3
34

2.005
1.203
23.055
6.415
1.804
7.017
1.002

42
43
44
45
46
47
48

10
6
115
32
9
35

5

*
**

601
1.002
802
1.002
601

49
50
51
52
53

3
5

**
**

5

55

4

5
3

G
G
G
G

*

*
*
*

G
G
G

*

*

G

*
*

**

*
*
*
*
*
*
*

**

*
**1*
**
G

*
*
*
**
**

**1*

*
*

*
**1*
**

*

**
G

D. Luis t. curva dent. 240 r AF35
D. Luis de trente 5 r d. 13
AF56
D. Luis de trente 500 r p. porcelana d. 12
AF65
D. Luis t. dlrelta 1.000 r p. lIse d. 12
AF67
D. Carlos 20 r d. 13
AF75
D. Luis Provls6rlo (d) 50 r AF93
D. Manuel cl Republica techo de serle AF182/3
4.° Cent. Desc. Cam. Mar. India cl Republica, 75 r AF188
Idem, 1$000 silO r AF191
Idem. 1$000 silO r AF191
Idem, AF192/7
Idem. techo de serle AF195/7
Idem, sl Madeira AF198/205
Ceres 3 c d . 15 x 14 AF235
Ceres 20 c d. 15 x 14 AF240
Ceres 10E AF297
Independencla de Portugal 1.0 emlssao, 10$ techo de serle AF381
Idem cl sobretaxa AF386/95
Ceres cl sobretaxa, 40 sl 90 c d. 15 x 14 AF475
Idem, 1$60 sl 3$20 AF486
Ceres Revalldado AF488/93
Ceres retocada, techo de serle AF506/12
Idem. 2E AF511
Lusiadas Incompleta AF520/4 e 526/7
7.° Cent. Morte St.o Ant6nlo $75 e 1$25 AF534/5
Lusiadas 95 c AF545
General Carmona AF560
Leglao Portuguesa techo de serle AF587/90
63 series. com e sem charnelra. do periodo de 1940 a 1969, com 0
valor de cerca de 650 € (130.313$)
Cent. Selo Postal AF599/606
Costumes Portugueses 1.0 emlssao 2$00 techo de serle AF616
Caravela 15$ AF631
Caravela 20$ AF632
Cent. Escola Naval AF660/3
Castelos de Portugal AF664/71
3.° Cent. Proclama<;:ao Padroelra Portugal AF673/6
Costumes Portugueses 2.0 emlssao (2$00 AF683 cl vestiglos de
charnelra) AF677 184
8.° Cent. Tomada Llsboa aos Mouros AF685/90
3.° Cent. Nasc. S. Joao Brito AF691/4
Caravela AF696/704
Avis (1 $ AF709 com vestiglos de terrugem AF705/12)
75.° Anlv. UPU AF715/8
Ano Santo 1950 AF719/22
Cent. Nasc. Guerra Junquelro e 3.° Congo Nac. Pesca AF729/30 e 7311
2
Cent. Nasc. Prot. Dr. Gomes Teixeira AF753/4
14.° Cent. Chegada S. Martlnho de Dume 3$50 AF779
Cent. Nasc. Gullherme G. Fernandes AF780/1
Clnq. ACP AF782/3
Cent. Selo Postal Portugues 20$ techo de serle AF793

'I,

'I,

39

'I,

'I,

3
5

*
*
**
**
**
**
**
**
**
**
*
**
**
**
*
*
**
*
*
Gl
**

25
22

*

802
8.420
1.203
1.403
802
2.807
3.007
1.002
1.604
1.804
802
1.804

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

4
42

601
601
802
2.616
802
3. 208
6.014
601
1.002
5.012
4.411
601
21.25 1

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

3
3

106

Gl
Gl

1.604
1.804

79
80

8
9

**
**

2.005
1.604

81
82

10

**

1.002

83

5

14.034

84

70

5.012
1.604
1.403
8.019
30.072

85
86
87
88
89

25

6
7
4
14
15

5
8
9
4
9

4
13
4
16
30

3

8

*

**
**

Cent. Nasc. Prof. Dr. Ferreiro Sliva AF819/20
Almeida Garrett AF827/30
5.° Cent. Nasc. Ralnho D. Leonor AF843/6
Mil. e BI-Cent. Avelro AF847/8
Padre Cruz AF861/2
5.° Cent. Morte Inf. D. Henrlque AF863/8
Idem, AF863/8
Europa CEPT e 5.· Expo. Fllatellca Naclonal AF869/70 e 871/2
Cent. Elevoc;:ao SetObol a Cldode AF876/7
Idem AF876/7
Idem AF876/7
Europa CEPT e Clnq. GNR em pares horizontals e Europa CEPT em pares
verticals AF878/80 (2), 883/5 (2) e 898/900 (2)
18.· Conf.· Int. Escutlsmo AF888/93
Idem AF888/93
10.° Congo Int. Pedlotrlo AF894/7
Ano completo de 1963 AF904/24
3.° Cent. Morte S. Vicente Paulo AF912/5
Ano completo de 1964 AF925/44
Ano completo de 1965 AF945/70
Europa CEPT 4$30 fecho de serle AF963
Congo Int. Defeso Clvlllzoc;:ao Cristo AF971/3
Ano completo de 1966 AF971/96
Ano completo de 1968 AF1020/37
20." Anlv. OMS 4$30 fecho de serle AF1030
Escultores Portugueses 1$50 d. 13 II, em par horizontal com odelgoc;:omento no selo dire Ito AF 11 02 (2)
Notal 1974 em quodros do bordo Inferior do folho AF1233/5 (4)
Cent. Nosc. Prof. Egos Moniz em quodros do bordo Inferior do folho
AF1239/41 (4)
Ano Santo 1975 em quadras do bordo dlrelto da folha AF1248/50 (4)
Abertura do Assemblela Constltulnte em quadras do bordo dlrelto
do folho AF1253/4 (4)
Lei dos Sesmarlas em quadros do bordo dlrelto do folho AF1286/8
(4)
PORTEADO. 4." Cent. Desc. Cam. Mar. indio novos sem gamo AFP 11

6
8
7
40
150

Gl

*

*

**

PORTEADO. Emlssao regular. Valor em rels novos sem gomo AFP 7/13
PORTEADO. Emlssao regular. Valor em rels AFP 7/13
PORTEADO. Algarlsmo ladeodo de romos Incompleto AF54/6 e 58/64
PORTE FRANCO. CVP Incompleta AFCVP 3/64
CORREIO AtREO. Helice AFCA 1/10

ILHAS I COL6NIAS I MACAU
100.241

90

500

1.002
1.403

91
92

5
7

1.403
4.010

93
94

20

4.010

95

20

7

*
*
*

*

**
**

A<;ORES. D. Luis f. dlrelta 150 r azul tlpo I p. 1150 d . 12 II, cl sobrecorgo D cl certlflcado de perltogem do Nucleo Fllotellco do
Atheneu Commercial do Porto AF43
A<;ORES. D. Luis de frente 5 r d. 11 II, AF52
A<;ORES. Independenclo de Portugal cl sobrecarga, I." emlssao
AF240/53
A<;ORES. Idem. 2." emlssao AF254/65
MACAU. Carta geograflco 10 folha completo de 100 selos AF386
(100)
CABO VERDE. Vistas $50 folho completo de 100 selos AF241 (100)
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tas avulsas que os capltoes, mestres, trlpulantes ou passageiros dos navlos naclonaes
ou estrangelros noo entregarem no acto da
vlsita da alfandega ou da saOde, seroo
appreendidas e apresentadas na mals pr6xlma estac;:oo telegrapho-postal. bem como
o Indlvlduo em cujo poder tlverem sldo encontradas, lavrando-se de tudo um auto de
notlcla, que sera assignado pelo empregado que 0 lavrar, pelo aprehensor e duas testemunhas.
§ 1,0 Se 0 infractor se promptificar a pagar logo a multa marcada no artlgo 10],0
da lei de 29 de Julho de 1886 mencJonarse-ha esta clrcunstancla no auto, e sera este
archlvado.
§ 2.° Se 0 infractor noo se promptlf1car a
pagar a multa mencionar-se-ha esta clrcunstancJa no auto, e sera este enviado de
officio ao julz da comarca para se proceder a cobranc;:a judlclalmente, remettendose c6pia do mesmo auto a prlmeira
repartiC;:oo da direcc;:oo geral dos correios,
telegraphos e pharoes.
Art.o 5.° As dlsposlc;:oes do artigo 100.° do
decreto com forc;:a de lei de 29 de Julho de
1886 sao extenslvas aos emprezarlos de
transportes terrestres, aos donos, agentes e
consignatarlos de embarcac;:oes de qualquer especJe e aos funcclonarlos civls ou
mllltares de terra ou mar, de qualquer classe ou categorla.
ArP 6.° Todos os empregados fiscaes,
telegrapho-postaes, de saO de, officlaes de
justic;:a e quaesquer Indlvlduos auctorlsados
a apprehender objectos de contrabando
sao competentes para:

3.° Reclamar que sejam lovrados os
competentes autos;
4.° Apprehender estampllhas e outras
formulas de franqula postas a venda
por quem noo estlver munido da
competente auctorisac;:oo, lavrando,
n' este caso, 0 respectlvo termo, que
sera entregue na estac;:oo telegraphopostal mals pr6xlma.
§ Onico. A estac;:oo onde for entregue 0
termo a que se refere 0 n.o 4.° d'este ortigo,
procedera a cobranc;:o da competente
multa, enviando para julzo 0 necessario
auto se 0 Infractor recusar 0 pagamento. Do
auto, sera envlada c6pla para a prlmelra
repartlc;:oo da dlrecc;:ao geral dos correlos,
telegraphos e pharoes.
Art.o 7.° Metode das multos que houverem de ser applJcadas em harmonia com as
dlsposic;:oes d'este decreto pertencem oos
apprehensores, que devem passar recibo
das Importanclas que receberem.
Art.o 8.° Quando em qualquer estac;:oo
telegrapho-postal houver desconfianc;:o de
que em carta de officio ou mac;:o de serviC;:O publico se acha Incluida correspondencia particular, devera 0 respectlvo
chefe reclamar da auctorldade destlnotarla
que se proceda a abertura d'aquelle volume na sua presenc;:a e na de duas testemunhas, lavrando-se um auto de noticla, que
sera assignado pel os pessoos que asslstlrem
ao acto.
Repetlmos neste ponto, as conslderac;:oes que tecemos no preambulo.
Com efelto, grande parte destas norrnas
nao sustenta hoje qualquer sentldo. A evoluc;:oo socloecon6mlca entretanto ocorrlda
fol ditando a sua obsolescencla sistematica,
multo embora conslderemos subslstlrem oqul
e all, algumas das preocupa90es que Ihe
deram forma no seculo XIX.

1.° Apprehender cartas e processos
judlcJoes;
2.° Dar conhecimento das Infroccc;:oes
pratlcadas contra 0 dlsposto nos artlgos 100.° e 108.° do decreto com
forc;:a de lei de 29 de Julho de 1886.
Dlz 0 artlgo 100.° do referldo decreto:
Aquelle que, sem auctorlsoc;:oo, tiver deposito de cartas para dlstrlbulr ou expedlr, incorrera na multa de 10$000 rels a 30$000 rels.
NB. Para termos uma Idela do valor relatlvo destas multas, dlremos por exemplo,
que 0 maximo de dep6sito que podia ser
aceite nas estac;:oes de correlo, no ambito
da Calxa Econ6mlca Portugueso, estavo
fixado em 20$000 rels.

ANUNCIE
NA REVISTA
DO CLUBE FILATELICO
DE PORTUGAL
5

,

MONOPOLIO DO TRANSPORTE
"
DE CORRESPONDENCIAS
Inst~u~6es

Regulamentares de 23 de Agosto de 1888

96
97
9B

10
5
20

6.014 99
4.010 100

30
20

2.005 101

10

102

3

2.005
1.002
4.010

601

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

CORREIO AEREO

Luis Eugenio Ferreira

natural que achemos estronho todo
o conteudo deste decreto. estabelecendo regras rigldas em detesa do
monop6110 do transporte de correspondencias. numa apoca em que todos os monop6110s soo alvos de criticas e de contenc;:oo
em detrlmento de uma concorr€mcla nem
sempre Isenta de macula.
Todavla e noo obstante a quase totalidade dessas notas noo fazerem )a hoJe qualquer senti do. encara-Ias-emos como a
fundamentac;:oo de um procedlmento que
visava a flabllidade e a seguranc;:a de um
servic;:o naclonal. sob a aglde do pr6prio
Estodo.
No preambulo deste decreto. afirma-se
ser necessarlo regulamentar 0 dlsposto no
art.o 2.0 do decreto de 29 de Julho de 1886.
bem assim 0 dlsposto nos artlgos 106. 108 e
109 da mesma lei.
o ort.O 2.0 all reterldo. a uma extenslva
listagem de servic;os cometldos a responsabllJdade do Estodo. sob regimen de monop6lio.
Os artigos 106. 108 e 109 revelam-nos 0
rigor. diriamos mesmo a severidade que era
tomada nos casos-lImltes de violac;:oo.
Art.o 106. 0 As auctorldades ou os
tunccionarios que nas cartas de officio ou
nos mac;:os de servic;:o publico Inclulrem correspondencla particular. ou tratarem de
assumptos portlculores em telegrammas
offlciaes. incorreroo na pena de um a seis
meses de prisoo correccional.
Art.o 108.0 Aquelle que. auctorisado para
vender estampllhas postaes ou papeis

estapilhados. effectuar a venda por prec;:os
superiores aos tixodos. incorrera na pena de
sels dlas a dols mezes de prisoo. e multa correspondente.
Art.o 109.0 Aquelle que sem autorizac;:oo.
vender habltualmente estampilhas postaes
ou papeis estampllhados. perdera os objectos appreendidos. e Incorrera na multa do
dacuplo do seu valor.
Realcemos entretanto os pontos nevralgicos em que no presente decreto se torna
mals vlsivel a defesa das caracteristlcas
monopollstas do servic;:o postal nacional.
Art.o 1.0 Os Indlviduos estranhos ao -serviC;:O telegrapho-postal que pretenderem transportar. de umas para outras terras. cartas ou
processos judicia Is deveroo estampilha-Ios e
apresenta-Ios na estac;:oo da localidade de
on de partirem. ou nq primeira do transito. se
n'aquella a noo houver. para Ihes serem
Inutlllsadas as estampilhas e affixadas as necessarlas marcas.
Art.O 2.0 Os Indlviduos estranhos ao serviC;:O telegrapho-postal qUG conduzirem de
umas para outras terras cartas ou processos
judlciaes sem haverem satlsfeito as
prescripc;:6es do artigo antecedente. ticam
sujeitos a penal ida de designada no artigo
101.0 da lei de 29 de Julho de 1886.
Dlz 0 artlgo em causa: Aquele que transportar. de umas para outras terras. cartas ou
processos Judlciaes noo franqueados. pagara de multa 0 sextuplo da taxa que Ihe corresponder. como cartas noo tranqueadas.
Art.O 4.0 As cortos e processos Judiciaes
transportados fraudulentamente. e as car-
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iNDIA. Tlpo Coroa 50 r d. 13 'I, AF53
iNDIA. Natlvos com sob ret ax a 4 T sl 10 r d. 13 'I, AF103
MO<;AMBIQUE. Pelxes 4$00 bloco de 6 x 5 selos do canto superior
dlrelto da folha AF369 (30)
S. TOMt E PRINCIPE. Frutos 20$ fecho de serle AF346
S. TOMt E PRiNCIPE. Imperio Colonial Portugues. legenda completa.
correlo aereo. folha completa de 100 selos AFCA 11 (100)
TIMOR. 4.· Cent. Morte S. Francisco Xavier 1a folha completa de 100
selos AF2B7 (100)
TIMOR. Cent. Clube Militar Naval $10 bloco de 3 x 10 selos do bordo
esquerdo da folha AF338 (30)

4.010 103

20

1.002 104

5

2.005 105

10

G

106

3

COl

601 107

3

:;:)

1.804 108

9

G

601 109

3

G

110
111
112

3
3
3

G

601

601
601
601

G
0

Sobrescrlto reglstado. clrculado da Belra - Moc;amblque (4 .3.35)
para Llsboa (18.3 .35) via Rodesla (5.3.35). com selos da Companhla de Moc;amblque AF126. 160 e 168 com a metade superior da etlqueta de sobretaxa de correlo aereo AFSCA 1 e
etlqueta de reglsto mod. 6-250 da estac;oo da Belra
Sobrescrlto clrculado da IIha do Principe pora Llsboa em 1950 com
AF321. 323. 329 e Assistencia AFA 17
Sobrescrlto particular n.· 12 edltado por l.M . de Noronha - Ucasslm.
Goa. comemoratlvo do Voo Inaugural da TAP de Llsboa para
Goa em 8.7.61. com AF517. RARO
Sobrescrlto da TAP comemoratlvo do 1.· Voo da T·AP de Munlque Geneve em 1.2.63 com carlmbo comemoratlvo sobre Yvert
Alemanha 224 e 256
Sobrescrlto da TAP comemoratlvo do 1.· Voo a Jacto Luanda-Usboa
em 5.10.63. com carlmbo de borracha no verso .Voado em
MALA DE SERVI<;O. e na frente carlmbo comemoratlvo sobre
AF456
6 sobrescrltos clrculados com carlmbos comemoratlvos dos 1." voos
da TAP dos anos 1963/7. com carlmbos de chegada
Sobrescrlto de correlo aereo noo clrculado com carlmbo comemoratlvo do 1.· voo TAP Llsboa-Londres em 1.9.62 sobre AF900
Idem. Llsboa-Geneve/Munlque em 1.2.63 sobre AF900
Idem. Llsboa-Luanda em 5.10.63. sobre AF918
Idem. Idem. sobre AF919/20

INTEIROS POSTAIS
2.005 113

10

C

114

3

C

1.002 115

5

C

116
117
118

3
3
3

C
C
N

601

601
601
601

D. Carlos lOr clrculado de Llsboa para Berllm a 30 .12.1896 com
carlmbo de chegada a 4.1.1897. para 0 Sr. VIANNA DA MOnA.
Com 2 adlclonals D. Carlos 5 r AF12 7. Dobrado ao melo e pequeno corte no canto Inferior esquerdo . OM23b
Centenarlo da india. 7 exemplares dlferentes. sendo 6 de Portugal e
1 dos Ac;ores
D. Manuel cl Republica 10 r com Interessante carlmbo no verso do
«Aero-club de Portugal/Llsboall. Com 2 dobras na vertical. OM52
Sobrescrlto tlpo Ceres 2 'I, c corte II OM 11 a
Sobrescrlto tlpo Ceres 2 'I, c corte I OM11 b
iNDIA. 2 exemplares Afonso de Albuquerque OM43 e 44 . Impecavels
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DIAS DO SHO
601

119

3

2.406 120

12

601

121

3

601
601
601
601
601
601
601
601
601
601
601
601
601
601
601

122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

MACAU . Envelope Comemoratlvo do «Dla do Selo. 1.12.1960. edltado pelos cn de Macau. c/ carlmbo comemoratlvo sobre AF375
63 sobrescrltos comemoratlvos de v6rlos anos de ex-colon las portuguesas. edlc;:oes dos cn e de partlculares. com poucas repetlc;:oes
Sobrescrltos comemoratlvos das 8 ex-colonlas. 1.12.57. edlc;:eo da
Federac;:eo Portuguesa de Fliatelia (FPF)
Idem. 1.12.57. edlc;:eo do Clube Fliatelico de Portugal (CFP)
Idem. 1.12.58. FPF
Idem. 1.12.58. CFP
Idem. 1.12.59. FPF
Idem. 1.12.59. CFP
Idem. das 7 ex-colon las. 1.12.62. FPF
Idem. 1.12.62. CFP
Idem. 1.12.63. CFP
Idem. 1.12.69. CFP
Idem. 1.12.70. CFP
Idem. 1.12.71. FPF
Idem. 1.12.71 . CFP
Idem. 1.12.72. FPF
Idem. 1.12.72. CFP
Idem. 1.12.73. CFP

ETIQUETAS
1.403 137
1.203 138
2.205 139
1.203
1.203
2.005
1.203
1.203
1.403
1.203
1.203
2.807

7
6
11

140
141
142
143
144
145
146
147
148

6
6
10
6
6

4.411 149
1.604 150
1.002 151
1.403152
1.403 153

22

7
6
6
14

8
5
7
7

Clclista sem Impressoo de taxa (AFE6)
Galinhas sem pontos de leltura optlca e sem taxa (AFE8)
Galeoo Portugues - Sec. XVI com ImpresseD de •• .. 0. em vez da
taxa (AFE9)
Galinhas com pontos de leltura optlca e sem taxa (AFE10A ou B)
Passarlnho sem taxa (AFE 12)
Passarlnho em par sem taxa (AFE 12) (2)
Portugal 98 sem taxa (AFE13)
Expo'98 sem taxa (AFE15 ou 16)
Expo'98 em par sem taxa (AFE 15 ou 16) (2)
Museu das Comunlcac;:oes em par sem taxa (AFE 17) (2)
o Amolador sem taxa (AFE18)
Dlnoss6urlos. uma serle completa em suporte unlco sem taxa e outra serle completa em 4 suportes com .$,. e.'» Impressos em
vez da taxa (AFE 19 ou 20) (2 x 4)
Dlnossaurlos. serle completa sem taxa (AFE19 ou 20) (4)
Flamingo Comum em par sem taxa (AFE21) (2)
Marrequlnho sem taxa (AFE22)
Marrequlnho em par sem taxa (AFE22) (2)
Marrequlnho com Impressoo -TEST IMPRIMANTE,. (AFE22)

10

802 155

4

Chegou-nos as moos. h6 poucas semanas. um documento com excelente aspecto graflco cujo
conteudo fol extraido da excelente revlsta edltada pelos cn Intltulada «Correlos em Dlrecto,.. 0 texto
transcrito da referida publlcayoo noo constltul novldade para a grande maloria dos fllatellstas portugueses. Todos sabemos quoo dlficll e consegulr colecclonar. actualmente. salos usados de Portugal.
Eclaro que este problema tem os suas causas e. naturalmente. os suas consequenclas. Noo 0 vamos
abordar com a profundldade que 0 mesrno merece. mas apenas referir alguns pontos que sao. alias. do
conhecimento geral.
Os utentes dos nossos Correlos sabem que. de h6 anos a esta parte. multos assuntos que eram do
excluslva competencla de Organlsmos Oflclals. Empresas. etc .. podem tambem ser «tratados" nos balcoes das Estac;:oes dos Correlos 0 que. naturalmente. ocaslona tarefas acrescldas para os funclonarios das
respectivas EC. Porem. e justa que sa dlga que 0 pUblico em geral deve estar reconhecldo aos cn. porque
os Acordos que os Correlos assInaram com multos desses Servlc;:os trouxeram uma slgnlficativa comodldade aos cldadoos. sob varios aspectos. que nos escusamos de referir.
Porem. temos que compreender que a esses trabolhadores dos EC noo e possfvel«ap/lcar» salas nos
nossas correspondenclos e multo menos nos correspondenclos das empresas como sa veriflcava h6 multos
anos atr6s. Epor Isso que os Correlos estando. sobremanelra. atentos aos progressos do tecnologla tem.
praticamente. todos os saus sarvlc;:os Informatizados. AssIm. noo e de estranhar que. quando nos dlriglmos
a uma EC com correspondencla «por selar». 0 respectlvo funclonarlo extrala do computador «Elena,. a
etlqueta auto-adeslva onde vem Impressa a quantia a pagar.
Mas os fllatellstas tem a sua quota-parte de «responsabilldade» no que concerne a falta de salos
usados. Quantos de n6s. dlrlgentes de Agremlac;:oes Fllatellcas. por comodlsmo. nos dlrlglmos as EC para
envlar correspondencla. sem que antes tivessemos tlrado um pouco do nosso tempo para adqulrlr salos
para a selar? Fazemos. em suma. «orelhas moucas» aos apelos que 0 lIustre presldente dos Correlos fez.
quando preside 00 lanc;:amento de uma nova serie de salos para comemorar determlnado evento. apelos
que sao no sentldo de <<selarmos,. a correspondencla com salos postals.
As consequenclas de tudo Isto 500. prlnclpalmente: a desmotlvac;:oo de multos fllatellstas acerrlmos defensores do salo usodo (este e que cumpriu a mlssOo para que fol criado): 0 deslnteresse da juventude pelo colecclonlsmo fllatellco pelo facto de noo consegulr adqulrir seIos usados. Com efelto. os jovens.
de um modo geral pouco endlnhelrados. noo tem hlp6tesas de obter as series novas que veo salndo ao
longo do ano.
Antes de termlnar estas breves conslderac;:oes vamos. com a devlda venia. transcrever algumas
passagens. as mals slgnlflcattvas. do documento em questoo. fellcltando os cn por terem permltido que.
numo publlcac;:oo edltada pela Empresa. tivesse sldo posto 0 «dedo na fenda,.. DIz-sa naquele documento:
«As socledades modernas promoveram 0 ovanyo de novas tecnologlas para dar conta do volume coda
vez malar de obJectos postals em clrculoc;:oo. ocelerando e rendibllizando todo 0 processo. Com 0 correlo
empresanal em forc;:a no terre no. 0 salo foi sando substltuido pelo franqulo meconlca e as ovenyos de taxa
paga. perdendo a pouco e pouco a sua func;:oo postal e consequente espayo no nosso quotidlano,.. Mals
adlante pode ler-sa: «Com a correspondencla entre particulares a escassear progresslvamente. coda vez
mals encontramos as calxas de correlo Inundadas de contos. extractos bancarlos. promoyoes varlas.
catalogos de compros. Multo correlo. mas nenhum selo. 0 nosso pais tem aderido multo depressa as
tecnologlas postals e hoje €I dos que menos percentagem de correlo salado tem,.. 0 artlcullsta acrescenta
alnda: «0 salo relnova. entrova pela case adentro. convlvla com os pessoas. 0 coiecclonlsrno era fomentado pela quantidade e vanedade de selos a dlsposlc;:oo de todos».

*

o «panorama,. noo e. de facto. anlmador. mas noo devemos perder a esperanc;:a pols dlz-se. no

DIVERSOS
2.005 154

EDITORIAL

24 AEROGRAMAS das ex-colon las. sendo 5 novos e 19 clrculados.
alguns repetldos
BILHETE POSTAL ILUSTRADO com vista de «Uma Fundac;:oo Indigena ...
clrculado de Angola - Lubango (27-10-28) para Llsboa

42

capa do cltado documento. que 0 .designlo do saiD naclonal €I 0 de voltar a ter a expressOo de outrora».
Para Isso. sabemos que os Servlc;:os responsQvels estoo atentos para revltallzar 0 selo como forma de
franqulo.

Eurlco C.E. Loge Cardoso
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(28.11.28) com selos Ceres de Angola 5. 15 e 30 c AF 148, 152 e
206
CORREIO MARITIMO. Sobrescrlto clrculado de Angola para Llsboa
(30.4 .23), com carlmbo da «Companhla Colonial de Navegac;:ao/Paquete Joao Belo/Servlc;:o de Correloll sobre 2 selos
Ceres de Angola 40 c AF207
DOCUMENTO POSTAL. Aviso de pagamento de "Contribulc;:oes de
Renda de Casas e Sumptuarlall da Recebedorla da 4.° Secc;:ao
do Balrro Central de Llsboa, de 7.8 .1874. com selo D. Luis flta
dire Ita 5 r AF36. cortado a tesoura em 2 lados. obllterado com
carlmbo de barras ,,111. 0 aviso contem alnda urn carlmbo da·
tado duplo circular «Llsboa/14.8.187411. No verso tem Impresso
"Sello de Verba/Llsboall e no centro 0 escudo real
DOCUMENTO POSTAL. Certlflcado de reglsto felto em 8.5.1864 na estac;:ao de .Clntrall
18 FAC-SIMILES de carlmbos dos CTT para Dies do Sela no ultramar
62 FDC/CTT de Portugal dos anos de 1961 a 1985 alguns repetldos.
Cotac;:ao cerca de 200 € (40.096$)
FDC/CTT/SIR Campanha de Educac;:ao Popular. AF796/9
FDC/CTT Lubrapex 1968. carlmbo de Llsbaa AF1031/7
33 FDC da Republica de MO<;:AMBIQUE dlferentes novos
FDC V Cent. Morte Inf. D. Henrlque. 7 sobrescrltos das 7 ex-colonlas
FRANQUIAS MECANICAS de MO<;:AMBIQUE em 93 sobrescrltos. alguns
repetldos. dos anos 60 e 70. sendo 24 deles reglstados
90 PAGELAS de MACAU dos anos 1982 a 1994. com poucas repetl·
c;:'oes. sem selos
30 PAGELAS sendo 15 da Republica de CABO VERDE e 5 da Republica da GUINt-BISSAU sem selos algumas repetldas dos anos de
1980 a 1994
49 PAGE LAS da Republica de MO<;:AMBIQUE sem selos. dlferentes. dos
anos de 1978 a 1992
94 PAGELAS da Republica Popular de ANGOLA bastantes com os
selos e os carlmbos comemoratlvos, algumas repetldas. dos
anos 1980 a 1995
SELOS PERFURADOS. 2 sobrescrltos do Banco de Angola ambos com
fl6mula n.· 73 de 1$00 e com selos perfurados de Imposto Postal. urn com AFIP18 e outr~ com AFIP22
46 SELOS PERFURADOS de Portugal. antlgos e modernos. dlferentes
e com varledades
170 SELOS PERFURADOS de Portugal antlgos e modernos com repe·
tlc;:oes
74 SELOS DE RECIBO de Portugal e Ultramar dlferentes
SOBRESCRITO- MOEDA. contendo a moeda de 100$00 de Bartolomeu
Dlas e os selos da cartelra ,,500 Anos da Vlagem de Bartolomeu
Dlasll AF1811/2 e 1833/4
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4

1.002 176

5

601

177

3

CATALOGO AFINSA de Portugal. Ac;:ores. Madeira e Macau. de 1998.
em bom est ado
CATALOGO AFINSA de Portugal. Ac;:ores e Madeira. de 2001. em bom
estado
CATALOGO ELADIO DE SANTOS de Selos de Portugal IIhos e Ultramar.
de 1955. com anotac;:oes a lapis de cor
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4
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5

1.604 190

8
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3
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CATALOGO ELADIO DE SANTOS de Selos de Portugal, Continental,
Insular e Ultra marino. de 1965 com poucas anotac;:6es a lapis
de cor
CATALOGO do Exposlc;:ao Fllatelica Internaclonal - Centenarlo do
Selo Postal Portugues, Outubro/53 e 0 CATALOGUE DE CARTESMAXIMUM expostas naquela Exposlc;:ao do autorla do Eng.o A.S.
Furtado
CATALOGO DE INTEIROS POSTAIS PORTUGUESES de Joaqulm Ledo, em
bom estado
4 CATALOGOS DE LEILOES FILATELICOS Paulo Dlas n.DS 3 a 6
3 CATALOGOS DE MOEDAS E NOTAS de Portugal de 1990, 1991 e 1998
CATALOGUE CERtS DE TIMBRES-POSTES, de 1976, em bom estado
CATALOGUE MONDIAL DES ENTIERS AEROPOSTAUX, de Franc;:ols
Godlnas. 1967, em 2 volumes
CATALOGUE DES TlMBRES-POSTES DE LA POSTE AERIENNE, de Jean
Sliombra, 1945, 1 volume encadernado
2 CATALOGUES YVERT ET TELLIER de Timbres d'Europe de L'Ouest, A-G
e H-Y, de 1998, em estado aceltavel
2 CATALOGUES YVERT ET TELLIER de Timbres d·Outre-Mer. I-Z de 1987
e F-N de 1995, em estado aceltavel
LlVRO-CATALOGO .. A Maximafilia de Macau" de Jose Antonio Duarte
Martins
REVISTAS .. BERNER BRIEFMARKEN-ZEITUNG/JOURNAL PHILATELIQUE DE
BERNE, de 1944/6 encadernadas em 1 volume
SANABRIAS AIR POST CATALOGUE 1954-55 EDITION, 1 volume encadernado
MISCELANIA. Catologo de Perfurac;:6es em Selos de Correio de Portugal, de Jose R. Dlas Ferreira. Catologo des Pagelas dos CIT,
de Paulo So Machado, 1981. Revlsta .. A Fliatella .. n.o 7 da Ass .
Bomb. Vol. Sintra, Boletlm do Jornalista Fliatelico n.D 2. 2 catologos .. Coliect British Stamps" de Stanley Gibbons, de 1968 e
1971
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500Q Aniversario do nascimento de

Urn grande hornern,

a;

Sistemas de Detec~ao
de Intrusao e Incendio

-

Nascido em Lisboa a 27 de Fevereiro de 1500, D. loao ae Castro recebeu excelente educat;ao
.... militar, literaria e cientifica, tendo sido disdpulo de Matematica do incomparavel Pedro unes,
o que permite explicar a importancia que vir;a a ter em domfnios tao diferentes como a cartografia,
a literatura, a navegat;ao e a administrat;lIo civil e militar.
Com a sua morte em Goa, a 6 de lunho de 1'!148, Portugal perdia um dos seus grandes vullos
mas ganhava um dos seus maiores her6is, a quem, a Imprensa NaciQnal - Casa da Moeda
rende homenagem atraves da ed~o de uma Moeda e de.uma Medalha Comemorativa que constitue'11
aul~nticas obras de arte e. verdadeiras pet;as de colect;lIo_

t

INCM

A venda nas Llvrarias INCM,

-,...
Bancos e Comen:iantes da ~alidade.

.~
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