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Editorial 

Temos vindo lento, mas segura mente, a promover mudanc;os tendentes a obter uma 
melhoria qualitativa e quantitativa dos servic;os a prestor aos nossos associados. Porece
nos uma aposta ganho, va lidada pelos inumeras manifestac;oes de aprec;o de que somos 
alvo por porte dos associados. 

No ano em que 0 Clube Filatelico de Portugal completa a simpatico idade de 60 
anos, aureolado de um enorme prestigio, granjeado pelo trabalho desenvolvido pelas 
varias Direcc;oes que por aqui passoram, chegou 0 momenta de 0 nosso Boletim, 
aproveitando a efemeride, sofrer os alteroc;oes que ha muito se impunha, por forma, a 
torna-Io mais actual, possibilitondo uma melhoria significativa , no apresentoc;ao dos seus 
conteudos. 

Nao foi de animo leve que os fizemos, mas sim conscientes de que se tornava 
imperiosa a remodelac;ao que encetamos. Depois de cuidado estudo e discutidas as 
alterac;oes a efectuor, chegamos 00 resultado que agora submetemos a vossa 
apreciac;ao. Estamos cientes de que havera opinioes contraditorias oeste trabalho, mas 
sejam quais forem as vossos apreciac;oes gostoriamos de os comportilhor convosco. 

Como atras nos referimos, estamos a comemoror 0 60,0 Aniversario do fundac;ao do 
nosso Clube e, inseridos no periodo festivo, estOo agendados um conjunto de actividades, 
publicitadas no boletim, das quais destacmemos 0 encerramento, com 0 habitual jantor 
de confroternizac;ao entre ossociados, onde pela primeira vez serao entregues os recem 3 
criados "Selos de Ouro", premios que distinguirao filatelistas e entidades, que se tenham 
distinguido durante 0 ano pelo seu trabalho em prol do Clube e do Filatelia Nacional. 

Estomos convictos de que os nossos associados naG deixorao de oderir a este octo 
solene, comparecendo em grande numero, tornondo-o numa jornado de gronde fervor 
clubistico e revitalizador do convivio inter-socios. 

Gostariamos tambem de evocar um acontecimento que se nos afigura de primordial 
importancia para 0 fi la telio portuguesa. 0 Congresso Extroordinario do Federac;ao 
Portuguesa de Filotelia realizado em Julho, reodmitiu 0 Clube Nacional de Filatelio como 
seu membro efectivo. Saudamos e congratulamo-nos com 0 entendimento alconc;ado 
entre os partes em litigio, porque julgamos ser 0 CN .F. necessario a nossa filatelia , porem, 
perante um octo tao significativo, demonstrativo do vontade em sonar conflitos, outros 
haja que continuem em cruzado antagonica. 

A Filatelio e um mundo de enconto que vole a pena ser vivido com olegria e 
modestia, desfrutado com prozer e responsobilidade. Deixemo-nos de viver obcecados 
por querer ter 0 que naG temos capacidade de 0 obter. 

Neste momento festivo do nosso Clube Filatelico de Portugal, um bem-haja a todos 
os socios, e um agrodecimento a todos os directores que durante decadas, grotuita e 
desinteressadamente contribuiram para 0 seu engrondecimento . 

Elder Manuel Pinto Correia 
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Amerce do Sr. Narciso Antonio 

Contribuic;ao para 0 estudo da historia postal do Brasil na epoca colonial . 

Este estudo e dedicado 00 bandeirante 
Anls io Taher Khader l, em reconhecimento pelo 
muito que tem feito pela filatelia . 

1 - IntroduC;ao. 

A realizo<;:oo em Lisboa de uma exposi<;:oo filatelica 
luso-brasi leiro, quando do comemorac;:oo dos 150 
ones do aparecimento do primeiro selo adesivo em 
Portugal, a liada 005 60 anos do Clube Filatelico de 
Portugal. constitulam motivos mais que suficientes 
para que, no Boletim do Clube a salr por ocasioo de 
tao importantes efemerides, tomasse a decisoo de 
apresentar 0 que eonstitui. em minha opinioo, a pe<;a 
mais importante do historia postal luso brasileira. A 
prudencia aconselharia a que, a seguir AS palavras 
"pec;:a mais importante", acrescentosse 
"actualmente conhecida", pois que num passado 
recente nos referimos a "Um excepcional documento 
Brasileiro de 18112", que embora de exeepeional 
brilho entao, empalidece diante do estrela que hoje 
se apresenta. 

2 - As «Instruc;oes para a Junta da 
Fazenda da Capitania de Minas Geraes 
relativas ao Correio». 

A 8 de Maio de 1809, eram publicadas no Rio 
de Janeiro os instru<;6es com 0 titulo acima, e 
eonstitufram 0 primeiro regulamento postal 
especificamente brosileiro, j6 que 0 decreto do 
criac;:ao dos correios marlt imos (de 1798). e os 
instru<;:6es anexas, tinham um ambito mais vasto, 
abrangendo todos as p rovfnc ias u ltramarinos 
portuguesas. 

A importancia em estabelecer correios entre 
a Corte do Rio de Janeiro e as capitanias de Minas 
Geraes e Goyaz, est6 amplamente descrita e 
estudada, bosta ndo aqu i so mente lembrar a 
importancia das comunicac;:oes regulares com tao 
ricas regioes. Tambem noo iremos transcrever 0 texto 
completo das Instruc;:oes, mas tao somente os artigos 
9° a 12°, que se prendem direetamente com 0 

documento que se apresenta. (ver Inserc;:ao 1), 

Luis Frozao luisvbp.frazoo@c lix.pt 

E embora 0 articu lado seja extrema mente 
claro, pode ser util sintetizor alguns dos seus pontos 
mais importantes. 

1. Nao e permitido transportar cartas ou papeis 
entre as duos capitanias sem primeiro pagar 
o porte do correio, visto haver co rre ia 

organizodo entre estos duos capitanias e ser 
este mono polio do coroa. 

2. Este porte pode ser pogo em qualquer das 
Administra<;:oes do Correio, ou nos Registros 
por onde passar a pessoa que quiser pagar 0 

porte, que sao 0 Caminho Novo de Matios 
Barbosa, Rio Preto e Mantiqueira. 

3. Oeve ser afixado um edital no porta do Coso 
de coda um do registros. contendo 0 disposto 
nos Instru<;:oes, para que ninguem possa 
"alegar ignorancia" dos mesmas. 

4. Uma vez c hegado 00 Registro. pod ia 0 

transportador do carta optar pelo 
pagamento do porte , ou pela sua entrega 
00 administrador do correio. para que este 
se encarregosse do seu transporte ate 00 

destino. 

Uma vez detalhado 0 articulado. passemos 
agora a ver no mapa do Figuro 1 a regiao. assim 
como 0 trajecto seguido no ligac;:oo entre as duas 
capitanios. 

o trajecto do Rio de Janeiro a te Villa Rica . 
cuja dura<;:oo tinha sido fixado em 15 dias pelos 
vereadores de Villa Rica, podia demorar bastante 
mais, fun<;:oo do caminho escolhida. das condi<;:oes 
c limatericas encontradas e sobretudo do facto de 
ser.o trajecto feito por um estafeta3• que viajava 
sozlnho, ou por um tropeiro, que viajava com a sua 
tropa, mereadorias e seus escravos. Neste ultimo 
caso: e em func;:oo do dimensao do tropa, podia 0 

camlnho demorar algumas semanas. 

Vamos acompanhar no mapa, a descri<;:oo 
que nos foi forneeida pelo Anlsio . 

«0 portador desta epistola. saiu do Rio de 
Janeiro de fa lua . Ele embarcou no co is dos Mineiros 



por volta do meio-dio, quando come<;o a viro<;ao do mar em 
direc<;ao 00 porto de Estrela , situodo a 2 leguas da foz do rio 
Inhomirim, distonte cerco de 8 leguas do Corte. 
o Arraial do Porto do Estre /a consta de uma rua larga, plano e 
alagadic;a 00 longo do estrada do serra. As casas do orraial sao 
pouco mais de 100, pela maior porte baixas e construfdas de 
p au a p iq ue, alg um as sao de tijo /o, poucas de alvenaria, 
cobertas de te lha, e um bom numero nao estao rebocadas: 
tambem existem varias casas cobertas de sape. 

'.:l.a TnO sem licito n pe:ssoa I\l~nrn:\ con,lnzir 1':trtil5, ou 
'JtltIOsrfll(~t pn[JGh fccllado,;, ~(!t)1 I~r l'r"J1I~i t ' tllllr~1l h' (I.\~O II pel·t4' 
110 COl'/'mo, qunnJo tncs car:l' C I" p~fS Iill"(!nSllii. Ihrig-Iuos [lIlI'a 
esl:t C6rte do R 10 .Ip. .J rtneiro. e II u:l lo nel' 11;11' Il ~h ClDi l.lnl.l tic! 
~Jin:ts Geraes. ~ vic'o YOI'S:\ Il,,:-.; Ia COt'tl'> pUI'n IIU&lquer p~\r te ua 
!l it;1 viIJJltani:1. rhto himw G·.1I'1"t·li"l (!slall(;l.;cicfo ~n tre estn COrte 
e iI.' l'. l lle{:: l~ 110 C,jm~\l'i:,l,; do :I!ill;\,' t;CI". H'S. T(It..lJ. H J'(\))SI\:1 '1lJU () 
::onu~\ l"i o 112m', SIlIl1 h:I\'{.) r pritJlrt: 'il mcll te pJB'() 0 evido porto 
om 'qu:t1rltlt'r tiit8 :\ ,JOlinistJ';I,-,ej!." do COI'r(:W. Oil nos He!!b; t)'rls, 
pOl' (l1111~ f'[ls~ar, (,(lIno !,i"tO (I do (';IP.'linl,O 11 0 Y(I d~ ,\-I<lthias Bar
bo~.l, Hio PI'ctOG M 'lllt ll]llCim . i;lCOt'J'(,rt~ 1lJ. p':Jn uo pa;.;'ar jlclll 
prlltlo!l'lt \'oz clueo \'\1Z<J::' 0 rnlul' llo pOI'!0, c r)clll 5of:undn v/)z 
\1 ()~ "(!ZO;; 0 tiito 1'ort(', 1I1ct:"j() l,ql' :t •• I" 'a l Far," IHI,I,.; f1, nutrn 
IlIlet.idi~ jl .l!\tl OS I[ue i17."I'(;nl '\Pllf'uhen"ao d;,$ ,IiU.; cnr1as, 

10. " Par,; 'Ill!! !'6 ll il () !,lI~ ,;a al:,,~ar i~nOl"aIlCi;L , d",Yera. thul'·se 
na PO['tfl dn Ci l:,a d'3 enda UI1I II.:>!' sollreditos 1~e ,~15tl'OS l In1 e(jiln.1 
a 11 q UO se tlechl'c. q n€ lodil a P(!i:l~o.\ q lie ti\'~ r cal'tas, on pl'\J~i~ 
f.:('lJa;lo~, 05 deve rt(lrO:illntrtl' Plll':, " ')'( ~m 1't};;:tdO!i, 0 ["ii,'Uf· 0 de
"iol u jl'J !" tB. flller')!1'lll a ,j,b TH':-~oa lu\' ill' 0, rlUos ]J:.l[l<>IS 011 ral'las 
Ott P[\'l'll S(l!'ClIJ) r,'lIic,tlido,; ]l(. I:I TIlIlIa dc, C,)rl '<:io, n:io os 'luol'cntl(l 
ICl\'al', c{Jm it p1:l1!\, de IJII~oirr.m pela jll'it'nc, j r.\ vel CU1CO \'I:l'lCS 0 
S(.l '.l porte, e paIn ~eg":lndtl. \ '£, Z dp.z "ol7..e;; (I dilo j)(\rt(:>, nilo as 
11 P:'Po';(\11 t:lll;ip, \) !'('ndn I1cll:")(\n-: n'l i,tl",;, t ( I I)LII} SJ deve pl'Llccdcr: 
nkm d,,:;to otlit:d, scr'il I,robihido (I fJ t'ocl~derose it J)lISCU , sr-m 
(pIe p,'illleir'!lrnenle sej(l ({l1:liqll")' p:1~$ ;lgciro ftU yerticio pelo Es
c.]·I,',lo 011 :\lirnilll::;tr :1l1ol' Jo 1{1'.~i:\IJ'(), A reqllel'ido pcrn.ntu leste
munhas, fJue haja de :lpl'e;;ent<1J' as ,'[It' l tlS (j pnpci:; fcchn.do~ qlla 
ll'ollx.~r, ueel"I'aJ)do -se- lhl~ n. JlI'l1a, em qilC incorra, U(}'la ve~, 
Illl '~ I'rocudcnc[ll-S/) i, Lus'.:,'\., IIJ~ ,;(,j<Iil1 ~cll!l.d:IS tILes cartas. 

I I . ' E ... (u prolli 1Ji~;a.) "r(.Q tel '", lo:;al' " re.-pello \la~ c;~d[\s Je 
c()mmun)cn~o interiol' da Capitnllia, poi,; qll c !;omeola dtz ro,;o 
pI-ito as c,,'\flas e p~p~i!i t'ecltado:l, que fore-Ill dirig-ldos parn. a 
Curto do ltio ,Ie .Iulleil'o 0 P:h,IlI"(JI)l pOl' qnn lquElr d(ls Irt'S Ra
~j,;tro, om CXlstCII\fl'>, un C:IIl)inh(] novo rle :\1:tll!tCtS Hfl.l'lwsa, do 
ltio Proto a da. 1\l,lntiq llei !'(\, nos (!umlnho~ un. Cnpltanill. dc 
iIliDas (JGmes . 

12." () Administl':ldor ou 0 Fi at dU5 1{I.l~i5tros rio R io Prato e 
!\f;loll'llleim l'eme\t<3l'iio (;()tn :L pn~~iy,jl Gri':lrid:lde fI.~ c[l.rtas e 
pcpci:> [cellndo,; cujo pOI'le nilo qui7.tW sn tis("<IZt)r q1lCIO as con
dllz<l no Auministr;'l(lol' do ('()rl"!~IO tll:lis pl"oximo. stirn ,16 !'otWell) 
en\'ia(l()~ pelu. mul~ tt.) elito Correia an log-:lp de seu rleslino, 
o f-:5criviio de Registra do Cil ~ninho no\' o os euvia.ra peln. pri 
mAi r:l mula. I]ue puP elle pa:s~~u·. 

Inser<;oo 1 

Em um monte sobranceiro 00 arraial existe a linda capela 
de N, Sra. do Estrela, filial do Matriz de N. S, do Piedade de 
Inhomirim , No arraial ha varias lojas de fozendas secas e 
molhadas, grandes armozens de sol e muitos ranchos abertos e 
fechados, A largo quantidade de pessoas que 0 com ercio 
choma oeste arraial; 0 imenso numero de bestas de sela e cargo; 
a ozafama e 0 olarido que aqui ha, causa espanto a aqueles 
que pela primeira vez chegam 005 portos d e embarque e 
desembarque dos generos que vem e voo para Minos, 

De 10 ele atravessou um "varjao " passon do pela fazenda 
do Paulo Moreira e vade or 0 rio dos caboclos, pousoria no 
segundo dio no rancho do Cordoaria que ficova na Fazenda do 
mesmo nome, 

Em seguida no pe do serra do Estrela, est6 a Fazenda do 
Mandioca que era do consul Geral do Russia barao von 

LangsdorFf e a seguir no alto do Ser
ra Narciso 0 Corrego Seco (Petro
polis), 

Depois 0 Padre Correia 
(Correias) onde se arrancha; rancho 
do fazenda Sumidouro ; sitio do 
AIFeres Caetano (Pedro do Rio): 
Antonio LUIS, fozenda Secretario , 
Rocinha do Fagundes, e se pousa nos 
Sebo/as (aonde ficou exposto um 
brac;o de Tiradentes em 1792 "ate 
que 0 tempo 0 consumisse") ; depois 
rancho do Cruz, rancho do fozenda 
do Governo, engenho do Barbosa 
Encruzilhada (aonde as estradas se 
un em hoje bairro Santo Antonio de 
Parafba do SuI) e cruzo-se 0 Porafba. 
Do outr~ lado esta 0 registro do 
Pa rafba no arraial cha m ado 
Aposto/os Pedro e Paulo e N, Sra. do 
C on c eic;ao do Pa rafba Novo 
totalizondo 23 leguas, 

Ate 0 registro do Paraib una 
passavo-se pela fazenda do farinha, 
rancho do Fazenda do Cachoeira, 
rancho do Fazenda do paiol e registro 
do Paraibuna,» 

A distancio total a percorrer, 
desde 0 Rio de Janeiro ate 00 orraial 
de S. Caetano era do ordem das"75 
leguos, que no capitania do Rio de 
Janeiro eram em regiao de serrania , 
seguidas pel a trovessio de dois rios, e 
posteriormente, ja em Minos, por umo 
regiao ma is plano , Era este 0 

caminho que servia aos viajantes que 
demondavam 0 distrito dos Minos, 
assim como aos t ropeiros no seu 
constonte trans porte de escrovos, e 
de mercadorias , que do corte 
seguiom para 0 interior, 

A paisogem na subida do 
serra do Estrela, esta bem ilustrado 
pela aguare lo repre sentando a 
fazenda do Consul da Russia , (figuro 
2) , ponto de porogem obrigatorio no 
cominho de ida e de volta , 

3 - Os Registros. 

Qualquer dos textos ocima, 
faz referencia oos Registros, pelo que 
sera necessario detalharmos um 
pouco mais as suas fun <; 6es, Pelo 
articulado das Instru<;6es depreende
se que um Registro era um posto de 
controle, estrategicomente situado nos 
vias de acesso a capitania de Minos 
Gerais, por onde necessaria mente 5e 

5 
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Fig 1- Pormenor do Mapa do Estado de Minas Gerais (1890). Escoto 1:1.000.000 
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faz ia a c ir cul a ~ao de pessoas e be ns, 
naturalmente sujeitas a um apertado controle. 
Mas demos a pa lavra a um visitan te d o 
epoc a , 0 a lemao Chr. A. Fisher, que num livro 
publicado e m Leip zig , em 18 19 , do va a 

desfi/adeiros, que nao sao fo c i/mente evitados p e/os 
viajantes. Por vezes, 0 proprio caminho p assa atraves do 
Coso d o registro . Aq ui, todos as pessoos sao 
minuciosam e nte inte rrogadas , a ssim como 
rigorosamente revistadas. Esta opera r;:ao pode demorar 

Fig . 2 - Fozendo do Mondioco do Consul Longsdorff, por Thomas Ender, 1817 

seguinte descrir;:ao do Regimento de Minas, 
onde e feita extenso referencia aos Registros. 
Para a escolha deste texto baseamo-nos no 
trabalho de R. Koester, que 0 publica no seu 
estudo sobre "Diamantina " . 

Apresenta-se a traduc;:ao portuguesa, 
seguida pela versao original olema. 

E constitufdo por uma forr;:a de 
cavalaria de 1400 homens, afectados 
especificamente aos distritos dos trabalhos 
das minos. A suo funr;:oo consiste no vigiloncia 
dos mineiros e minas, no guarnir;:ao dos postos 
das estradas ou Registros, e no escolta das 
riquezos que sao enviadas para a capitol ou 
outros func;:6es identicas. 

o regimento e muito bonito, encontra
se em primorosa condir;:oo e responde a 
primeiro chamada: e tambem por este 
motivo que a suo composir;:ao e quase toda 
de voluntarios. Este servir;:o e garante de um 
futuro garantido, sem ser demasiado 
exigente. 0 seu estado-maior e em Villa Rico, 
e tambem e daqui que mensalmente sao 
rendidas as guarnic;:6es dos Registros. 

Estes postos de observac;:oo estao 
quase sempre situados em estreitos 

varios dias, dependendo de quando 0 oficial de servic;:o 
se de por satisfeito e convencido, ou quando a 
quantidade de mu/as a revistor e muito grande. 

Ha Registros maiores e outros mais pequenos, e 
mais ou menos fornecidos com comodidodes para os 

Minenlllgirnen! 

Es hesldIt aus viemh"hunderr Man" Caval/erie, und ist lum lUuchll~rrden 
Dienm ;n den /ktgwrJrksdisrrikten bef!;mmt. Di_ eJ!treckt sich duf dis 8eWilChullg 
de! Gruben und W~e, auf die Besetzurrg der Slra(lenposlen oder Regislm, Buf die Bedeckurrg 
dtr ~ der Haue.tstJJt!1 abgehendcn Kostbarkeiten, und der9leichen mew. 

, DiIf Rflllimeni 1st SI1hr scMn, und stehl in vortreffJichem Ru"· daher bieltll £icll 
immtlf tint! MengtJ Frtliwillige an. Dieser Dicnsr gibt namJich ei"e bleib8nde Versorgullg ab, 
ohllll im GanltrrJ JI!Ir beschwerlich lU ssyn. Der Stab liegt in Vif~ = R iea ' va" Mer ails werden 
lIuch motJItJich die Btatzungen der Reginros abgelOrl. ' 

O. W«JtthB"uSIN sind me;;trm an engen PSssen U.S.w. erbaul, die Icein Rei_elfr 
., kkht uffl1dwm kilnn. B;SWtIilen (ijhrc segar rii. Strope selbsl durch dBs Geblluds hindurell. 
Hier IIII/fdIn f1U(/ aIle Personen ,u's genauSle befragt, und iu/ltm IOrgfSltig umcrwcht, OleC 
icann lUwcilr:rr gallle T~ge dausrn, is nachrJem der WlJChrhabende Officicr Verdacht 111 /laben 
glaubt, oder dil Anulil dor Moulthil!f6 sehr berrikhtllch isl. 

Oie Regimos sind bald griJ/ltr, bald kleiner, un bald mehr crier weniger mit 
Bequernllchkeiten venehen. Bei den IIr8/1eren pflegc sich jcdesmal eine Wend, oder sill Wir/shaur 
111 befindm: in den kleineren lreibt rJer Sergeanr orier Unterofficicr se/bst die Wir/Scllaft. In den 
Hofen, oder auch in der Na9hbarschafl, find 8inige Stills und Ge'lngni$$l befindl/ch, wovon 
n8ch Umstinden GabrBuch gemaChl wird, Ebcnro mU$$I!n boy jcdem Regif/ro oino Menos 
P'5hle ,Ingar.mmt $BYn, on denen mon die Maulrhiere bevm Ab'und Auf/adon onbindon kJnn. 

Oi, Ug4 dlsserW/JChth6IJur, mitten in dlchten W4ldungen, am Rnndt tnundtr 
GablrgulriJrne, oder 1m Abhange eines Felssnl, ist;n der Regel Ou/lerft wild. In dissem LInde 
der Wu(/(fsr und der E/ffSJmkelt indesssn wird diefJ sehr wenig ge'iihlt. Die Bergreirer thallen 
ihre Zeit zwischen den Dlensl und die J'9d, ouch gebell slch melirere mIl dam Abri,"htcn von 
Papagcvcn ab. So schaff r der Mensch sich liberal/Illine a/geM Welt! 

Inserc;oo 2 
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viajantes. Nos registros mais importantes. tambem 
se encontra uma estalagem. Nos registros mais 
pequenos e 0 sargento ou 0 oficial subalterno que 
se ocupa destas funr;:oes. No patio ou no 
vizinhanr;:a imediata encontram-se situados a 
cavalarir;:a e a prisoo, de q ue se faz uso quando 
necessario. Nos registros tambem tem que haver 
um grande numero de postes, a que se possam 
prender as mulas durante as operar;:oes de cargo 
e descarga dos mercadorios que transportam. 

A localizor;:oo destes registros, no interior 
de densas florestas , no borda de torrentes 
caudalosas, o u nos esearpos dos montanhos, soo 
de um modo geral em loeais agrestes. 

Os 3 Registros que sao nomeados nos 
Instruc;6es sao: 

./7 

e /'V~ ~ '~,ov,..~t:-

0) 0 do Caminho novo de Matias 
Barbosa (do Paroybuno) 

b) 0 do Rio Preto 
c ) 0 do Montiqueiro (antes do vila 

de Barbocena). com a 
indicoC;ao de R. Velho e R.Novo. 

e dois deles es tao ossinolodos no mapa do Fig. 1. 

4 - 0 documento postal. 

o documento em oprec;o e constituido por 
um envolucro, dirigido 00 "Sr. Alferes Joao Pinto 
Leao , ouzente 00 Sr. Doutor Antonio Roiz dos 
Chogos" , no Arayol de S. Caetano. Pelo mesmo 

Fig. 3 

Fig. 4 - Pormenor do Fig. 3 

9 



10 

punho foi ainda inscrito , em baixo e a esquerda 
"A merce do sr. Narciso Antonio " . 

A particularidade postal deste documento 
est6 na inscri<;ao, que se apresenta em deta lhe na 
figura 4, e que diz: 

"Pg 0 porte do Corro: Cam. D Novo 17 de Julho 
de 1813 

o Admor Nel.Gama" 

Este pagamento est6 ainda registado na 
frente, pela inscri<;ao do valor que foi pago, "Pg 
4$080" 

o arraial de S. Caetano , tambem 
conhecido por Sao Caetano de Marianna, era um 
termo da freguesia de Marianna, na capitania de 
Minas , j6 de alguma importancia em 1732, 
conforme 0 prova a imagem da figura 5 

Verifica-se que 0 porte foi pago no Registro 
do Caminho Novo, tambem conhecido pe lo 
registro de Matias Barbosa. 0 Caminho Novo, assim 
era conhecida a estrada para Minas, tinha este 

nome, pois representava uma a lterna t iva ao 
Ca minho Velho, que se fazia por Parati. A 
necessidade de encontrar uma rota mais c urta 
para Minas e seus veios auriferos, levou Garcia Pais 
a constru ir este caminho no inicio do seculo XVIII , 
que depois teve uma va riante conhec ida pelo 
ca minho do Proen <;a. A es trada do Pro e nc;: a 
come<;a no porto da Estrela, e dai subia a serra em 
direc<;ao a Corrego Seco (Petropolis), e e a que 
seguiu esta carta. 

Pela descri<;ao apresentada anteriormen
te, consta ta-se que 0 portador desta missiva teve 
que atravessar dois registros, nomeadamente 0 

Registro da Paraiba, logo a seguir a ter transposto 
o rio do mesmo nome , e a seguir 0 registro de 
Parahybuna. Parece-nos que 0 registro do Cami
nho Novo era este ultimo, 0 de Parahybuna, por 
ser aquele que se situa j6 dentro da capitania de 
Minas. 

Pela assinatura , de leitura Nel. Gama(?) , 
parece estarmos em presen<;a de um civil , que teria 
entre outra s as fun<;6es de Administardor do 
Correio . 

Passemos agora interpretar 0 porte de 
4$080 reis . 

Pela tabela anexa as Instruc;:6es, fica-se a 
saber que os "papeis fechados" deviam pagar de 
porte , do Rio de Janeiro ate Marianna, 120 reis por 
cada 4/8 de onc;:a de peso, pelo que a carta, que 

Fig. 5 
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pogou 4$080 reis, ou sejo 34 partes, devia ter 17 onyas, ou sejo 
um peso superior a meio quilo! Pela espessura das dobras orig ino is 
do carta , custo-nos pensar que posso ter c ontido documentos, 
pe lo que esto oberta a porta do imaginayoo para tentar 
encontrar qual 0 seu conteudo. 

Por outro lado , noo foi entregue ao corre ia para este a 
transportar, antes se recorreu 00 serviyo, ,,»... merye" , do Sr. Narciso 
Antonio para a levar ao seu destin~. E e de ter em conta que 
Narciso Antonio certamente tambem cobrava por este serviyo, 
pelo que 0 valor total desembolsado pelo expedidor devero ter 
sido elevado. 

Tal:lCJlln. dos pre';lJ3 qu .. nc; C.lrtCt$ c g!ralmente todO$ 0$ p\\pe~s 
tsch(l.dos em $Ob l'~>criptl) devem plgu.r pelo porte do Correlo 
de. CilpitaDla de Minas GCl'a.es. 

00 Wo dr: J ailClI'O i~ \' i Ill\. RiCl\. .•....•.• toO fah:! ale "I. de !le~o 
"/I » :~ Cilillde de ~llu·iantln.. 120 , "II 

» " a ~(\b:lril. .. " .. , ••. " 14.0 ~ » 
» , .'1 Yilln do Princlpe. " 200 » :.> 

» » :L TljIlCO •.•. . .• , ••. ' . 230 "II » 
lP » S. Joiio d'El-Roy ..• 80 l) » 
, ).- :. Ylila ,1;( CiiI1lVt1.1l1m. 140 l> » 
» "I> a Villa. oe Talllnnduoi. 125 » .,. 
,. )l' ;\ \' illil (Ie Pitangui .. 145 » • 
j> "II l\ \·illn. de Pal'nclltli .. 280 , lP 

\ 

o vice-vcl's' , 

Inser<;oo 3 

Nao conhecemos quem foi 0 expedidor da carta, nem 
o local onde a mesma foi entregue a Narciso Antonio, nem que 
funyoes desempenhova 0 olferes Pinto Leao . Somente sobemos 
que a missiva teve a sua origem dentro da capitania do Rio de 
Janeiro, pois que a suo origem fosse Minas, noo teria de pogar 
porte olgum, como vem estipulado nas Instruyoes. 

Grayas a um trabalho de pesquisa efectuado no Brasil, 
a pedido do nosso amigo Anlsio, obtivemos umo descriyoo das 
actividades de Narciso Antonio, de suo profissao tropeiro . 

5 - 0 tropeiro Narciso Antonio 

Pela consulta a dois codices· existentes no Arquivo 
Nacional do Brasil, conseguiu Alcir Moreira obter dados que Ihe 
permitem escrever: 

" 0 Narciso Antonio, era natural de Minas, de idade 48 
anos (em 1809), estatura ordinaria, bastante barba, olhos pardos, 
sobrancelhas delgadas, parte para Minas pelo Paraibuna com 3 
camaradas e 5 escravos, que truxera constantes do guia que 
apresentou ... Localizei novamente 0 tropeiro Narciso Antonio a 
fazer 0 mesmo trajecto pelo caminho Novo, 9 anos mais tarde, 
por volta de 1818, quando entao tinha 57 anos .. . transportando 
230 reses .... , aparecendo em Janeiro de J 825, titulado de 
Alferes ... " 

Interessa explicar 0 que e um tropeiro. No perfodo a que 
nos estamos referindo, ser tropeiro era uma profissao exercida 
por indivlduos com posses. 

" Em regra pertencia a gente me/h~r do provincia; para a 
compra das tropas, para registro e direcyao das suas industrias, 

era co nve nie nte possuir certo 
instruyao 'e a/g um c apita l. exigencia 
que limitava 0 recrutamen to dos 
membros do sua ca teg oria n os 
classes mais abastados." 

o tropeiro aproximava os 
mundos, rural e urbano, era 0 

velcu lador de notfcias, e como esto 
a par das flutuayoes do mercado, 
e ra tombem conse lh e iro do s 
fozendeiros. 

" Seguiam e /es, desde a 
ado/escencia, a carreira habitual dos 
moc;os brasiieiros daque/e tempo. 
Nascidos no /avoura, praticavam 0 

comercio das tropas, e acabavam 
lavradores de cafe ... " 

Tropeiro virou sinonimo de 
uma lido que era exercida por 
diversas pessoas em uma hierarquia 
bastante rlgida. 

Tropeiro - dono do tropa que 
podia chegar a 7 lotes com 7 burros 
em coda lote. 

Arrieiro da tropa - era 0 

segundo homem da tropa . 
Empregado do tropeiro, normalmente 
um escravo . Tinha torefa 
importontlssima . Era 0 responsovel 
pel a "orrumayao". Na ausencia do 
tropeiro ele era 0 chefe do tropa ou 
capitoo do tropa . 

Tocador de tropa - a pe ou 
a covalo tinho a responsabilidade de 
um lote. 

Cozinheiro de tropa - era 0 

primeiro a partir. Responsovel noo so 
pela alimentoyoo mas cobia a ele 
preporar 0 pouso . 

Madrinheiro - normal mente 
um me nino. Tinha por funyao 
ocompanhar a "madrinha da tropa" . 
A "madrinho" normolmente era uma 
mula vistosa que noo Carregava 
cargo . A funy ao delo era marcar a 
"toada" do burramo . No seu 
pescoyo se colocava um colar de 
cincerros. 

A importancia social e 
economica de um tropeiro se dava 
pelos adornos da "modrinha"; da for
mayao dos lotes. Os mais ricos distin
guiom os seus lotes pela cor dos burros 
e por ultimo pelo tamanho da sua 
c omitiva.Nenhum rico ou tropeiro abo
node andava sozinho. Atropa mistura
va camaradas (homens livres) com es
cravos. As despezos eram de respon
sabilidode do tropeiro.Outra maneiro 
de se distinguir os componentes de 
uma tropa era a roupa . Em uma 

11 
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Fig. 6 - Rancho de Tropeiros, 1827, por Charles Landseer 

sociedade estratificoda, a vestimenta identifica a 
sua posiC;ao social. Camarodas e escravos 
andavam descalc;os e os tropeiros com botos largos 
de couro amarelo As closses superiores tem 
geralmente belas pistol os e grandes facos . As outros 
contentam-se com um bom cacete. 

A descriC;ao que nos e fornecida de 
Narciso, merece ser transcrita, pelo colorido que 
tem. 

Narciso, vestido com sua indument6ria de 
tropeiro, botos altos, chilenos de prato, rebenque 
com cabo de prato, faca tambem com cabo de 
prato , chapeu alto a modo de braga , capa a 
paulista e um cinturao com pistolos. 

Deveria estar montado em uma mula 
ruana calc;ada mineira, com os arreios ajaezados 
de prato identificando ser 0 cavaleiro pessoa de 
posses. Por ser tropeiro no rota de Minos sua sela 
nao era um sirigote e sim um "socadinho mineiro" 
com peitoral e rabicheira e segredo . 0 baixeiro de 
taboa para proteger a cernelha do animal da 
macega constanle de uma longa jornada. No 
arC;ao, uma placa identificava a sua propriedade 
ou a sua regiao . Pessoa de recursos deveria um dos 
escravos ser seu pagem. Montado ia seguin do seu 
amo tendo amarrado em sua sela, 0 copo de prato 
utilizado para saciar a sede de Narciso. 

Pelos registos encontrados nos codices 
citados, sabemos que em 1813 Narciso possou pelo 
Paraibuna duos vezes. Em Maio com 5 escravos e 
em Outubro com 21 sendo 16 novos e 5 que trouxe 
e dois comarados. 

Pela carta que apresentamos, verifica-se 
que fez mais uma viogem em Julho, que nao ficou 
registada dado que nao transportava escravos, 
talvez feita somente para transportar a carta acima, 
o que ajudaria a demonstrar a importancia do 
mesma. 

Ser portador de correspondencio era do 
responsabilidade de pessoos do «nobreza do terra» 
do qual Narciso fOlia parte, tanto mais que viria a 
ter 0 posto de Alferes na milicia. 

6 - Epilogo. 

Se tentarmos estabelecer um paralelismo 
entre os circunstancias postais vigentes, no infcio 
do seculo XIX , em Portugal e no Brosil , no intuito de 
definir a importancia e raridade do carta acima, 
temos que: 

1- Em Portugal. Sao de extrema raridade, 
as cartas enviados em regime de porte pago, 
durante os primeiros 30 anos do contro le do 
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Fig.7 - Porto 1799, para Braga 

correia por parte da Coroa (1 799- 1829 ); nos 
primeiros anos, e pelo menos ate 1808, nao sao 
conhec idos mais do que uma dezena. Oestas 
ultimas, quantos terao sido conduzidos em mao? 

No figura 7, mostra-se uma carta, 
recentemente descoberta, datada de Outubro de 
1799, com a carac teristica de ter sido transportado 
((Por merce», conforme vem inscrito no margem 
inferior esquerda da frente da carta, e que passa 
a ser 0 mais antigo, e ate agora unico documento 
postal transportado em mao, no periodo do 
Regulamento postal provisorio (1799-1801 ). 

No detalh e ampliado da figura 8, le-se: 
"Pagou 0 porte nesto Admi.om, Porto IO(?) de 
Outubro de 1799" ,e ainda uma marco impressa 
do administrador do correia do Porto. 

2 - No Brasil. Conhedamos ate aos dias de 
hoje dois documentos, um de S. Paulo e outro de 
Vi ll a Rica . Qualquer destes documentos, de 
indiscutivel raridade, teve 0 seu porte pogo numa 

Fig.B - Verso Fig. 7 

administra<;:ao dos correios. Que dizer de uma 
carta, entregue para pagamento do porte no 
Registro do caminho Novo, no ana do gra<;:a de 
1813? 

o leitor que decida. 

Lisboa, 28 de Julho de 2003. 

(Footnotes) 

I -E ceria, que sob a sua bandeira marcham outros elementos, muito 
deles desconhecidos. A todos torno extensiva esta homenagem. 

' - Jornal de Filotelia. N.· 64 Ano XI Janeiro 2001 

3 _ John Mowe, que viojou por Minas descreve os estafetas como 
negros ageis e forles, transportando a correspondemcia num saco 
de couro preso 00 corpo par meios de correias e conduziom umo 
esplngardo para se defenderem e proverem a suo subsistencia. 

4 _ C6dice 421 - Registro de tropeiros vindos de varias locolidodes 
(1809-1931). 
C6dice 419 - Reglstro de Iropeiros vlndos do interior com tropos em 
gerol e gulos de regislros (1829-1832). -

A. MOLDER 

FILATELIA - MEMBRO ACOFIL 

( COMPRA e VENDA ) 

REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE TOOO 0 MATERIAL FILATELIGO E NUMISMATICO OA CONCEITUADA MARGA ALEMA «KABE» 

EXPOSI?,AO PERMANENTE DE SELOS NO HALL DE ENTRADA E NO 3. 0 ANDAR (Elevador) 

SERVIC;:O DE NOVIDADES ESTRANGEIRAS POR ASSINATURA PARA QUALQUER TEMA OU PAis 
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Atraves do livro PatrlmOnlOs Mundlllis com Selo Portugu!s, pode lever parll 
case os malores patrimOnios que os porWguese~ Djudaram II edlflcllr urn 
pouco por todo 0 Mundo. sao 30 luoares dlstlnguldos pela UNESCO con\o 
Patrlm6nlo Mundlal, reunldos numa edl~~o de luxo exclusiva dos CiT 
Correlos, que Incful alnda 29 pe~s fllatellcas aluslvas eo tema, Compre·o 

em qualquer Esta~o de Correlos, atraves do !'IOSSO s~e au Llnha F1latella 
e enrlque~ 0 seu patMmonlo. 



A Historia e a Filatelia 

A Batalha de S. Vicente 

"A Hist6ria e a Filatelia" e uma nova secc;:ao 
do renovado Boletim do C.F.P., em boa hora criada, 
tendo 0 grato prazer de a iniciar a convite da sua 
Direcc;:ao. Relacionar a Historia com a Filatelia por 
exemplares filatelicos por ela criados, parece ser 
um aliciante exercfcio de Cultura. Assim , irei 
apresentar um exemplo, de como um facto hist6rico 
determinou 0 aparecimento de um belo exemplar 
filatelico. 

Entre os varios epis6dios da guerra entre 
Espanha e a Inglaterra nos finais do Seculo XVIII , 
houve um que teve uma grande importancia na 
criac;:ao de uma pega de Hist6ria Postal, que 

Joaquim Sousa Lobo 
Desenhos de Eduardo Silva 

reputamos de grande interesse e raridade para a 
Filatelia Portuguesa e Espanhola. 

Em Fevereiro de 1797, a esquadra inglesa 
comandada pelo Almirante John Jervis, impoe uma 
pesada derrota a esquadra espanhola na Batalha 
de S. Vicente . A esquadra espanhola, batida pelos 
ingleses, refugia-se no porto de Cadis. 0 Almirante 
Jervis ordenou de imediato um bloqueio naval 
aquele porto , impedindo assim a circulagao 
maritima nao s6 a vasos de guerra como a 
quaisquer outras embarcagoes , dificultando e 
restringindo a circulac;:ao marftima no Mar 
Mediterraneo. 

Figura I 
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Tal situagao determinou, provavelmente, que 
se tivesse fechado uma das principais rotas de 
circulagao de correia de Espanha para as IIhas 
Canarias , originando em consequencia 0 

aparecimento de uma rota alternativa e de recurso 
para as correspondencias com destino aquelas 
Ilhas. 

Fig. 2 Fig. 3 

Fig, 4 

ORT'G ' L 
Fig. 5 Fig. 6 

Filatelia Joaquim A,S, Ma~as 
Rua do Crucifixo, 76 - 2.0 Sala H 
1100-183 Lisboa PORTUGAL 
Tel.: +351-21 346 76 61 
Fax: +351-213259090 
http://www.filatelia.tv 
e-mail: j.macas@filatelia.tv 

SELOS • HISTORIA POSTAL 
COMPRA - VENDE 

Aberto de 2.a a 6.a das 14.30 as 19.00 
(de manha, com marca<;:ao previa) 

Agora com loja virtual 
na Internet. Endere<;:o: 
http://www.filatelia.tv 

Selos de Portugal, Ultra mar 
e Estrangeiro. 

Novidades. Tematicos. 
Sobrescritos de 1.2 dia. 

TODO a MATERIAL FILATELICO 

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

1170·215 LlSBOA PORTUGAL 

Tera sido, seguramente, a razao da estranha 
rota que seguiu a carta que apresentamos na Fig.1. 
Tendo sardo de Hamburgo em Novembro de 1797 
(Fig.2) com destino as Canarias entrou em Espanha 
via Holanda tendo recebido a marca de 
denomina9ao de origem "Olanda" (Fig.3) . 
Normalmente esta correspondencia seguiria via 
Cadis para 0 seu destino, mas atendendo ao 
bloqueio ingles tomou um itinerario alternativo tendo 
sido encaminhada para Lisboa (Fig.S). De Lisboa 
seguiu no Correio Extraordinario de Lisboa (Fig A) 
para 0 Porto (provavelmente um dos primeiros 
Correios Extraordinarios efectuados) e dar para a 
Corunha, onde Ihe foi aposta a marca de origem 
"Portugal" (Fig.6) , seguindo finalmente para 0 seu 
destin~. 

Temos de reconhecer que so acontecimentos 
muito graves obrigariam uma carta a percorrer tao 
complicado caminho para chegar as maos do 
destinatario. Espero assim, ter apresentado um bom 
exemplo de como a Historia prestou um bom servigo 
a Filatelia. 

/ 

FILATELIA -NUMISMA TICA 
MADEIRA 

Cas a Especializada em: 

* MOEDAS * SELOS * NOTAS* 

de 

Portugal/ A<;ores/Madeira/Macau 

Ex-Colonias 

Grandes Colec<;:6es e 
p e<;as isoladas 

Apartaci o 43 11 
9001·801 FU CHAL 
MADEIRA - PORTUGAL 

Te l. :291 22 30 70 
Fax: 291230805 

PORTUGAL - COLONIAS 
ESTRANGEIRO 

NOVIDADES 

MANCOLISTAS 

ASSINATURAS 

QUALQUER 

PAis TEMA 

CO NT ACTE·NOS 

H. VIEIRA, FILATELIA 
APARTADO 135 - 8001·902 FARO 



-

Uma "boa" razQo para falar em Felgueiras 

Na altura em que escrevo estas linha s, 
FELGUEIRAS tem sido noticia pela negativa, valha
nos pois a fi late lia para de algum modo se falar 
desta regiao de uma forma positiva, principalmente 
quando a rozeo disso se prende com a descoberta 
de uma importante e unica pec;:a, que naG so pel a 
marca sua mas tambem pelo seu conteudo, nos 
do grande satisfac;:eo. 

ApOS breve introduc;:ao, passaremos a 
desenvolver a carta em causa: 

A mais antiga referencia 6 «Terra de 
Felgueiras» e feita no sec. X, pelo testamento de 
Mumadona . Em 1385 foi 0 concelho de Felgueiras 
doado por D. Joao I a Gon c;:a lo Pires Coelho 
(descendente de Egos Moniz) por "servic;:os de 
guerra". 

Adelino Melo Caravela 

A toponimia vem do termo felgaria, que 
sign ifica terreno coberto de fetos (felgas). A «vila» 
de Margaride, referida nas Inquiric;:aes de 1220, foi 
elevada a vila e sede do concelho de Felgueiras, 
aparecendo como julgado em 1288. Recebe foral 
de D. Manuel!. em 1514, constando jo ter tido forais 
concedidos pelo conde D. Henrique e par D. Afonso 
Henriques. 

Desde 1369 que foi incorparado no concelho 
de Guimaraes, passando em 1833 para 0 de 
Amarante e dois anos depois para 0 concelho de 
Braga, passando em 1836 para 0 do Porto ate 1855, 
ano em que passou de novo a concelho. 

Pertence 00 distrito e diocese do Porto , 
tendo como orago Sta. Eulalia. Tero tido correia 
estabelecido desde 1806, sendo transferido para 

20 
/ 

Fig. I - Filgueira 
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a Lixa por Port aria de 27 de Junho de 1814. Aparece 
como Delegac;oo desta Direcc;oo de Correio no 
1 a. Reforma Postal de 1853. Possa a Direcc;oo no 
2°. Refarma de 1869 e a Esto<;:60 Telegrafo-Postal 
de 3°. Closse, em 1880, a quando do 3°. Reforma 
dos Correios. 

A carta mais antigo que conhec;o e datada 
de 23.4 .1809. com a marco FILGUEIRAS a pre to, 
estando catalogada como a mais recente outra 

prejudic ial a sua co/oca c;: oo , tal serio outra 
qua/quer alem dos j6 estabelecidos.Contudo 
devo advertir V. So., que sendo pequeno este 
distrito, tem a vantagem de estar afastado muito 
dos Correios circunvizinhos, por isso as bois as 
co/ocadas nos extremidades deles, assomam a 
es te oflcio correspondencias de Basto, Penafiel, de 
Guimaroes e de concelhos que noo tem correio, 
por isso 12 preciso conserv6-las, e obstar a que 
outros correios fac;:am 0 mesmo. Pedem-me uma 

Fig.2 - Fe/gueiros 

carta com a me sma grafia, ma s bat ida a 
vermelho, de 24.6 .1813. 

Ora 0 que esta carta nos mostra e uma nova 
marco, com grafia a inda hoje utilizada e que se 
traduz pel a substituic;:oo do primeiro I par um E. 
Dirigida a Braga (5 leguas) recebeu um porte 
repetido de 20 reis, que corresponde a uma carta 
ate 2/8 de onc;:a de peso, numa d istancia ate 10 
leguos. 

A carta era dirigida a Pedro Gomes do Silva 
- Alcaide Mor de Braga, a cuja provincia pertencia 
este lugar e cujo texto se transcreve: 

Meu respeit6vel Sr. , 12 sem duvida que a 
multipJicidade de bo/sas, aumenta as despesas 
do Administrac;:oo deste offcio e quando elas 
noo promovam correspondencias que as 
compensem e fac;:am interesse, 12 ociosa e 

bo/sa para Vila Verde ou St~. Amaro (este lugar 
pertence a esse distritoj , porque estes po
vos distam muito do Lixa e daqui. Esta noo 
interessa porque noo po de promover novas 
correspondencias e s6 serviria para prejudicar as 
demais bo/sas e aumentar despesas. Contudo eu 
que s6 miro 0 fiel desempenho do ministerio, sou 
de parecer que se Ihe deve dar, porque alem 
do que eles prometem em noo prejudicar a 
Administrac;:oo, ameac;:am que a pedem 00 
correia de Penafiel , 0 que a verificar-se 
certamente padecia muito este offcio. Sei que eles 
tem 0 inconveniente de distarem de duas leguas 
de Penafiel, mas ou por despique ou por interesse, 
pode ser que 0 fac;:am. 

E debaixo destas vistas que eu aquiesci a 
tudo 0 que me requereram os Fieis das bolsas, 
pedindo-me para a suo Repartic;:oo freguesias que 
muito bem se correspondem com Margaride e ate 
Ihes pedi um mapa das freguesias a seu arbitro, 
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sem escapar-me que nao convem sangrar a bo/sa 
principal, pois quantos mais forem os divisores ou 
interesse menDs toca a coda um, mas nao q uero 
desgost6-los para que nem Ihes lembrem recorrer a 
conselhos estranhos; 0 pior e que eles 0 rivalizam mas 
eu conciliarei isto do melhor modo, tendo em vista a 
maior c om odidad e dos p ovos a que e normal 
a tender. SiNa-se V.Sa. ponderar a melhor reflexao, 
que se nao e prudente e sem paixao e de boo te, 
dando-me resposta logo para meu governo. 

Tenho a satisfa r;ao de significor a VSD. que 
este offcio rende mais d o q ue eu pensava, isto 
p ense se deve as actua is c irc uns tdncias, que 
aumentam as c o rresp o ndenc ias. Eu es tou de 
acordo de assegurar 0 dever que se o ferecer, mas 
c ons to-me que alguns Correios 0 nao fazem por 
temerem as estradas . Se V.S a. nao q uiser, assim mo 
determine. 

Sirva-se do minha vontade que sujeito as suas 
respeit6ve is decisoes. 
. Margaride, 18 de Abril de 18 14 

Francisco Jose do Costa 

Apos a le it ura d es te te xto, um a das 
c onc lusoes que p odem o s t irar e a de q ue 0 

signatario da c arta seria 0 responsovel pelo correio 
local, e q ue de al gu ma fo rma dep e nd ia do 
destinatorio, 0 quem dava conta do andamento 
desse Ofic io e pedia instrur;oes. 

Ora como Alcaide Mor (funr;ao mais tarde 
equivolente 6 de Governador Civil ), serio natural 
q ue a carta fosse consideroda de Servi<;:o e como 
tal isenta de taxa . 

Este destinatario Pedro Gomes da Silva , alem 
do cargo que desempenhava era sobretudo um 
rico negoc iante, detentar de varios rendimentos 
entre eles 0 do tabaco , nao seria de estra nhar que 
entre estes se inclu isse a administrar;ao do correia 
de Felgueiras, justificando-se entao 0 pagamento 
do porte. 

Outra das conc lus6es e fornec ida pela dota . 
a pouco mais de dois meses da extin<;: ao deste 
correio, e q ue cruzada com a data da carta mo is 
recente, nos do um periodo de uti lizar;ao de cerco 
de um ano, red uzindo para 0 minimo a hipotese 
de aparecimento de outras per;as identicas, que 
dessem mais consistencia a esta nossa hipotese. 

De pouco valeu a expos ir; ao qu e 
superiormente dirigiu, pois que a transferenc ia d o 
correio para a Lixa foi efectivada. valeu no entanto 
a val io so lega d o q ue nos d e ixo u , para 
enriquecimento da historia posta l portuguesa. 

Junho 2003 

Agenda de actividades 

Outubro 
Dia 04 - 5.° Le ilao inter-socios 

Comemorativo do 60,° Aniversario do CFP 
Dia 11 - 3.° Eliminatoria do Trofeu CFP 
Dia 25 - Conferencia fila te lic a 

Novembro 

Porteado (Os mecanismos do) - por Armando Bordalo Sanches 
Jantar comemorati vo do 60.° Aniversario do CFP 

Dia 08 - 6.° Leilao inter-socios 
Dia 22 - Conferencia filatelica 

o Imposto de selo * Valores em reis - por Adelino Melo Caravela 
Dia 29 - l.0 Eliminatoria Filapex . 

Secc;ao FilatE~lica da A.A.Coimbra / Clube Filah~lico de Portugal 

Dezembro 
Dia 06 - 7.° Le ilao inter-socios 
Dia 13 - Final do Trofeu CFP 
Dia 20 - Conferenc ia fi latelica 

Janeiro 

"Guerra Colonial - 0 Servic;o Postal Militar" - par lUIS Manuel Moreira 
Barreiros e Eduardo Manuel Moreira Barreiros 

Dia 03 - 8.° Leilao inter-socios 
Dio 17 - Conferenc ia filatelica 
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Ultrapassados os tarefos 
profissionais impostas pela "agen
da", por alguns dias me e permiti
do "respirar" neste Agosto torrido, 
porque outras, de amena nature
za, protestam para me levar um 
reconfortante repouso, absoluta
mente necessario, para inlcio de 
um novo cicio de tensoes que nos 
desgastam, periodicamente, ate 
ao fechar "uma vida". 

E assim, lentamente , 
surge m novas ocupac;:oes de 
substituic;:ao: a leitura; uma 
reflexao empurrando a outra; a 
musica; mudanc;:os de ambientes 
que nos retemperam 0 espirito; 
dum maior esforc;:o de dedicac;:ao 
6 familia. E, ine vi ta ve lmente, 
tambem alguns momentos 
dedicados 6 filatelia. 

Esta filatelia tem sido para 
mim um "a feito" , como diria 
Camoes, ou um "afecto", como 
algo inato que se traduz em 
"impressoes de refle xao" , 
fenomenos menta is sentidos e nao 
pensados, gerados a partir de um 
certo jogo de ideios, com bose 
num objecto, dotado de 
determinados qualidades e a sua 
relac;:ao com 0 sujeito da acc;:ao, 
que determinam uma apetencia 
especial, tal como Sir David Hume 
analisou no seu monumental 
ensaio sobre a natureza do 
comportamento humano. 

De outr~ modo, tal como 
o filosofo (a minha "ciencia-arte") 
este gosto por aquilo que e 
" franco ", livre de circular, 
impulsionado pelo homem, traduz 
o que "ele" e, na sua essencia, do 
mesma forma que todas as 
ciencias tem uma relac;:ao maior 

A minha filatelia 

Pedro Gonc;:alves Grade 

ou menor com a natureza humana, e nao sao mais que um reflexo 
dela , e que por isso apenos mostram a "sua verdade" , na sua 
concepc;:ao de relatividade que Ihe e inerente. 

GUIDA NUMISMATICA - ill EDIZIONE 

. FRANCESCO ed ERCOLE GNECCHI 

MILAN: 
(Italia) VI, Fllodrammailol, to , 

_( ,tR . . 



-

Mos. acordando (aqui 0 nosso Saramago talvez pusesse 
"uma virgula" ) "primo vivere deinde filosofari". 

Nem ma is. bafejado pela sorte - verdadeiro desastre 
financeiro no ultimo leilao do Paulo Dios - do aquisk;:ao de "Os selos 
de relevo de Portugal ". de A. Simoes Ferreira . uma das lacunas da 
minha bibliografia . pude. novamente. reler. a outra luz. 0 que 
verdadeiramente me encanta. ou seja , tudo aquilo que respeita a 
cria<;ao dos selos gravados por Francisco de Borja Freire, relembrando 
todos os misterios ainda por decifrar, mormente no que se refere a 
rela<;ao entre 0 numero das e fectivos fontes de impressao, a sua 
tipifica<;oo, e a quantidade de c6pias produzidas: tudo isto constitui 
para mim a parte mais aliciante do nossa filatelia. 

GUIDA NUMISMATICA 
TERZA EDIZIONE 

Signore, Monsieur, 
~ 

Esaim1a cOlI/plelolllelll. 10 sccOlld" Edt· ].11 secOIld. Edilioll (1889) de IIolr, ~ 
.~ ~j{"'r (1889) della lIoslra Guilla ~Qml. COl lel. NumtemaUque dla,,1 comptele· <: 
~ () emoUoo, " volendoll4 pllbblica,," al prill' 1116111 tPliisl' cl OYOIIII'I;ltelrli{J/I ci'," puM,,, 
~ crp,'o del 189.f r/tla 1' ''1:0 ampliala t correl/II, all COIW""'CCHIdIlI dll 1394 m,. II'oisie",. au· ~ 
~ pre /yirmQ la 5. V, a voWc; In lit It~n Kl/lrn/i, (/ corrig;" /lUllS vorIS prr'olls d ~ 
.§ al P';' pr.slo possiMe i doli rieliitlsli II.t. vordoir bien nous adressDI' all Pltl 161 pos· 0 

~ l'rml¥o [onllu/ario, OPPUI'f I. correlSio",' a sible 1'$ rCH3C1'gntlllc"ls sur vall',' Col/«holl .~_ 
dnllalldiJ par I. [orlllu/arr. cr:dtsSous Ort 

o '11101110 /rl C,a pllhhlri:alo Ittl/a stcollda Edi· :0 
C elOlle. Coller masSlilla slrina bit/! Its correchorlS a ce 'lui a 'Ii dlja 5. 
] prrhlii. Vos devollis 
..0 
..0 = 0.. 

FRANCESCO cd ERCOLE G IECCHI 
Mil_A NO. - Vi. Filodrammatici, 10. 

Milnno, Stfttmort 189). 

QUESTION I 
PERSONAL! 

Cogllo"" I 110",t ~ domicilio 
,lei RaccoglitoreJ D;YlItOY', 
o NIIIHtS",,,lico. 

R lS POSTE 

E Nom, prenonl et domicile du 
CoUcctionneur, Directeur Oll 

Numisrnate. 

ques. 

Operl NUlHisl1latiche 
/lIIM/ieal •. 

Ou\'rnges numismatiques 
publits. 

JIM.oMh'l"..(." "'~";~{~.~~ .. ~~.~~l~.~~)._t;J..."J.B ~J. • . , 
tl...J. ~ ... t; .... 1I..-..... -..K<"'. , .1.:.~J"i~:::~.' 'f~t,,,}'.,_'"1 i 
.~.~ .. ~~ .. y.~~~ .. J." ""~:-f~ .e±i~ .. C::'.~~~ : t~'o) ._ 

c o 
III 

E, acrescento. que me do mais satisfa<;oo intelectual do que 
me daria a deten<;aa de uma milionoria colec<;ao de tais abros
primos, sem qualquer estudo aprofundado, documentado e inedito, 

pois qu e "a qu ela b usca" 
press upoe 0 co nhecime nto e 
re lacioname nt o de tod a s as 
fontes poss iveis. bibliogr6ficos e 
materiais, com aplica <;: oo d e 
"observa <;: oo " cu idada e 0 
principio do causa lidade. 

Tenho tido 0 prazer de 
00 longo de jo ho a lguns anos. 
ter observado e muito aprecia
do, como e ev id ente, muit o 
boos colec<;6es dos nossos selos 
gravados p or F. B. Freire , mos, 
ate hoje. ainda nao vi nenhuma, 
altamente especializada, que se 
debru<;asse sobre 0 "nascer" e a 
"vida", de quaisquer dos vo rios 
exemplares, e c reio que isso ain
do podero ser realizado. sem a 
preocupa<;:oo de exibi<;ao de 
pe<;os de aparato, e nome ada
mente, com simples valores de 25 
reis. 

Para fecho deste meu es
crito, junto reproduzo os elemen
tos de uma pe <;:a filah§lica que 
enquadra, no mesmo documen
to, a franquia , propriamente dita, 
ou seja, a liberdode de circula
<;00 nos limites definidos por um 
emissor, e simu ltaneamente 0 

conteudo do mensagem, como 
realidades constituintes de um 
todo que retrata tel e ologi 
camente as express6es de vida 
humana, enquanto dina mica, 
com um minimo de interesse para 
construir alicerces duma hist6ria 
vivo num dado momento . 

Como podereis observar, 
no que toca a primeira parte , a 
missiva que se do a ~stompa foi 
considerada, para efeitos de 
taxa<;oo, como "carta " para pais 
europeu - de Portugal (Lisboa, 

. freguesio de Santo Isabel) para 
Itolia (Milao) - sendo-Ihe atribuido 
o primeiro porte, mais 0 registo, ou 
sejam, 50 + 50 reis, a data do sua 
emissoo. em 29 de Novembro do 
ana de 1893. 

A fronquia foi paga com 
um belissimo exemplar de 100 reis , 
de cor castan ha , do emissao 
portuguesa de 1892- 1893, de D. 
Carlos (vulgo Diogo Neto, 0 autor 
do gravura real, executada em 
madeira , servi ndo de modelo 
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umo fologrofio de Jo se Arnoldo 
Nogueira Molarinho) em popel 
porcelono omarelo, denleodo mois 
em II '/. do que em I I y, . 

o 10100 de regis to , como olios 
os desto epoco, lem 0 suo proprio 
sobriedode grafico e esla impressa em 
carocleres romonos, no cor laronjo, 
sabre popel bronco ligeiromente 
escurecido, e confirmo a origem do 
corimbo inut ilizador do eslompilho, 
olios nilido e leve, do freguesio de 
SonIa Isabel. de Lisboo. 

Aindo no fronlispicio do carta, 
no seu conlo superior direilo, surge, a 
tinto, a numero "3", oposlo, segundo 
suponho pe lo corre ia, mas cu jo 
significocoo me escopo. 

No can I ra -capo esta, 
tombem muitissimo legivel e limpo, 
carimbo de corre ia de "Lisboo", do 
mesmo data, e mois dais de chegodo, 
ambos do lodos de 2 de Dezembro de 
1893, um de "Milano" e outro ilegivel. 

No que concerne 6 segundo 
porte, a do mensa gem, convira dizer 
que a documento em analise, que em 
term as noo tecnicos posta is, e, no 
verdode um impressa, olios originario 
do proprio des tino tario, a "Guido 
Numismatico" - de Francesco e Ercole 
Gnecchi, enderecodo iniciolmente a 
eventuois interessodos em responder 
a ta l question aria, part indo do 
principia q ue to is respostos seriom 
objecto de publ icocoo no terceiro 
edicoo do mesmo "Guido". 

Oro, p recisomenle a que 
confere verdodeiro interesse oeste 
documento filotelico e a conteudo do 
suo mensogem e em espec io l a 
personolidode que a tronsmite, olios, 
do seu proprio punho, a insigne 
Professor Jose Leite de Vasconcellos, 
00 tempo, Conservodor do Bib lioleco 
Nocionol de Lisboo. 

No documenlo em analise, 0 

Prof. Jose Leile de Vasconcellos, 
quando tinho noo mois de 35 onos, 
numo coligro fio bela e legivel. troco 
sumariomente a suo b iog rofio e 
bibliogrofio , ate esse seu periodo de 
vida - q ue se prolongou ate 005 82 
onos de idode, sempre em 
permonenle labor cientifico - e por via 
do seu interesse, que logo demonstro, 

DO~1."NUE 

O"'cm, " ~Iil"''' den, ("uUt· 
.:jv'le 

Origin.: 0.:1 hihlulrc de. 1&1 Col
h.:ctioll 

.$f , ;t n'PIH'('IkHt/llI', - ,y". 
menl d"1 f>'UI ,,. t'Y\?, .1,.· 

.~I',./t). !,rvNt;Q. Nunla. 

Series rcprC$l;nttcli. - ;-\0111, 

bll~ des plb.:..,!> <;11 or, ar· 

gtnl, hronZL - Rarctts; 

/tlllt'",·~" J't.lrre rut:caltt.
____ ~ .. !!:.'t'.u(mi 1I1l,' II £.di. 

.if)t1fJ rJrllll CIII'Jn. 

Adrcaa.ell d'&a ,'tt"CecollectiQI\!. 
- Correcti~'II' tl III II Edi. 
liUJl dll Guide, 

pelo numismatico, e m especial a lusitono, se infere a suo 
natureza de estudioso e pesquisodor e, sejo-me permitido a 
ousodio, se ocaso noo foi filotelisto, demonstro ter alma de 
filotelisto . 

Mas a Prof. Leite de Vasconcellos e umo personolidode 
moral e c ientifico de tal vu lto 6 esc 010 portugueso e 
internocionol, que ultroposso em muito oqu ilo que se posso 
concluir do carta em opreciocoo. 

E, antes de tudo, 0 cientisto que nos seculos XIX e XX 
mois contribuiu para construir os o licerces do conhecimento do 
" identidode nocionol portugueso": no compo do definicoo dos 
caracteres ps iquicos e cultura is; "maxime", no plano dos 
fundamentos e das variedodes orais e escritas do nosso id ioma; 
dos costumes, mentalidode, e do nosso modo de vida . 

Concluiu 0 curso da Escolo Medico-Cirurgica do Porto, 
em 1886, como 0 mois distinto esludonte desse ano, e desde 

Hl!:tPOST I': 

logo o troves do suo tese de licencioturo "Evolucoo do Linguogem" 
demonstrou q ue se comecovo a definir a propensoo para 
oplico<;:oo do seu labor em disciplinas c ienlificas mois omplas do 
q ue 0 si mples exercicio do med icino. A lio s, o indo quando 
esludonte, dedicou-se 6 poesio, e 005 20 on~s publicou a "Poemo 
do Alma" . 

Em 1887 fundou a " Revisto Lusitono" 0 mois completo 
repositorio de trobolhos de elnogrofio e filologio portuguesos, com 
coloboroc;:oo dos mois eminent es cientistas portugueses e 
estrongeiros. 

Em 1893, c riou 0 "Museu Etnolagico", de que assumiu a 
direcc;:oo, editando a revista "Arqueologo Portugues", inicioda em 
1895, de que se publicaram 29 volumes. 

Querendo alargar os seus conhecimentos foi para Paris, e 
em 1901 concluiu com disfinc;:oo 0 Doutaramento em Letras, com 
a fese "Esquisse d'une dialec fologie portugaise", sendo depois 

docente, logo que orgonizada a 
Faculdode de Le fras, em Lisboa, 
dos se us c ursos de Filo logia, 
Arqueologia e Epigra fia, e as 
cadei ras de Lingua e Lif eratu ra 
Froncesas. 

Tomou parte em congressos 
internacionais do sua especialidode, 
de que nornearei 0 de Atenas, Romo 
e Coiro, onde as suos teses tiverem 
repercussoo mundiol. 

Em 1937 0 "Seminar fur 
romanische Sprochen und Kullur", 
do Universidode Hanseat ico de 
Hamburgo, dedicou-Ille os numeros 
um e dois do sua revisfa, numo 
extensoo de mois de 200 paginas, 
com cola borocoo dos mo is 
eminentes so bios alemoes. 

Quando umo comissao de 
professores portugueses e alemoes 
foi enfregar 00 homenogeado 0 nu
mero comemorafivo, em enca
dernoc;:oo especial, es te, alheado 
das cerimonias loudalorias, encan
trava-se em Barrancos, no Alentejo, 
em busco de dados para as seus es
tudas linguisficas e etnograficos. Este 
fac to do bem uma nota do valor 
humane da sabio. 

o que es ta dita openas 
oponta factos que doo uma ideio 
mu ito sucinfo do obra e 
personolidade do tronsmissor da 
mensogem do nosso d ocumen lo 
filatelico em presenco, pois que a 
suo imensa bibliogro fia, em parte 
reportado no nosso Enciclopedio 
Partuguesa e Bras ileira, dara uma 
mois oproximodo noc;:oo do 
estofuro cientifica doquele grande 
mesfre da nassa culluro. 

Aqu i tendes camo, 
debrucodas em analise um pauco 
mois o p ro fundado sabre a que 
aparentemente parecio ser umo 
simples carta, nos deparamas com 
um documento de va lor inques
tionavel da nossa cul turo . 

Em Cascais, oos 8 d ias de 
Agosto de 2003. 
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Perfura~oes Portuguesas 

Actualiza~oes 

LUIS Armando Martins Barroso 

Ap6s termos iniciado a publicac;:oo de alguns artigos versando 0 tema das "Perfura c; oes 
Portuguesa s", diversas tem side as achegas que ate n6s tem chegado quer apoiando, corrigindo, 
sugerindo au mesmo solicitando mais infarmac;:aes. Para alem da importoncia que tais contributos sempre 
trazem para 0 enriquecimento do estudo deste tema, foi gratificante tambem verificar, que afinal h6 
mais coleccionadores interessados nos selos perfurados do que se imaginava. Quer isto dizer que, h6 
mais fi latelistas a gostar de guardar os tais selos "estragados" e ainda bem. 

Com essas preciosas ajudas e com a continuidade natural do investigac;:oo fo i possive l dar mais 
alguns passos. Assim, 0 numero das perfurac;:aes foi aumentado, foram identificados mais autores e 
encurtado 0 numero das perfurac;:aes que, embora conhecidas, a inda nao haviam sido encontradas. 

Porque pensamos que as a lterac;:aes introduzidas sao j6 em numero suficiente para que delas 
demos notlcia, resolvemos vi r traze-Ias 00 conhecimento dos interessados nesta ramo do Historia Postal, 
para possivel actualizac;:oo. 

Comec;:aremos entoo par informar que, neste momento, 0 numero das perfurac;:aes, por n6s, 
24 conhecidas passou das 193 c itadas em artigo anterior, para 207. Destas, 21 tem por identificar os seus 

uti lizadores, 

PERFURACOES NAO IDENTIFICADAS 

BOG , J. t'r' ....... 
\~~: .. 

Mo;anlbKJue Guine Timol· 

Entre estas 21 perfura90es existem 5 sem registo da existelncia de quaisquer exemplares. 
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PERFURACOES NAo IDENTIFICADAS SEM EXEMPLARES ENCONTRADOS 

BEJBD~
" 

.',: " . :" : : :~:; . " ,' : '. ..... , ', ,'. ; . .. -.... . 
/:: .. '~ .: :.: : .. /·:i·::~ :.;:.::: .. :.... . .;y:. ..... :. 

Acontece oindo que, entre as 186 perfuroc;:6es cujos utilizodores estao identificodos, he 8 cujos 
exemplores tombem nunco forom encontrodos. 

PERFURACOES IDENTIFICADAS SEM EXEMPLARES ENCONTRADOS 

BBEJEJDD 
Antigo 

Mercearia 
Bastos Lda 

Banque Franco 
Portugais 

Leacock Co 
L ° 

.. : 
: ... ~ .: . .. .. 

• : •• : "t 

J. Wimmer & Companhia 
Limitada 

Cerveja Nocal 
(Angola) 

Jorge E. A. 
PaixCio 

[ill:' 
... 
." . .. ... 
. '. , ' 

Abecassis (Irmoos) 
Buzaglo & Companhia 

PERFURACOES ENCONTRADAS SOMENTE EM PECAS FISCAIS 

EJ" .. , .. ' 
' .. / ' ... . 

Diamantino M. Calista 
(Notario) 

~ 
.. .. .. ' 

::< \ . . ' 

.. .... 

. ",' : ... . 
" ... . 

. ' 
Julio Gomes Ferreira & 

Co Lda. 

B\; (~ 
'0 ' • _. : '.: ....... . 

Jose Peres Noronha 
GalvCio (Notario) 

PERFURACOES ENCONTRADAS EM PECAS POSTAIS E FISCAIS 

CO Seguros 
"Patria " 

Auto·Boavista Lda Adelino Diniz & 
Compo . 

Banco Comercial de Banco Nacional 
Lisboa Ultramarino 

(Idem - Inglaterra) 
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Credit-Franco 
Portugais 

CO Seg. Com. e 
Industria 

[J .... 
" . ' 

..... .. 

Socony-Vacuum Oil 
Company 

Diorio de Notfcias 

B 
Banco Jose 

Henriques Totta 

Fobricas Vulcano 
e Colares 

Jose Henriques Totta 
Limitada 

Rau & Santos 
Limitada 

A mais antiga perfura<;ao postal circulada encontrada ate agora, est6 numa frente de envelope 
registado no Funchal em 20.10.1878, com destino a New York e transito em Liverpool em 07.1 1. 1878. 

Apresenta um porte de 100 reis em cinco selos de taxas diversas da emissao D. Luis I (fita direita), 
com perfura<;ao "WElSH" marca da firma Welsh & Co. limited sediada na IIha da Madeira. (fig. 1). Esta 
pe<;a foi vendida no leilao n° 16 da firma P.Dias Leil6es Lda em 9 de Setembro de 1998. 

(Figura 1 - Perfurac;ao "WELSH") 

Para alem desta sao conhecidas mais duas cartas relativas ao ana de 1891 . Uma da firma Henry 
Bachofen da R. da Madalena 230 - 1° em Lisboa, perfura<;ao "H. B." com data de 02.02.1891 e outra 
datada de Dezembro desse mesmo ano da firma Blandy & Brothers Co. perfura<;ao "BLANDY". 

Com data de Fevereiro de 1996 foi encontrado um selo da emissao base "Profissoes e Personagens 
do Seculo XIX" na taxa de 45$00, apresentando uma perfura<;ao com a marca "M. 0 ." pertencente 6 
empresa Mobil Oil Portuguesa (fig. 2) porem, h6 informa<;ao deste mesmo monograma ter side util izado 
em emiss6es posteriores. 



-

(Figuro 2 - perfuroyoo "M. O.") 

Para finalizar, gostariamos deixar aqui bem expresso, 0 nosso desejo para que 0 estudo das 
Perfura<;:oes Portuguescls, que parece ter come<;:ado a despertar maior interesse entre os nossos filatelistas, 
possa continuar a ser aprofundado. Para isso, continuamos a contar com as achegos de todos os filote listos 
em geral, e doqueles que oeste tema se dedicam, em partic ular. 

Co ficamos a espera. 

ANUNCIE 

NA REVISTA DO 

CLUBE FlLATELIOO DE PORTUGAL 

1W.a t£o Cru.cifixo, 76 - 4° sal'a S 1100-184 Lisboa 
7'eff. 2134311.67 :fax 213432154 7'm. 917286310 
e-mail: a.y.noncafves@ma.if.tefeyac.pt 
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India Portuguesa - Falsifica~6es 

Tivemos oportunidade, tempos atros, de ler 
no Bole ti m n.D 159 , de Outubro de 2002 da 
PORTUGUESE PHILATELIC SOC IETY (P.P.S.) um 
interessante artigo da autoria do seu Presidente, 0 

Senhor Dave J. Davies, intitulado: "FORGERY, FA KE, 
BOGUS, CLANDESTINE, PHILATELIC, ETC. .?" . onde 0 

autar se debatia com a diferen<;:a de significado 
filatelico das palavras em titulo (e outras), na lingua 
inglesa, americana e portuguesa , para cada uma 
das pe<;:as filatelicas que por vezes aparecem com 
classifica<;:6es que para uns sao duvidosas e para 
outros sao certas! 

Nao e intenc;:ao do autor destas linhas fazer 
qualquer critica ou comentorio ao referido artigo: 
onde esto a nossa competencia? Temos uma no
c;:ao exacta das nossas capacidades e por isso, nem 
por sonhos, pensariamos em tal coisa: mas pare
ce-nos que ha uma oportunidade para um reparo 
que jo nos persegue ho a lgum tempo, sobre a 
materia que a seguir minuciosamente precisare
mos, referida a selos "nativos" da India Portugue
sa , incluida numa obra da mesma personalidade, 
o Pres idente da P.P .S., Senhor Da ve Dav ie s, 
intitulada "Forgeries of Portuga l and Colonies" , obra 
essa a todos os titulos notavel e que merece ser 
conhecida de todos os coleccionadores de selos 
de Portugal e Colonias. 

Vamos portanto precisar "0 reparo" que se 
af ig ura oportuno, dada es ta casualidade: 
publica<;:ao de um artigo no boletim do P.P .S . e 
publica<;:ao de um livro sobre falsifica<;:6es de 
Portugal e Colonias, pela mesma personalidade. 

Em primeiro lugar queremos afirmar a nossa 
completa aceitac;:ao sobre defini<;:ao da palavra 
inglesa " forgery ", em portugues " falsifica<;:ao", 
referida no Boletim e que passamos a traduzir, naG 
obstante 0 nosso fraco conhecimento da lingua 
inglesa: 

1 - Forgery 2 - Falso 3 - Fake: 
estas tres palavras, de uso comum nos tres paises, 
descrevem um selo ou um envelope que tenha sido 
feito por pessoa normalmente alheia ao Servic;:o 
Postal Ofic ial pretendendo apresentar qualquer 

Cor. Joaquim Dores 

coisa que seja , tanto quanto possivel igual, ou iden
tico ao genuino, emitido oficialmente, naG so para 
ludibriar 0 servic;: o postal , como tambem os 
coleccionadores. Completamente de acordo. 

Passemos agora ao pequeno reparo que se 
nos afigura oportuno: no livro do Presidente D. 
Davies: India - "Native" Issues , paginas 82 e 83, na 
pagina 83, vem classificados como " Forgery N.o 9", 
os dois selos que a seguir apresentamos, copiad05 
a " scanner" e no tamanho natural: quando 
olhamos para 0 selo de 20 reis , fica mas fasc inados 
por ta l 5elo , tao perfeito como os melhores que 
possuimos e ainda par cima levemente obliterado 
com marca postal de BOMBAIM (salvo erro, pois nao 
tivemos ace5SO 6 referida pec;:a); "isto noo po de 
ser uma forgery" foi a nossa exclama<;:ao; Como 
naG podia deixar de ser fomos ler 0 texto que Ihe 
dizia respeito , impresso na pagina 82: "Forgery N° 
9: 

Esta falsifica c;: ao do cunho I de 1871 e 1873 
e extremamente incomoda. 0 de5enho foi 
exactamente copiado, incluindo as riscas que 0 
gravador produziu, sabre a letra "P" de " PORT". 1 
have tried to find a point of difference between 
this forgery and the genuine for quick iden tification 
but regret there is none. The only points of difference 
are the paper and the perforation". (0 sublinhado 
e nosso) . 

Copiamos este periodo do texto orig inal, 
para naG arriscar err05 na nossa tradu<;:ao, dado 0 

nosso precorio ing les . Continua 0 autor: "0 cunho 
I, 5elo de 1871 (1.° emissao) e em papel muito fino, 
bastante quebradi<;:o. A segunda emissao de 



Novembro de 1871 e em popel espesso, medio e 
resistentemente en tranc;:ado e a emissao de 
1873 ... . e tc . e tc .. Esta fal sificac;:ao e num popel 
macio e cremoso, fracamente entranc;:ado". 

Refere seguidamente a perfurac;:ao, que nos 
dispensamos de esclarecer porque , em nossa 
opiniao, nos selos "nativos" a perfurac;:ao foi de tal 
maneira executada, que nao nos merece a mais 
pequeno c red ulidade para classificar qualquer 
pec;:a , se bem q ue existam real mente algumas 
d iferenc;:as nas varias emissoes. 

HA NO ENTANTO CASOS PARTICULARES e este 
e um deles, que nao podemOs deixar de considerar 
e que de resto , vem referido em varias publicac;:oes, 
para os selos de 20 reis, "nativos", que tiveram em 
dezasseis meses 6 emissoes (! ... ), 3 no Tipo I e 3 no 
Tipo II , portanto entre Ou tubro de 187 1 e Janeiro 
de 1873 .. 

Ha varios autores que parece terem U(Y1 certo 
receio, digamos assim, de considerar a segundo 
emissao do 20 re is no Tipo I, interca lando-a nos 
Catalogos com 0 N.o 2 A. por exemplo; nao admira, 
po is as Fo ntes seg uras de inform ac;:ao sao 
p raticamente nulas; 0 Presidente Dave Davies 
tambem considera somente 2 emissoes de 20 reis 
Tipo I. mas no realidade, julgamas que foram 3, s6 
que a segundo se revestiu d um caracter quase 
"rocambolesco" , que ad iante iremos sugerir (sugerir 
porq ue no rea lidade nao es tavamos naque la 
epoca em Pangim). 

Sobre 0 assunto, por exemplo , Harrison & 
Napier referem a poginas 13 do sua obra, escrita 
em 1893, a " Issue 2" , com 0 numero 6, um 20 reis 
diferente do N.o 2 e a diferenc;:a e no popel. sendo 
a cor identica a do N° 2 do primeira emissao ("dark 
carmine-red" ), sem admitir nuances ("shades") : a 
p6gi nas 34 do mesma obra , H & N. , fazem um 
alongado relato das suas conclusoes, segundo a 
sua opiniao e chegam a referir que nunca viram 
qualquer exemplar do taxa de 20 reis do Tipo I (1.0 
emissao) em novo. 

Ja lemos, noutra publicac;:ao, que parece 
nao terem chegado a Europa selos novos do 20 
reis do 1.° emissao, Tipo I, portanto N.o 2 dos actuais 
cata logos. 

Por outro lado todos sabemos que tanto os 
cunhos, como as chapas de impressao e as folhas 
impressas diariamente, eram recolhidas por um 
func ionario credenciado, do confianc;:a do 
Fazenda , encarregado do escriturac;:ao em livro 
pr6prio das q ua ntidades produzidas, isto e, 
impressas, e nestas condic;:oes nem cunhos nem 
placas de impressao "andavam a solta" , 
perm a necendo rigorosam e nte fec hadas em 
compartimento reservado 00 funcionorio acima 

referido; nestas condic;:oes, a impressao de 
exemplares exactamente iguais as produzidas pelo 
cunho ofic ial ("cliche") , dificilmente poderiam ser 
reproduzidas; conhecemos falsificac;:oes desta taxa 
de 20 reis, mas muito imperfeitas e que s6 podem 
ser consideradas como pobres imitac;:oes . 

Para exprimir a nossa sugestOo (de resto 
baseada naquilo que varios antigos autores 
deixaram escrito e que se considera m certezas), 
"vestimos a pele do lobo", isto e, transportamo-nos 
imag inariamente para a epoca de 1871 , em 
Pangim, para 0 seio das autoridades ligadas aos 
Servic;:os Postais e co ncluimos aquilo que 
"provavelmente", qualquer autoridade faria . 

Ora veja mos: em 1871, 1 de Outubro, 
comec;:a a circular no Correio todas as 5 taxas que 
constituiam a primeira emissao: 10, 20, 40, 100 e 200 
reis ; s6 internamente, em Goa, deviam ser 17 0 

numero de estac;:oes postais a ve nder se los; 
certamente podemos contor mais 5 ou 6 postos de 
venda, fora de Goa. 

Poucos dias depois do dia 1 de Outubro, co
mec;:am a "chover" no Repartic;:ao Postal respectiva, 
requisic;:oes se selos do taxa de 20 reis, pois a procura 
tinha sido tOo grande que estavam esgotados os 
"stocks" do 20 reis inicialmente enviados. 

Os responsaveis pediram a Imprensa novas 
quantidades do taxa do referido se lo , mas 0 

Impressor-Mor e os Correios , responderam que 0 

popel primitivamente utilizado era impr6prio para 
a impressao e que ja estaria esgotado, pelo que 
serio necessario mandar vir popel apropriado , 
possivelmente de Bombaim, que serio 0 grande 
centro comercial capaz de fornecer mercadoria, 
o que deve ter sido concretizado. 

Mas no altura nao era possivel levantor um 
auscultador, discor um numero e dizer: "Manuel (?) 
manda-me 5 resmas de popel pr6prio para imprimir 
selos, no primeiro aviao que dai porta", pela simples 
razao de nao haver telefones e muito menos avioes. 

o popel foi mandado adquirir a Bombaim por 
pessoa qualificada, que deve ter demorado 15 a 
30 dias para chegar de regresso a Pangim com 0 

popel comprado. 

Deve ter sido 0 que aconteceu, mas com 
esta demora esse popel s6 permitiu a impressao de 
selos do Tipo I em popel espesso e do Tipo II , 10 para 
fina is de Novembro ou meados de Dezembro de 
1871. 

Entretanto as exigencias ou requisic;:oes a 
Fazenda levaram os responsave is a tomar a 
decisao de ordenar a Imprensa que imprimisse os 
se los de 20 reis em qualquer popel d isponive l. 
mesmo que nao Fos se 0 mais aprop riado, 
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provisoriamente, enquanto nao chegasse 0 que 
fora encomendado. 

E esta a razao porque admitimos que tenham 
sido impressas para a taxa de 20 reis, (e talvez, mas 
e m menor numero, tambem 0 100 reis ), que 
actuo lmente levam os investigadores a considerar 
como folsificac;6es, os selos que no realidade nao 
obedecem as condic;6es inicialmente referenciadas 
para essa classificaC;ao. 

Do que fi co escrito, tiromos a seg uinte 
conclusao: 0 out~r destas linhos est6 em desocordo 
com 0 que vem escrito, no parte que interesso, no 
livro "FORGERIES OF PORTUGAL AND COLONI ES" , 
sem.contudo pretender melindrar 0 seu out~r, Mr. 
Dave J. Davies, pessoa que nos merece 0 moior 
respeito e odmiroC;ao nao 56 pela suo octividade 

filatelica, como pelo suo simpotia e amabilidade; 
mas , se numa seg undo ediC;ao do livro ocimo 
menc ionado vfssemos eliminoda aquela "Forgery 
N,o 9" e substi tuida por quolquer outra expressao, 
como por exemplo "variedade de popel" ou outro , 
julgomos que ficario, em nosso entender, mois perto 
do verdode. 

De modo olgum pretendemos im itar 
CAMOES nos seus olexandrinos, quando canto "0 

peito ilustre luzitano": 

"Cesse tudo quonto a muso an tigo canto , 
Que outr~ valor mais alto se olevanta . 

Lusfadas - Canto I" 

pois sabemos bem que nao temos altura para 
tonto ! 

LEILOES INTER-s6cIOS 

Senhor Associado 

Realizamos todos OS meses, ao primeiro sabado pelas 16HOO, na Sede 
30 do nosso Clube, um leilco filah~lico. 

Os lotes a leiloar estco disponiveis para consulta na Secretaria do Clu
be, bem como atraves da Internet pelo site: 

www.cfportugal.com 

A Direcc;co agradece a vossa participac;co e colaborac;co neste evento 
que levamos a efeito com a finalidade de dina mizar 0 nosso convivio, para 
alem de ser uma fonte alternativa de entradas de receitas, teo necessarias 
ao nosso Clube. 

Colabore: 
- Comprando 0 exemplar filatelico que sirva a sua colecC;ao. 
- Enviando para leiloar, aquele exemplar filatelico que ja tem re-

petido ou que nco e necessario a sua colecc;co. 
- Divulgando entre os seus amigos filatelistas esta nossa iniciativa, 

assim como a nossa pagina Web 

Proximos Leiloes 

04 de Outubro de 2003 
08 de Novembro de 2003 
06 de Dezembro de 2003 
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MONARQUIA DO NORTE 

A pequena Guerra Civil entre Monarquicos e Republicanos 
onde 0 Reino da Traulitcnia vigorou durante 3 semanas 

1 - ANTECEDENTES E CAUSAS 

Com a morte de Sidonio Pais, assassinado 
na esta<;ao do Rossio em Dezembro de 1918, 0 pais 
tinha pe rd ido de novo a autoridade e a 
tranquilidade , porque ha muito ansiavam as suas 
gentes. 

Paiva Couceiro , ilustre general portugues, 
convicto monarquico encontrava-se por essa altura 
retirado no Pa lacio dos Condes da Ribeira , que 
fi cava para os lados de Santo Amaro. Era 
precisamente neste palacio que 0" Comandante", 
nome par q ue era tratado pe los seus amigos e 
apoiantes, recebia todo um ofic ia lato cansado da 
intriga politica e um conjunto de jovens politicos, 
que procuravam uma nova ardem. 

Foi neste ambiente que Paiva Couceiro 
idea lizou e iniciou a sua revoluc;:ao monarquica . 
Paiva Couceiro naG tinha como fi m absoluto a 
restaurac;:ao da monarquia atraves de um golpe 
militar. (Fig. 1 e 2) 

Fig. 1 

Pedro Marc;a l VOl Pereira 

Em face da agitac;:ao que predominava em 
todo 0 pais e perante 0 desgoverno da 10 

Republica , Paiva Couceiro batia-se por um 
plebiscito em que democraticamente 0 povo 
determinasse qual 0 regime em que pretendia ser 
governado, monarquia ou republica. Todo este 
movimento era impulsionado pela Liga 
Monarquica, que estava sedeada naquela altura 
na Travessa da Boa hora no numero 43. 

""1\.,, COUC:UMO 
.00000000M OI.A'''uc.1 

Fig.2 
Fig. 1 e 2 - Paiva Couceiro, grande General, colonialista 
e convicto monorquico . 

Paiva Couceiro Inlclou entao vanos 
encontros com altos patentes militares no Porto e em 
Lisboa, procurando ajuizar da melhor oportunidade 
para a realizaC;ao de tal plebiscito e na sua 
impossibilidade de um golpe que impusesse a ordem 
no pais e se este devia ser feito sem 0 apoio do rei D. 
Manuel II, que se encontrava exilado em Londres 
desde a implantac;:60 da Republica. 
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Todos estos movimentac;:6es davam-se 
ainda em pleno consulado sidonista, embora 0 

oficialato que se encontrava nos un idades de 
Lisboa, reconhecendo 0 gravidade do situoc;:ao e 
o va lor militar de Paiva Couceiro, tinham-se sempre 
declarado fieis a Sidonio Pais e a sua po lit ico 
presidencialista , seguida mesmo apos a sua morte. 
o plebiscito ansiado por Paiva Couceiro tinha no 
real idade muito poucos apoiantes. A monarquia 
tinha que esperar. 

11iIrIrr: Or, Ptrtln de 'sOUZI 

Ie . J.l1IIiIt i tall 
.. ,,,,nUll 

WlUlllIIltllll ll .,mill-

neutralizor os conspi radare s. Pai va Couce iro 
continuava a receber no Porto os conspiradores 
que vinham de todos os quadrantes do sociedade 
portuguesa do epoca . 

0 " Q.G.M " (Quartel General Monarquico) 
instalou-se no Hotel Universal do Porto, tendo sido 
ai form ada uma Junta Monarquica, que se passou 
a designar por " Juntinha ". Paiva Couceiro estava 
determinado em participar e comandar a revolta . 

, 
I 

-'10 II -I,' 483 

~:.=~~ ... ~~. 
tPOI) ... "UtlD ' .~--' 1IICIO. t. 

.,,,,,,, 'YlI,, ; to rell _ ........ "'
rt1.UMO •• I ::':::t~ I~ 
~.~'- '.'.UI· 
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Fig.3 - Cabec;alho do jornal "pArR/A " de raiz monarQuica 

Com a morte de Sidon io Pa is, Pa iva 
Couceiro pensou que teria a sua vida facil itada, 
porem os oficiais continuavam a mostrar a sua 
admirac;:60 pelo velho genera l, mos f ie is 00 
princip io de naG se envo lverem numa revo lta 
monarquica. 

Perante esta situac;:ao Paiva Couceiro 
chega a abdicar do seu projec to, enderec;:ando-o 
a alguns corre ligionarios, continuando contudo os 
seus artigos sobre 0 plebiscito no jornal " pATRIA " 
assinando-o com " H ". (Fig.3) 

Entre tan to as movimentac;:6es de tropas 
leais a Republica e a Monorquia faziam-se 
declaradamente e, as reuni6es conspira tivas, de 
ambas as portes tambem. E prec iso naG nos 
esquecermos que apesar de Sidonio Pais ter side 
morto a d itad ura se mantinha com as Juntas 
Militares a controlar 0 pais e com as pris6es cheias 
de politicos ou com os mai5 importantes exilados 
no estrangeiro. 

o comandante de cavaloria 9 e ma is 
alguns oficiais e ram de opiniao que 5e devia 
" romper com Li sboa e fo rmor-5e no norte um 
governo ". A Junta Mil itar do Norte era de todos as 
juntas aquela on de se foram concentrando as 
maiores forc;:as monarquicas, que em Janeiro de 
19 19 iniciariam um golpe, naG para imporem um 
plebiscito, mas essencialmente para imporem uma 
"RESTAURACAO", a qual tinha c laro apoio de Paiva 
Couceiro, que passou a residir no Porto. 

" Agora ou nunca " ia passando de boca 
em boca no Norte de Portugal, sem que a Junta 
Mi li tor se preocupasse mu ito em co ntrolar ou 

2 - A REVOLTA DE SANTAREM E AS SUAS 
CONSEQUENCIAS 

Contudo a conspirac;:ao que prime iro se 
deu foi republicana e contra Sidon io Pais, tendo 
tido a sua genese no Ribatejo, mais propria mente 
no c idade de Santarem. A conspirac;:ao desenrolou
se no hote l Al ianc;:a , situ ado nessa cidade 
ribatejana e onde residia 0 Dr. Jose Reis, advogado 
bem conhecido daquela cidade. (FigA) 

Fig .4 - Quartel General de Santarem, local onde se deu 
a revolta republicana contra 0 regime sidonista, 

Os c onspiradores oriundos de todo 0 pais, 
eram republicanos declarados, mas que, segundo 
as cronicas do epoca, jamais dariam a sua vida 
pela Republica. Foi entao constituido um nucleo 
civil e militar que iria preparar a revo lta contra a 
ditadura republicana , imposta por Sidonio. Por tras 
estavam evidentemente muitos repub licanos 
democraticos, avidos nao so de se vingarem do 
afronta sidonista , co mo de restabe lecerem a 
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ordem democratica e voltarem 00 poder. Por todo 
o Ribate jo foram-se criando outros nucleos 
conspiradores. 

Fig.6 - Quartel General do Porto de cujas janelas Paiva 
Couceiro fa/ou 6 populac;oo 

Ao mesmo tempo a Junta do Norte 
conti nua va a consp irar e preparava um a 
revolu~ao com 0 ob j ec ti v~ de res taurar a 
monarquia. Tudo isto se fazia tOo as c laras que 0 

Ministro do Guerra do a ltura, Si lva Basto, decidiu 
enviar 00 Porto um oficial para verificar 0 que se 
passava, embora constasse que a Junta do Norte 
estivesse a colaborar com a revolta de Santarem, 
revo ltos de sinais opostos , mas que certamente 
tinham como objectiv~ 0 mesmo fim , ou seja 0 

derrube do ditadura de Sidonio Pais. 

Entreta nto San t arem revo lta -se 
prematuromente, sem aguardar por outros forc;:as 
e grande parte dos Juntos Militares que 
controlavom 0 pais op6e-se com 0 receio de uma 
vit6rio ligada 00 partido democratico, a qual iria 
certamente proceder a uma imediata repressao e 
a prisao dos militares que compunham os juntos e 
eram apoiantes do politico repressiva empreendido 
por Sidon io Pais. 

Fig.? - Quartel General do Porto - A populoc;oo adam a 
a monorquia 

3 - A REVOLTA MONARQUICA 

Dominada a revolta de Santarem, iniciam-se de 
imed iato os preparativ~s para a revolu~ao militar, 
que tinha como obj ect i v ~ a restaura~ao do 
monarquia. 0 movimento restaurador resolve de 
imediato convidar Paiva Couceiro para liderar 0 

movimento revoluc ionario que ho muito se vinbo 
orgonizando, principolmente a norte do pais. 

A rendi~ao dos revoltosas de Santarem do
se em 15 de Janeiro de 19 19, no entao Quinta do 
Moc ho , rend i ~ao e sto feita atroves de um 
comunicado em que se submetem 00 governo no 
pessoa de Te6filo Duarte. Desta forma tinha sido 
evitada a revolu~ao democratica, 0 que agradavo 
aos monarquicos e estes iniciarom de imediato 0 

seu movimento restaurador. 

Durante 0 movimento restourador existiam 
duos correntes, umo que pretendio que se iniciasse 
de imedioto 0 movimento restaurador e outra , mois 
coutelosa, que apontava para que tal movimento 
fo sse rea lizado com um maior tempo de 
prepara~ao . Paiva Couceiro tinha entao 57 anos, 
quando no hotel Universal se continuova a preparar 
o golpe contra a Republica . 

Fig.8 - A bandeira mon6rquico hasfeada no Bo/sa do Porto 

Em 17 de Janeiro 0 jornol de tendencias 
monorquicos " PATR IA" escrevia :"Salvemos 
Portugal porque ou 0 faremos agora ou nunca mais 
o poderemos conseguir" 

A 18 de Janeiro 0 mesmo " PATRIA " 
escrevio : "Quando veremos romper 0 sol do 
/iberta<;oo? Noo sabemos nos mas temos a 
esperam;a de que noo havemos de morrer sem ver 
tremular as brisas que nos vem do mar nessa 
bandeira azul e bronca que nasceu em Ourique", 



Como se pode ver conspirava -se 
abertamente em Lisboa e no Porto e no imprensa 
era claramente feita a apologia monarquica e 
preparada a opiniao publica para 0 movimento 
restaurador que se adivinhava ja muito perto. 
Nesse dia de 18 de Janeiro de 1919 foram 
entregues todas as ordens aos comandantes 
revoltosos e Paiva Couceiro recebia alguns indicios, 
contudo pouco c laros, do apoio do representante 
do rei. 

Os integralistas, do movimento denominado 
por Integralismo Lusitano, estavam envolvidos neste 
golpe do restaurac;:ao. Este movimento defendia 
uma monarquia pura, tradicionalista e naG 
parlamentar, concentrada no pessoa e poder do 
rei, que exerceria 0 seu poder pessoal de chefe de 
estado. Este grupo pretendia que a revolta para a 
restaura c;: ao da monarquia naG fosse executada de 
imediato, mas que se pre para sse melhor e com 
outro envolvimento politico e mili tar. Paiva Couceiro 
decide entao iniciar 0 golpe a 19 de Janeiro , 
sabendo que apenas parte da tropa aquartelada 
em Lisboa estava do seu lado. (Fig .5) 

Estando 0 Ministro da Guerra Silva Basto no 
Porto no d ia 18 desse mesmo mes, Paiva Couceiro 
deu ordem para que 0 prendessem. 0 rei D. Manuel 
II , exilado em Inglaterra e embora conhecedor do 
golpe naG tinha dado ordens expressas sobre 0 

mesmo, limitando-se a apoia-Io. 

Fig.9 - Monifesto<;Qo de Monorquicos no Foz (Porto) 

A 19 de Janeiro de 1919, Domingo, foi 
proclamada no Porto a Monarquia, tendo como 
seu c hefe Paiva Couceiro e muitos mi litares 
monarquicos, tendo esta proclama c;:ao side 
seguida em quase todo 0 Norte do pais. (Fig .6 , 7, 
8) 

Aires de Ornelas , ilustre militar portugues, 
representante do rei exilado e parlamentar 
monarquico , fo i chamado pelo governo da 
republica em Lisboa , para esclarecer 0 que se 
passava no Porto. Aires de Ornelas tinha sido, em 
1906, Ministro do Marinha e Ultramar no governo 

de ditadura de Joao Fran c o e era um ilu stre 
colonialist a e um convic to monarquico. 

Fig.l0 - Proclomo<;ao do Monarquia em Viana do Castelo. 

Este ilustre monarquico e militar informa 0 

governo que recebera um telegrama de Londres 
onde D. Manuel II Ihe sol ic ita para qu e os 
monarquicos se coloquem se mpre d o lado 
republica no em todos os aetos relativos a ordem 
publica. Por aqui podia-se entender que tal revolta 
nao colhia as simpatias do rei exilado ou que tal 
resposta naG passou de um simples jogo politico 
para entreter os republicanos, ja que Aires Ornelas 
participaria activamente no revolta , mormente no 
comando das fo rc;: as monarquicas que se 
colocaram em Monsanto, entao as portas de Lisboa 
e don de pretendiam impor a monarquia a Lisboa 
atraves do forc;:a militar. 

De imediato os militares republicanos foram 
convocados para uma reuniao em Campolide, 
onde iriam iniciar a contra-revoluc;:ao. Nessa 
reuniao serio aprovado um importante manifesto, 
que se designava pelo " Paeto do Corpo de Tropas" 
e que expressava 0 segu inte: 

1° - a Corpo de Tropas mantem-se neutro 
(ormando um b/oco para a manutenc;:oo do 
ordem, com 0 tim de reprimir a demagogia. 
2° - As unidades reprimiroo qua/quer ossa/to 
a qua/quer de/as. 
3° - As unidades s6 cumprem ordens por 
intermedio do comando . 
4° - Noo podem ser desviadas de Lisboa . 
5° - a governo noo promove nem sanciona 
qua/quer acc;:oo agressiva no Corpo de 
Tropa. 
6° - Noo seroo (eitas concentrac;:oes de 
tropas na c idade ou arredores, nem Lisboa 
sera atravessada por tropas estronhas sem 
o assentimento do Corpo de Tropas. 
7° - a Corpo de Tropos garante 0 seguronc;:a 
do Presidente da Republica, governo e 
qua/quer cidadoo que 0 e/e se aco/ho, 
BO - Noo havera des/ocO(;oes no Corpo de 
Tropos sem proposta do comandonte, com 

35 



36 

previo assentimento dos comandantes das 
unidades. 
9° - Nao podera ser alterado 0 que fica 
estabelecido sem nova reuniao dos 
comandantes. 

As tropas republicanas mostram 
claramente neste pacto que estavam cientes do 
poderio dos far<;os monorquicas e que nao seriam 
elas a tomar a iniciativa. A Monarquia do Norte e 
implantada no Monte Pedral , no Porto, onde as 
t ropas monorquicas em parada ouvem a 
proclama<;ao do monarquia, lido por Saturio Pires, 
fiel apoiante e grande amigo do genera l Paiva 
Couceiro, dizendo naquela p roclama<;ao 0 

seguinte. 
Soldados! 

Tendes diante de vos a bandeira azul e bronco! 
Essas foram sempre as cores de Portugal - desde 
que D. Afonso Henriques em Ourique na defesa da 
nossa terra contra os moiros - ate D. Manuel II 
mantendo contra rebeldes africanos os nossos 
domlnios em Magul, Coolela, Cuamata, e tantos 
outros combates que ilustraram as armas 
portuguesas. Quando em 1910 Portugal abandonou 
o Azul e Branco, Portugal abandonou a sua historia! 
E os povos que abandon am a sua historia sao povos 
que decaem e morrem. 

Soldados! 0 exercito e acima de tudo a 
mais alta expressao da Patria e por isso mesmo tem 
que susfenfa-/a e tem que guarda-/a nas 
circunstancias mais diffceis, acudindo no hora 
propria contra fodos os perigos, sejam eles extern os 
ou internos, que Ihe ameacem a existencia. 

E abandonar a sua historia e erro que mata! 
Contra esse erro protesta, portanto, 0 exercito 
hasteando novamente a sua bandeira azul e 
branca. Aponta-vos ela os caminhos do valor, do 
lealdade e da bravura, por on de os portugueses 
do passado conquistaram a grandeza e a fama que 
ainda hoje dignifica 0 exercito de Portugal perante 
as nac;6es do Mundo! 

Juremos segui-/a, soldados e ampara-/a 
com 0 nosso corpo mesmo a custa do proprio 
sangue! E com a ajuda de Deus e com a forc;a das 
nossas crenc;as tradicionais, que 0 azul e branco 
simbolizam, a nossa Patria salvaremos! 

Viva EI-Rei D. Manuel II! 
Viva 0 exercito! 
Viva a patria portuguesa. 

Este comunicado era ossinado por Paiva 
Couceiro e por um con junto de conv ic t os 
monorquicos. 0 movimento monorquico teve um 
largo apoio popular no Porto, tendo-se gerado uma 
grand e manifesta<;ao popular esponto nea e 
vendo-se em muitos casas par toda a cidade os 
bandeiros realistas azul e broncos. (Fig.9) 

Efectivamente 0 povo demonstrava 
clara mente que estava cansado do instabilidade 
politico e do perturba<;ao republicana existente nos 
ultimos 9 anos, onde sucessivos governos nao eram 

capazes de conduzir a na<;ao e a levavam para 0 

coos economico e socia l. 

Fig. I I - 0 povo reunido na Pra<;a de Touros do Campo 
Pequeno. 

Contudo no resto do pais a si tua<;ao era 
muito confusa e a adesao dos tropos era por vezes 
pequeno, existindo alguns nucleos monorquicos 
que procuraram resistir e proclamar a instaura~ao 
do monarquia, mas a resistencia era bastante 
grande. Foi entao criado 0 Diorio do Junta 
Governativa , entretanto constituida no Parto e que 
era presidida por Paiva Couceiro. Neste jo rnal 
seriam publicados os decretos do Junta. A 
monarquia e os seus hobitos iam-se de imediato 
instalando e par exemplo em todos os espectoculos 
com orquestra era obrigatorio tocar 0 hino do 
Carta, hino monorquico. 

Fig. 12 - 0 Bata/hoo Academico reunido nos Jane/as 
Verdes . 

o entusiasmo a Norte do pais era grande e 
a te quadras populares foram feitas contra os 
principais dirigentes do Republica, to is como Afonso 
Costa: 

Da pera de Afonso Costa 
Hei-de fazer um pincel 
Para limpar a bacia 
Do Senhor D. Manuel 



Fig. 13 - Mapa com 0 posicionamento das fOfl; as Monarquicas e Republicanas em Monsanto 

Todo 0 Norte e parte do centro aderiram a 
monarquia . (Fig. 10) 0 Minho e grande parte da 
Beira eram completamente rea listas. Ja Tras-os
Montes encontrava-se div idido com Vi la Real e 
Chaves a naG apoiorem 0 golpe monarquico. 0 
Su i mant inha-se quose no suo totalidade 
republicano . 

Estavam ossim criados os condi<;6es que 
levariam a uma pequena guerra civil de curtissima 
durac;:ao. 

4 - A CONTRA REVOLU<;AO REPUBLICANA 

A reac<;ao republicana naG se fez esperar e 
logo foi real izada uma rel:Jniao com 0 Presidente 
do Conse lho, Ta magnini Barbosa, onde 
participaram os partidos republicanos, que .se 
uniram para fazer face a crise const itucional. 
Sidonia Pais tinha perseguido muitos dos partidos 
republicanos, mas morto em Dezembro de 1918 e 
embora 0 regime a inda fosse 0 dos juntos militares, 
ta l nao obstou a que os republican05 5e reunissem 
em torno do sua Republ ica. 

Nessa reuniao part iciparam grandes 
republica nos como Jose Relvas, Alberto da Silveira , 
Carlos da Maio, Barros Queiroz, Egos Moniz, Brito 
Camacho, Antonio Jose de Almeida e Afonso 
Costa . A primeira decisao que este grupo tomou 
foi a de libertar os presos politicos republicanos que 
ainda estava m presos do tempo do sidonismo, 
dando assim satisfac;:ao a uma velha aspirac;:ao do 
Partido Democratico. 

A Uniao Operaria Nacional igualmente 
apoiou 0 movimento contra-revolucionario 
republicano, apesar de ter side perseguida por 
todos os governos. De tendencia bolchevique, esta 
Uniao solicitava ainda que fossem indultados os 
revolucionarios de Santarem, que como atras se 
disse se tinham revoltado prematuramente contra 
a ditadura sidonista. 0 governo da Republica do 
igualmente ordem para armar 0 povo e convoca
se uma manifesta<;ao para 0 Compo Pequeno, em 
Lisboa , para apoiar a Repub lica, tendo esta 
realizodo-se em 22 de Janeiro de 1919. A 
popula<;ao reuniu -se em grande numero no 
Campo Pequeno e ai iniciou a forma<;ao de 
companhios de populares e voluntarios de apoio 
a Republica. (Fig 11) . 

o convite publicado nos jornais e distribufdo 
a popula<;ao dizia 0 seguinte: 

As armas cidadoos! 
o governo da Republica desejando, em 

prese nc; a dos acontecimentos que veem 
decorrendo, aproveitar todos os esforc;os dos bons 
repub/icanos, ten dentes a dominar rapidamente 0 

movimento revolucionario do Porto, resolveu abrir 
uma inscric;oo para se poderem constituir, 
rapidamente, bata/hoes de vo/untarios, para 0 que 
se convoca fodos os cidadoos da republica a 
comparecerem hoje , 22, pelas dez horas da 
manho, no Campo Pequeno. 0 governo fambem 
auforiza os academicos, que assim 0 desejarem, 
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a organizar um bata/hao para 0 mesmo tim, para 
o que deveroo comparecer a mesma h~ra, no 
deposito de adidos do guarniC;ao, as Jane/as 
Verdes, sob 0 comando do sr. Capitoo de cava/aria 
e aviador Antonio Maio e capitoo de infantaria 
Henrique Guerra. (Fig. 12) 

5 - A BATAlHA DE MONSANTO 

As tropas reali stas estavam estacionadas 
em Monsanto, ponto e5trategico para bombardear 
e dominar a c idade de Li sboa, enquan to as 
republicanas 5e agrupavam para atacar essas 
posic;6es. (Fig .13 ) Quando se do a revolta 
monorquica era Presidente do Republica 0 

Almirante Canto e Castro , um monorquico 
ccinvicto. 

JON T/\ GOVERN1\TIVA 
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Fig. 14 - Sobrescrito do Junta Governativa, que 
governou durante a Monarquia do Norte. 

Entretanto a ilustre Aires de Ornelas tinha 
assumido a comando das revoltosos monorquicos 
em Lisboa onde as forc;:as a favor do Repub lica 
eram largo mente superio re s em relac,:ao aos 
monorquicos. As ho sti lidades em Lisboa 
prolongaram-se por 5 dias, durante os quais se 
defrontaram ferozmente as monorquicos e 
republicanos que empreenderam entre eles uma 
intensa batalha de artilharia, que fez muitas mortos 
e feridos de ambos os ladas, tendo marrido 00 todo 
39 pessoas e ficado feridas 330. 

As forc,:as monorquicas ficaram 
rapidamente cercadas, comec,:ando entOo a 
escassear as mantiment05 e munic;:6es e em 
especial a impossibilidade de evacuac;:ao e 
tratamento dos feridos . Sem munic;:6es as 
monorquicos foram atacados par todos os lados e 
tiveram que se refugiar no forte de Monsanto onde 
Inam ser presos e onde sofreriam uma grande 
humilhac,:ao e crueis torturas as moo s dos 
republicanos. 

b - A CONQUISTA DO NORTE 

Apesar desta derrota dos monorquicos 0 

pars encontrava-se claramente dividido e era 

Fig. IS - Popel Se/odo do Monorquio do Norte 

governado por dais governos, um republicano em 
Lisboa e outro monorquico no Porto. Contudo era 
a norte que a monarquia tinha vingado, jo que por 
exemplo Coimbra e Aveiro mantiveram-se 
republicanas. (Fig. 14, 15, 16, 17) 

4I! C .~"C"'TA"'''' _ -0 .. 0. ... c.o._c: 

--- ..-G '::::- C 

Fig. 16 - Nota de "UM TOSTAO" do Monorquio do Norte 

Apos a vitoria de Li sboa, as forc,:as 
republicanas dirigem-se 00 Norte do pars , 
comec;:ando par submeter toda a Beira , incluindo 
a sua capital Viseu . Seguiram depois para a Regua 
e Albergaria , que apos violen tas refregas 
dominaram. Muitas unidades militares do norte 00 
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saberem da vitoria dos republicanos em Monsanto, 
passaram-se entoo para 0 lado republic a no, 0 que 
demonstra bem a pouca consistenc ia da revolta 
monarquica e 0 que vem dar razoo aos integralistas 
que eram de opinioo que 0 golpe deveria ter sido 
leva do a e feito mais tarde. 

Governo Civil do Porto 
CART AO OE IOENTlOAOE 

Ass/a.' ·An·RA 00 po.'nloDOR " 

Fig. 17 - Cartao de Identidade da Monarquia do Norte. 

Entretanto na cidade do Porto a 
popula~oo republicana come~ava a manifestar 
espontaneamente 0 seu apoio a Republica , 
reun indo-se no Monte do Virgem. No meio deste 
grande movimento de tropas, continuava-se a 
assist ir a disputa entre sidonistas e democraticos, 
procurando estes ultimos aproveitar esta guerra civil 
para acabar com 0 governo ditatorial , d e 
inspira~oo sidonista. 

As for~as republicanas dominavam toda a 
logistica do pais, por terra, mar e or, apresentando 
uma grande superioridade em rela~ao as for~as 
monarquicas . Detinham os aba stecimentos de 
comida e muni~oes, a pequena for~a aerea de 
hidroavioes e essencialmente dominavam todos os 
portos do pais. (Fig .1 8) 

Fig. IS - Um hidroavioo estacionado em A veiro e que interviu 
nas operQ(;oes militares do lado dos republican os. 

As for~as monarquicas em inferioridade 
clara, decidiram constituir compan hias de 
reservistas, essencialmente constituidas por gente 
pobre dos campos, sem prepara ~oo e mal 
equipada. Pouco a pouco 0 norte ia cedendo, 
sendo Chaves 0 grande baluarte do Republica e 
daqui seguiram-Ihe 0 exemplo outras povoa~oes 
co mo Bragan~a , Mirandela , Lamego, Regua, 
Estarreja e muitas outras. 

A Monarquia cedia e perdia. 

Fig. 19 - Foe-simile de uma nota c om a sobrecarga 
REINO DE PORTUGAL 

Os hidroavioes eram comandados por dois 
ilustres aviadores portugueses, Sacadura Cabral e 
Santos Moreira e estavam ao se rvi~o da causa 
republicana. Tinham essencialmente a missoo de 
lan<;arem panfletos con tra-revo luc ionarios no 
Porto, em bora tivessem feito igualmente alguns 
bombardeamentos. 

·EDITAL 
.JULIO GOMES QOS S •• TOS JU •• OR, a.oh ..... f .... 

m.do om DI ... lt. pel. Unlve ... ld.... do Colm. 

bra 0 Coml ••• rio Ooral Int.rino ... P.llol" do 
Port • • 

• FAQO SABER que per ordom MlnI8WI'I8.I 48 hOJe. a bom 

... IA~ do. nep~bUOL !loam lOb I1goI'OllD. IIl00mWUaabl. 

lldade tocIoe oe ~ potiuooa. 

.Pol'lo, 10 do Fevere1ro de 1919. 

Fig.20 - Os presos politic os continuavam a set alvo de 
repressoes. 

Nesta guerra civil . 0 lado republicano usou 
igualmente alguns batalhoes do C .E.P . - Corpo 
expedicionario Portugues que tinha combatido em 
Fran <;a na Grande Guerra . Por sua vez os 
republicanos iam-se infiltrando na s unidades 
monarquicas, mormente na Guarda Real sedeada 
na cidade do Porto. Entre ta nto no Porto e ra 
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publicada pelos monarquicos uma lei datada de 
13 de Janeiro de 1919, que muito desagradou 0 
popula<;:ao e que d izia 0 seguin te: 

"Todas as notas do Banco de Portugal, em 
circulac;oo nesta data, seroo sobrecarregadas ou 
substitufdas nos prazos e termos determinados por 
este decreto: As notas do valor de vinte, cinquenta 
e cem mil n§is seroo depositadas, ate ao dia 20 do 
corrente mes inclusive, na Caixa Filial do Banco de 
Portugal no Porto ou nas agencias do mesmo Banco 
para Ihes ser aposta no anverso, em duas Iinhas 
paralelas a sobrecarga REINO DE PORTUGAL, 19 de 
Janeiro de 1919. 

A Caixa Filial e as agencias a que se refere 
o artigo antecedente receberoo dentro do referido 

_ prazo, essas notas, entregaroo aos apresentantes 
dez por cento dos respectivos valores em notas ja 
sobrecarregadas ou de valor inferior a 20.000 reis e 
tomaroo, em conta de deposito gratuito, os 
restantes noventa por cento sob pena de 
desobediencia qua/ificada". (Fig.19) 

E se a monarquia perdesse? Certamente 
que a popula <;: ao arriscava-se a perder grand e 
parte dos suas economias! Este decreto fo i talvez 
a chave para a resolu<;: ao da guerra civil instal ada 
no pais, ja que produziu um profundo 
descontentamento em toda a popula<;:ao, que se 
sentia dessa forma espoliada de noventa por cento 
do dinheiro que tinha em seu poder. 

Fig.27 - Manifestac; ao de republicanos na cidade do Porto 

E pergunta-se ainda se uma medida destas, 
avulsa, teria contrapartida nos p re<;:os que seriam 
p ra tic ados no co m e rcio ? A popula <;:ao 
rapidamente se aperceb eu que se d ispusesse a 
ceder aquele dec reto, perd eria todo 0 seu dinheiro 
c aso a republica vencesse a guerra civ il, 0 que 
e fectivamente veio a acontecer nesse mesmo d ia 
13 de Fevereiro. 

Na manha de 13 de Fevereiro a Junta 
Governativa do Reino ainda public ou 0 Diorio do 
Junto Governativa do Reino d e Portuga l, ultimo 
acto o ficial d a Monarquia . Nesse mesmo d ia a 
Guarda Real , antes Republic ana , revoltou-se e 
restabeleceu no Porto a Republica, ac abando de 

vez com a guerra civil e a aventura monarquica . 
As bandeiras repu b licanos fora m substituindo os 
monarquicas . (Fig.20,21) 

I " D L~1 9° 

Fig.22 - Selos e Bilhete Postal emifidos pela Monarquia 
do Norte 

Jul io Dantos apos a vitoria republicana 
proclamava ser: " a ordem inseparavel da republica. 
Se a data de 5 de Outubro e a data da republica 
proclamada, a data de 13 de Fevereiro e a da 
republica imortal " 

Os ministros da Junta Governativa do Norte 
foram todos presos e julgados 0 que igualmente 
aconteceu a muitos militares monarquicos que 
participaram no golpe restaurador. Durante este 
periodo foram cometidos enormes violencias por 
ambos os partes contra os adversarios e os presos 
politicos, pelo que esta fose do nossa historia ficou 
conhecida pelo "Reino da Traulitania " . Aproveitando 
o fim da Monarquia do Norte , os p olitic os 
democraticos conseguiram acabar com a ditadura 
sidon ista e im plantaram d e novo um re g im e 
democra tico parlamentor. 

Henrique Mitchell de Pa iva Couce iro, 0 

grande colonialista, patriota , chefe monarquico e 
genera l portugues, exila-se em Espanha, vindo a 
morrer em Lisboa no ana de 1944. Em 12 de Fevereiro 
de 19 19 sao emitidos valores posta is que seriam 
utilizados pelos monarquicos a partir do dia 13, porem 
o contra golpe republicano naG permitiu que esses 
mesmos valores fossem utilizados, pelo que estes 
jamais circularam. (Fig.22) Valores fiscais chegaram 
igualmente a serem impressos. 

Sem 0 novo conceito de OPEN CLASS, jamais 
poderiamos contar fila telicamente esta maravilhosa 
historia do 1 a Republica Portuguesa. 
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"SELOS DE OURO" 

o nosso programa eleitoral contemplava a 
institui~ao de premios que distinguissem ossociados 
e entidades que pelo seu trabalho contribuissem 
para 0 engrandecimento e prestigio do Clube 
Filatelico de Portugal e do Filatelia Nacional. Assim 
criamos os "Selos de Ouro" , premios que distinguirao 
anualmente, associados, filatelistas e institui~oes 
que durante 0 ano, ou que no decorrer de varios 
anos tenham contribuido pora 0 desenvolvimento 
do Filatelia e do Clube . A atribui<;:ao dos "Selos de 
Ouro" sera regulamentada pelos seguintes 
dispos i ~oes: 

1 - Os "Se105 de Oura" sao atribuivei5 a 
pes50as singulares e colectivos, nacionais e 
estrangeiros; 

2 - Compete a Direc~ao do Clube Filatelico 
de Portugal ou a Comissoes expressamente 
nomeadas por ela, a sua atribui~ao; 

3 - Os "Selos de Oura" se rao entregues 
anua lmen te no Jantar Comemorat ivo do 
Aniversario do C lube Fi late lico de Portuga l e 
reportam -se 00 periodo decorrido entre coda 
aniversario; 

4 - Os "Selos de Oura" a atribuir serao os 
seguintes: 

A - Filatelista do Ano 
B - Associado do Ano 
C - Dedica~ao e Exce lencia 
o - Literatura - Melhor Autor 
E - Literatura - Melhor Livro 

5 - 0 "Selo de Ouro - Filatelista do Ano" 
distinguira 0 filatelista que no decorrer do ana tenha 
contribuido quer pelos suos participa~oes em 
exposi<;:oes filatel icos, estudo e investiga<;:60 ou 
produ<;:ao literaria , para a eleva <;: ao e 
desenvolvimento do Filatelia Nacional; 

6 - 0 "Selo de Oura - Associado do Ano" e 
atribuivel a qualquer individualidade ou entidade 
ossociada do Clube Filatelico de portugal que, no 
decorrer do ano , pela sua ac<;:ao, tenha 

contribuido para 0 engrandecimen to e 
desenvolvimento do nossa in s titui~ao; 

7 - 0 "Selo de Ouro - Dedica<;:ao e 
Excelencia" distinguira qualquer individualidade ou 
entidade que pela sua ac<;:ao e dedica<;:ao 
con tinuada tenha prestado servi<;:os relevantes 00 
Clube Filatelico de Portugal . Este galordao s6 e 
atribuivel a s6cios com mais de 15 anos de vida 
associativa. 

8 - 0 "Selo de Ouro - Literatura / Melhor 
Autor" e atribuive l 00 autor do me lhor artigo 
filate lico publicado nos ultimos quatro edi~oes do 
Boletim do Clube Filatelico de Portugal; 

9 - 0 "Selo de Ouro - Literatura / Melhor 
Livro" distinguira 0 autor do melhor obra unitaria , 
dedicada 6 filatelia , editada durante 0 ano. 

10 - A atribui<;:ao dos premios compete 0: 

A. Direc<;:ao do Clube Filali91ico de 
Portugal: Associado do Ano 

B. Comissao de Aprecia<;:ao de 
Premios: Filate lista do Ano, 
Dedica<;:ao e Excelencia, 
Literatura - Melhor Li vro. 

C. Associados do C.F.P. : Literatura 
- Melhor Au tor. 

11 - A Comissao de Aprecia<;:ao de Premios 
e composta par 5 membros, nomeados pela 
Direc<;:ao do Clube Filatelico de Portugal, que reune 
para atribui~ao dos "Selos de Ouro" que Ihes 
competir, no primeira quinzena de Outubro: 

12 - A atribui~ao do "Selo de Oura - Melhor 
Autor" sera feita por vota<;:ao dos Associados do 
Clube Filatelico de Portugal que decorrera ate 00 
dia 15 de Outubro de cada ano. 

1 - A titulo excepcional 0 galordao 
referente 00 ana de 2003 sera atribuido pela 
Comissao de Aprecia<;:ao de Prem ios, pela 
manifesta dificuldade de se implementor uma 
vota<;:ao em curto espa~o de tempo. 

13 - Das decisoes dos juris nao cabe recurso. 

Os "SELOS DE OURO" sao patrocinados pela 

FILATELIA DO CHIADO 
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TROFEU CFP 

Decorreu no dia 28 de Junho na Sede do Clube a 2.!! eliminatoria do Trofeu CFP estando em 
competig8.o 20 participagoes, 0 maximo permitido pelo regulamento. Foi mais uma jornada de franco 
convfvio entre associados, aliado ao "sal" de uma exposig8.o competitiva. Mais uma vez constatamos 
que este tipo de competi g8.o e do total agrado dos frequentadores do nosso Convfvio. Notamos 0 

aparecimento de novos expositores com participagoes de grande valor filatelico . 

Realgamos que 0 nosso associado Jose Fernandes Guerreiro, tambem conhecido pelo "Chines", 
neofito nestas "andangas", consegue em duas eliminatorias colocar as suas duas participagoes na final. 
As suas colecgoes da China estao a per os olhos em bico aos outros participantes. Nesta eliminatoria, 
sauda-se 0 aparecimento em competig8.o do juvenil Tiago Correia, que 0 faz com distingao, pois consegue 
bri lhantemente a passagem para a final (parece-nos que 0 pai , 0 nosso conhecido Ze Correia, distinto 
fi latelista e jurado tera que requisitar a preciosa ajuda filial para alcangar a desejada final). 

Dia 11 de Outubro decorrera a 3.2 e ultima eliminatoria, estando ja preenchidas as 2Q vagas. Sera 
mais um grande momenta de vivencia filatelica . Venha ao nosso Clube, aprecie as belas colecgoes em 
competigao e participe com 0 seu voto. 

As classificagoes obtidas na 2 .2 eliminbatoria foram as que se seguem, tendo sido apuradas para 
a final as seis mais pontuadas. 

Apuradas para a final 
Pedro Gon~alves Grade / 0 nascimento de um selo 

Manuel Jose Jardim Janz / Provas de D. Manuel II 
Jose Fernandes Guerreiro / 1900/01 - A revolta dos Boxers 

Paulo Augusto Pedroso Dias / Carimbos ovais e duplos ovais 

Elder Manuel Pinto Correia / Primeira Gran d e G uerra - Corre ia Militar de Angola 

Tiago Albano Queiros Correia / Do vapor 00 TG V 

Nco apuradas para a final 
LUIS Virgilio de Brito Frazeo / Os distritos do pequeno posta em Lisboa 

Guilherme de Sepulveda Crespo Rodrigues / Royal Mail Steam Packet 

Hernani Carmelo de Matos / D. Carlos I entre oma tos. c/ sob . Republica e sobret. $06 
Jose Eduardo de Oliveira e Sousa / Correspondenc ia de prisioneiros de guerra 

Adelino de Melo Caravela / A correspondencia in terno no per/ado dos Correios-Mores 

Jose Manuel Castanheira da Silveira / Postos partic ulares do Correio de Lisboa 

Antonio Gon~alves Borralho / A vida no Rio Congo ilustrada c/ inteiros postais 

Paulo Leandro Roris Sequeira / (n d ia Portug uesa - Marcofilia moderna 
Jose LUIS Pessoa lobeo Tello / Afric a Oriental Portuguesa - Emiss6es M. de Pombal 

Antonio Jose Santos Romeo / Fo tolitos do ultra mar 

Rui Manuel Mourato Pires Mendes / Inteiros postais Ceres - B. Postal 25 ctvs preto 

luis Armando Martins Barroso / Perfurar;:6es fiscais portuguesas 

Armando Bordalo Sanches / Per/odos avulsos do Historia Postal Colonial - C. Verde 

Francisco Milheiras Boleto / Os prim eiros voos do TAP 

o TROFEU CFP e patrocinado por 

LEILOES P. OIAS, LOA. 

25 votos 

15 votos 
13 votos 
12 votos 
10 votos 

9 votos 

8 votos 
7 votos 
7 votos 

7 votos 
6 votos 

5 votos 

4 votos 
4 votos 

4 votos 

3 votos 
2 votos 
2 votos 

voto 
o voto 
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Cineclube de Monc;co 

Numo iniciotivo do Cineclube 
de Monc;::oo. Decorreu de 15 a 19 de 
Agosto umo expos ic;::oo intitulodo 
"Mostro de Coleccionismo - Temo 
Desporto. A exposic;::oo esteve potente 
00 pub lico no Casa-Museu de 
Monc;co/Universidade do Minho em 
Monc;::oo. No dio do inouguroc;::oo, e no 
local do mostro, funcionou um Posto de 
Corre io onde foi oposto , no 
correspondencio que foi opresentodo 
para 0 efeito, um carimbo 
comemorotivo . Aindo no dio do 
inouguroc;::oo foi lon c;::odo um 
sobrescrito e um postal ilustrodo o lusivos 
00 Desportivo de Monc;::oo. 

Fundac;co Albertino de Figueiredo para 
a Filatelia 

Coincidindo com a Exposic;::oo 
Filotelico "Lubropex 2003" e 0 "Soloo 
Internocionol de Filotelio " Fepopex 
2003", que se reolizoro no proximo dio 
25 de Setembro, no Centro Cultural de 
Belem , a Fundo c;::oo Albertino de 
Figueiredo para a Filotelio , promovero 
umo conferencio internocionol sobre: 
"A problemotico dos emissoes ilegois e 
obusivos". A conferencio tero lugar no 
quinto-feiro , 25 de Setembro, no 
decurso do Assembleio Gerol Anuol do 
Associoc;::oo Mundiol para 0 

Desenvolvimento do Filotelio (AMDF). 

Premios a Excelencia Filatelica 2003 

Dio 26 de Setembro de 2003 no 
Centro Cultural de Belem, a Fundoc;::oo 
Albertino de Figueiredo protagon izoro 
a cerimonio de entrega dos seus 
"Premios a Excelencia Filatelico 2003" . 
Os premios recoiram este ana no Fun
doc;::oo Portuguesa dos Comunicoc;::oes, 

Caixa de Correio 

na pessoa do seu presidente, Dr. Francisco Le iria 
Viegas: no destocodo filoteli sta portugues 
Comendador Jose Rodrigo Dios Ferreira, socio fundo
dor deste Clube, e no coleccionador e divulgodor 
filotelico esponhol Jose Maria Gomis Segur. 

o Clube Filotelico de Portugal congrotula-se pelo 
golardoo que agora e atribuido ao seu emblemotico 
associodo, e fel icita-o pelo distinc;::ao que bem merece, 
pois 0 seu trobolho em prol da fi late lia foi e e 
incomensurOvel. Ao nosso "Guardioo" mois umo vez um 
bem-haja por tudo 0 que fez pelo nosso Clube. 

Com. Jose Rodrigo Dios Ferreira Dr. Francisco Leiria Viegas 

"As emissoes Ceres de Portugal" 

Durante a reolizoc;::ao do Exposic;::oo Filotelico 
" Lubrapex 2003", que integra 0 progromo 
comemorotivo dos 150 Anos do primeiro se lo 
portugues, a Fundoc;::ao Albertino de Figueiredo para 
a Filatelia , promovero 00 lonc;::omento no mercodo do 
suo ultimo novidode editorial ':As emissoes Ceres de 
Portugal" . 0 livro e de outoria do Eng.o Albertino de 
Figueiredo publicado em edic;::oo tri lingue (portugues
espanhol-ingles) . 

Exposic;co Liter6ria 

Foi inougurado no possodo dio 10 de Julho, no 
Biblioteco Nocionoi. a exposic;::ao literoria: "Em torno 
do selo postal portugues 1853-2003: subsldios para uma 
bibliografia: as colecc;oes da Biblioteca Nacional e do 
Fundac;co Portuguesa das Comunicac;oes". A 
exposic;::ao e patrocinado pelo Ministerio do Culturo / 
Biblioteca Nocionol com 0 opoio do Grupo de Amigos 
do Museu dos Comunicoc;::oes, a quem enderec;::omos 
os nossos congratuloc;::oes pelo iniciotivo, bem como 
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pela convite que nos foi enderec;:ado para a 
cerimonia de inaugurac;:ao. 

Leil6es Inter-socios. 

Tem decorrido com enorme sucesso os 
le iloes mensais inter-socios. Dia 5 Julho teve 
lugar na Sa la de Convivio a 3.° edic;:oo, onde 
92% dos lotes a leiloar foram arrematados, 
atingindo alguns deles prec;:os muito elevados. 
Dia 6 de Setembro tambem na Sala de 
Convivio decorreu 0 4.° leiloo, com sucesso 
equivalente a todos os anteriores. Ja est a em 
distribuic;:oo 0 catalogo para 05.° Leiloo Inter
socios a realizar dia 4 de Outubro de 2003 pelas 
16HOO na Sala de Convivio . Este leiloo integra
se nas Comemorac;:oes do 60.° Aniversario do 
nosso Clube, e e composto por um numero de 
lotes a leiloar de grande va lor filatelico . Caso 
esteja interessado em receber 0 Catalogo do 
leiloo queira solicita-Io para a nossa sede. Os 
lotes estoo em exposic;:oo na Sede ou atraves 
do nosso site www.cfportugal.com. 

Confraterniza~ao com a Philatelic Portuguese 
Society 

Realiza-se dia 25 de Setembro pel as 10 
horas na Sede do Clube Filatelico de Portugal, 
um convivio filatelico com os nossos caras 
amigos do PPS. Havera uma mostra filatelica 
com 20 colecc;:oes de um quadro (lOde socios 
do CFP e 10 do PPS) . Seguida de duas 
conferencias sobre temas filatelicos. 0 orador 
por parte do Clube Filatelico de Portugal sera 
o associ ado Dr. Luis Frazoo. 

Findo 0 convivio filatelico seguir-se-a um 
convivio gastronomico no Restaurante do 
Hotel Travel Park, sito na Avenida Almirante Reis 
n.o 64. Convidamos os nossos associados a 
porticiporem neste convivio filatelico e 
gastronomico. A refeic;:oo (buffet) incluindo 
bebidas e cafe custara € 14,00 por pessoa . 

"Os selos Coroa da Guine" 

Dia 24 de Setembro pelas 18 horas no 
Centro Cultural de Belem - Saloo Nobre, e 
apresentado 0 livro "Os selos Coroa da Guine" 
de autoria do Sr. General Fernando de Oliveira 
Pinto e editado pela Fundac;:oo Albertino de 
Figueiredo para a Filatelia . 0 Clube Filatelico 
de Portugal felicita 0 autor General Oliveira 

Pinto, seu associado bem como 0 editor pela 
obra a apresentar. 

Socios que em 2003 completam 50 anos de 
ossociodos 

170 - Dr. Avelino do Costa Ferreira Junior 
178 - Jooo Antonio Caldeira Martins 
181 - Francisco Xavier da Mota e Campos 
184 - Raul Begonha 
212 - Lucaria Filatelia Clube 
233 - Dr. Va lentim Maximiano Dias S. Lemos 

S6cios que em 2003 completam 25 anos de 
associados 

1927 -Isak J. Ariel 
1934 - Jose Dionisio Ricardo da Franc;:a 
1941 - Manuel Joaquim Montenegro dos Reis 
1950 - Manuel Jooo Pereira Bernardino 
1951 - Arsenio da Silva Almeida 
1956 - Victor Manuel dos Reis 
1975 - Rui Vasques de Carvalho 
1983 - Fernando Carlos de Passos P. Castro 
1984 - Fernando dos Santos Costa 
1986 - Jooo Pedro Pinheiro da Silva 
2020 - Eng.o Mario Eduardo da Silva e Sousa 

Conferencias 

Todos os meses, ao terceiro sabado, 
acontece debate filatelico nos nossas confe
rencias. 0 numero de participantes tem vindo 
a crescer e estamos convictos de que ja se noo 
dispensa tais eventos. Em Setembro teremos 0 

nosso consocio Hernoni de Matos a defender 
um tema bastante controverso que por certo 
ira prender a plateia. Para 0 dia 25 de Outu
bro, dia principal dos festejos do 60.° Aniversa
rio do Clube Filatelico de Portugal, teremos 
uma conferencia do nosso caro amigo e 
consocio Armando Bordalo Sanches, sobre 
porteado . Prevemos um debate duro. Estamos 
convencidos que 0 VOl Pereira eo Luis Frazoo 
teroo oportunidade de travar de viva voz, um 
debate que comec;:ou por ser dirimido em arti
gos literarios. La estaremos ansiosos por ouvir 
tao insignes conferenciatas. 

Seguir-se-a 0 Adelino Caravela, e os ir
moos Barreiros respectivamente em Novembro 
e Dezembro. 

Estamos ja a preparar 0 cicio de confe
rencias para 0 ana de 2004. 



--

Novas Emissoes Portuguesas 

50 Anos da Fundac;oo Ricardo Espfrito Santo Silva 

Data de emisseo: 09 de Julho de 2003 
Desenho: Jose Brondao 
Impresseo: Litogra fio Ma io I Offset 
Papel: Esmolte 102 g /m2 
Denteado: 12 x 12 1/2 
Formato: 30,6 x 40 mm 
Folha: 50 selos 
Plano de emisseo: 
€ 0,30 350 .000 
€ 0,30 350.000 
€ 0.43 300.000 
€ 0.43 300.000 
€ 0,55 250.000 
€ 0,55 250.000 

Bloeos: com 2 selos de € 1,00 e € 2,00 
Tiragem: 60.000 
FOC: Lisboo , Porto, Coimbra , Evora , Faro , Funchol. Ponto Delgado 

Museus da Madeira 

Data de emisseo: 30 de Agosto de 2003 
Desenho: Vic tor Santos 
Impresseo: Litografio Maio I Offset 
Papel: Esmolte 102 g/m2 
Denteado: 12 x 1 2 1/2 
Formato: 40 mm x 30,6 mm 
Folha: 50 selos 
Plano de emisseo: 
€ 0,30 350.000 
€ 0,43 350.000 
€ 0,30 250.000 
€ 0,30 250.000 

Bloeo: Com 2 selos de € 1,00 e € 2,00 
Tiragem: 60.000 
FDC: Lisboa, Porto, Coimbra, Evora, Faro, Funchol. Ponto Delgado 

Sr. Associado 

Pague atempadamente as suas quotas 
o seu contributo e muito importante para 0 Clube 
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Lista de Socios do Clube Filatelico de Portugal 

MEMBERS LIST - lISTE DES MEMBRES 
ALTERA<;OES - NOVOS SOC lOS 

Portugal 

524 - Jose Manuel Castanheira da Silveira. Rua da 
Misericordia, 111/117. 1200-272 Li sboa. 
In .Fr.T.C.V.60.Alfarrabista. 

905 - Dr. J. A Loureiro Belchior. Avenida D. Manuel 
II, 1953. 4.° Dt .o 4470-334 Maia. (M)Po.Fr. In.T. 
C.V.60.15.U.Temas:Direito, Literatura, Astrofila
telia, Religiao, Natal, Papas, etc. em N.90. 114. 

277 4 - Manuel Figueiredo Brilhante Damas. Cava
lar. 3720-586. U1 (M)Po.T.60.N.U.1.3. 

3091 - Dr. Joao Manuel Alves de Moura Pereira . Rua 
Miguel Torga. Quinta dos Alpoes, Lote 6 - 4.° 
Dt .o. 3030-165 Coimbra . (M) C.60.N.U.1. Clos
sicos e Pre-Filatelia . (Coimbra, Lousa, Sando
mil) Macau. Erros. 

3554 - Joao Henriques Lemos Carolino. Rua Prof. Dr. 
Machado Macedo, Lote 12 - 4.° A Alto dos 
Gaios. 2765-099 Estoril. (P)Po.Fr.ln.T. C.60.N.U. 
T1 0.90.114. 

3804 - Henrique Manuel Lages Ribeiro . Av. Joao XXI, 
14 _1.° Esq.o 1000-302 Lisboa . (A)T. C.V.60.U.1. 
e 2A ate as Independ€mcias.73 e 1.114. 

3807 - Dr. Manuel Angelo Domenech Lima Torres. 
Praceta das Perlinhas, 36 ric Dt.o. Tr6s. 4435-
392 Rio Tinto. (A)T.C.v.60.N.U.Pre-Filatelia Por
tuguesa . Marcofilia sobre 25 reis D. Luis Fita 
Direita. Correio Ferroviorio.90.114. 

3810 -Roger Lawson. 86. Pinheiros Altos . Quinta do 
Logo. 8135 Almancil. (A)T.C.60.N.U.lndia Por 
tuguesa. 114. 

3812 -Francisco Antonio da Rocha Parente Ribei
ro. Rua Santa Marta, 135. Portuzelo. 4925-104 
Viana do Castelo. (A)Po.C.60.N.1. s/charnei
ra. Aereos.68Aereos. 114. 

3813 - Norberto Manuel Moreira Ribeiro. Rua Ma-nuel 
Gonc;:alves Pereira de Barros n.o 41 -3.oEsq.o 
4250-274 Porto. (M)Po.ln.Es.C.V.60.U.114. 

38 14 - Dr. Antonio Manuel Pereira B. Costa. Vila 
Marinha . Salgueirinhos. 3730 Macieira de 
Cambra. (M)Po.T.60.N.U. 

Canada 

3805 - Morin Pierre. 195 Rang 6 Ouest. C.P. 219, 
Squatec.GOL 4HO. P. Quebec.(A)Fr.ln .T.60. N. 
U.3.Especializado em 1.26.Suriname.91 . 

Estados Unidos da America 

38 11 - Hal Andrew Reynolds. 231 Fairfield Avenue 
07450 Ridgewood .NJ. (A)ln .60A. Carimbos 
Paulo Barata.SF. 

Franc;:a 

3806 - Mad. Bessie Leconte, 1, Square de Londres . 
78 180 Montigny LE. Bretonneux. (A) Fr. lt. 
T.60.U.l.Ac;:ores.Madeira.Macau (1993/2003) 
90. 

Inglaterra 

3809 - David Michael Pugh. 28 Woodside. Wimble
don.SW19 7 AW. (A)ln.C.V.60.British Guiana. 

Romenia 

3808- Eng . Gheorghe Oano. P.O.Box 37-126. OF. 
P.37. Bucareste. (A)ln.Fr.ln.T.N.l .Macau .19. 
21 .90.91.97. 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
FILIADO NA FEDERA<:AO PORTUGUESA DE FILATELIA 

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 

SEDE: AV . ALMIRANTE REIS, 70, S.Q DP - 1150-020 LlSBOA - Telet.: 218123936 

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

JUNIOR (menores 18 anos) - 5 € ana 

EFECTIVO (Lisboa e Concelhos Limitrotes) - 11 € ano; 
(Provincia e Ilhas) - 10 € ana 

CORRESPONDENTE (Estrangeiro) - 12 € ana 

Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro. 



-

Jantar Comemorativo do 60.Q Aniversario do nosso Clube 

Um dos eventos programados para 
comemorac;:ao do 60. 0 Aniversario do Clube 
Filatelico de Portugal e a rea lizac;: ao no dia 25 de 
Outubro, pelos 20 horos, de um jantar, em sola 
privada , do Hote l Travel Park, sito no Avenida 
Almirante Reis, 64 em Lisboa (um pouco abaixo do 
sede social do Clube). 

Esperamos e desejamos que os nossos 
prezados ossociad05 comparec;:am em grande 
numero, pois a sua presenc;:a e necessaria para 
tornamos este evento, que 5e repete anua lmente, 
em momenta de grande vi talidade do Clube, 
vita lidade esta que se ja se vem enraizando noutros 
eventos. 

Entendeu a Direcc;::ao do Clube possar a 
realizar 0 nosso Jantar de Confraternizac;::ao a um 
saba do em vez, do que vinha 5endo habitual, dia 
util. Regressamos tambem 00 interior de Lisboa, pois 
tal permitira uma melhor mobilizac;:ao dos socios 
pora este evento. 

A ementa escolhida, que acreditamos sera 
do vosso agrado, sera a seguinte: 

Couvert: bolinhos de bac alhau, rissois de 
camarao, aze itonas, etc .. 

Entradas: Salada de camarao 
Prato de peixe: Lo mbinhos d e Chern e 

Delicia 
Prato de carne: Madalh6es de Vitela au 

Madeira 
Vinho: Porco de Murc;:a , bron co e tinto 

maduro. 
Sobremesa: Fruta ou doce variados. Bolo 

de Aniversario e Espumante 
Cafe 

o custo do refeic;:ao e de 20,00 Euros, e os 
inscric;:6es devem ser enviados para a Sede do 
nosso Clube ate 00 dia 21 de Outubro. 

Du rante 0 jantar serao distribufdas as 
medalhos de 50 e 25 anos de os50ciados do Clube, 
bem como a atribuic;:ao dos "Selos de Ouro" , 
premios anuais in stituidos pe lo Clube aos 
associados, entidades individuais e colectivos, que 
5e tenham d istinguido durante 0 ana em prol do 
Filatelia e do Clube. 

BOLETIM DE INSCRICAo 

JAmAR DE CONFRATERNIZAC;Ao. COMEMORATIVO DO 60.0 ANIVERsAAlO DO CFP 

Nome 

Morada _________________________________ _ 

Localidade __________ C6cJlgo Postal ______ _ Telefone ______ _ 

Numero de pessocs ___ x Euros 20.00 = ____ _ 

Junto remeto dlnhelro / cheque / vale de correlo n.Q _________________ _ 

S/Bcnco __________________ de valor Igual ao atres referldo. 

Data ___ , __ , __ 

Asslnatura _______________ _ 

Coordenadores do CFP: Comendador Dies Ferreira e Lu[s Barroso 
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Bolsa Filah~lica 
Espa<;o a disposi<;ao dos leitores que podem 

aqui inserir 0 seu anuncio ao pre<;o economico de € 0,50 por linha 

Selos vendo e compro. novos e 
usados. Continente e ex-coI6nias. 
Bons prec;:os. M. Leitao. Rua Julio 
Dantas. 3 - 1.° F. Casal de S. Bras. 
2700 Amadora. 

Com pie to list as de faltas de 
Portugal e Ultra mar com descontos 
aprecioveis sobre 0 cata logo. Se e 
co leccionador med io ou 
principiante estamos as suas ordens. 
I. Coelho - Apartado 135. 800 1-902 
Faro 

Procuro c artas c irculadas antes de 
1950 eom selas de Franc;: a para 0 

estrangeiro. Compro ou troco. Diga 
o q ue p retende. Respos ta 
gorantida. Co rr . em frances ou 
ingles. MAZ EL Frederic. 143 Route de 
Mourre Po uss in . F-84300 LES 
TAILLADES. Fra nce 

Collect the mint stamps of Portugal. 
Angola and Africa. Provide the mint 
stamps of China. Hong Kong and 
Macau for exchang ing. 

MR. MA JIA HUA 
HONG MING 2 CUN 

No. 17 Room 102. MH. District 
201101 Shangha i. China 

Understand : English. Looking forward 
to you early reply. 

ALGARVE. Marcofili a c lossica. 
Procuro cartos. selos iso lados. 
posta is. telegromos. etc .. dest a 
provincia ate 1912. Compro au 
troco por outro materia l similar do 
resto do pa is. pois poss uo stock 
razoove l destos pec;:os. Posso 
tambem trocar por selos que faltam 
no sua colecc;:ao. 
Paulo Vieira. Apartado 135.800 1-902 
Faro. 

Se los CERES (P ortugal/Ac;:ores e 
Ma d eira ) .Procu ro para espe
cia lizac;:ao tu do sabre este tema: 
novos. usados. falsos. reimpres- soes. 
grandes b loeos. e rros. p rovas . 
c artos. Compro. troco e vendo. 
Paulo Vieiro Apartado 135 - 8001-
902 Faro. 

Desejo permutas com s6c ios 
portug ueses que p ossa m env iar 
selos novos e blocos de Portugal. 
Ac;:ores e Made ira - em troca de 
Po Ionia. recentes e antigos. Base: 
Catologo MICHEL. Pre tendo 
ta mbem selos novos e bloeos das 
ex-colonios portuguesos. an tes do 
inde p e nde nc ia . base IVERT. 
Respondo a todos sem demora. so 
em ingles. Socio CFP 1741. Marek J. 
Zawadzki. Urzedniczo 9 Am6. 25-729 
Kielce. PO L6NIA. 

FILAPEX 

Posta is a nt igos do Algarve 
(Cartofi li a ) - Compro. vendo e 
troco. 
Pau lo Vieira . Apartado 135. 800 1-
902 Faro. 

"De Norte a Sui" 
o Guia de Oportunidodes 

Para Coleccionadores 
Dep. Norte 

Rua Manuel G . P. Barros 
n.o 41 - 3.° Esq 
4250-27 4 Porto 

Dep . Sui 
Rua Antero de Quental 

Lt.O - 12 B 1.0 Esq 
2955-2 15 Pinhal Novo 

Ti m: 936 637 639 
Email :nortesul .an tonio@c lix.p t 

Se los C o roa . Procu ro para 
espec ializac;:ao . tudo sobre este 
tema em novo. usado . fa lsos . 
reimpressoes. fol has . e rros . e tc . 
Compra. troca e vende. 
Pa ulo Vie ira - Apartado 135 8001 -
902 Faro. 

Exchange new mint sets used 200/ 
200. phonocards. silver coins. bank
notes. I reply to all letters. 
PETER MACIAG. P.O.Box 251. PL-90-
001 Lodz 1 - POLAND 

Realiza-se no proximo dia 29 de Novembro em Coimbra a 10 edic;:60 do Filapex, competic;:60 inter
clubes em boa hora criada pela Federac;:60 Portuguesa de Fi latelia . Fomos desafiados pela Secc;:60 
Filatelica do Associac;:60 Academica de Coimbra pora um "combate " filate lico. Aceite a repto, 
constituimos a seguinte equipa que nos representor neste duro embate: 

Tra dicional - Elder Manuel Pinto Correia 
Historia Postal - Paulo Alexandre Rosa de Sousa Lobo 
Tematica - Eduardo de Oliveira e Sousa 
Inteiros Postais - Jose Manuel dos Santos Pereira 
Maximafilia - Jo60 Pedro Pinheiro do Silva 
Open-Closs - Pedro Marc;:al Vaz Pereira 
Juventude - Pedro Miguel Vaz Pereira . 

A Direc<;ao do Clube Filatelico de Portugal esta a ponderar a organiza~ao de uma excursao a 
Coimbra, para que os nossos associados possam dar 0 seu apoio a equipa que nos vai representor. 
Caro associado venha passar um dia diferente de franco convfvio filatelico. Contacte a Sede do Clube 
para mais informa~oes e inscreva-se. Se 0 numero de inscri<;oes justificar, alugaremos um autocarro e 
organizaremos um programa social. 

A Direc~ao 



DOMINGOS DO SACRAMENTO, HERDEIROS 
MARLA CECILIA DO SACRAMENTO 

Rua do Crucifixo, 26 • Telefone 21 342489 1 • Telefax 21 3472341 • 11 00·183 LIS BOA • PORTUGAL 
URL: htlp:lld·sacramento-herd.cidadeviltual.pl • e-mail: d.sacramenlo@mail.lelepac.pl 

ALaUNS D.5, TIPO C DE PORTUGAL E ULTRAQMAR 

Permanentes 
Formato Zl x 15 ems 

CaJtolina 
Fuo 

PORTUGAL - 1.' Parte (Selos do Correia Normall 
• Volume I ISelos de 1853 a I 969J .......... ..................... ... ..................... .. ........ ........................................... .. .. ........... ... ................. .. .. ..... ...... .. 
• Volume II ISelos de 1970 a 19901 ....................................................................................................................... ....................................... . 
• Volume III Iselos de 1991 em dianteJ .......................... .............................................................................................................................. . 

PORTUGAL - 2." Parte I (Selos de Avi<'io. Impasto. Encomendas. Porteado. Oficial. Privativos. etc.J .......................................................................... .. 
• 2. ' Parte II IBlocosJ ........................................................................................................... ... ............ .................... .. ...................................... .. 

ILHAS ADJACENTEL ............ .. ... ..... .................................. .............................................. ............... ..................... ....................... .... ............... .......... ............... .. 
ANGOLA .................................... ......... ... .. ....... .................................................... ........................ ......... ........................................ .. ............ . . .. .. .. ............. .. 
ANGOLA PALOP ... ...................................... ............................................................................... .... ........................................... .... ........................................... .. 
CABO VERDE ............ .. .. ........................................ ... ...... ........................................ .. .... ........... ....... ............................. .. .. ............ .. ................... ... ................... .. 
CABO. VERDE PALOP .......................... ............................................................................. ... ........ ... .... .... ........ .... ................. .... ... .. ... ......................................... .. 
GUINE .. ................................................................. ..................... ....... ........... ......... ............................ ...... ......... .. .................... .. ..................... ............................ .. 
GUINE PALOP ..... .... .... ..................................................................... .................................... ......... .... ....... ........ ............................ ................ ............................ .. 
INDIA .................. .... .............. .......................... ............................................................................ ........ ................................. ... .. ............... ................................. .. 
MACAU .......................................................... ............................................................................................................... .... .................. ................................. .. ... .. 
MOc;:AMBfOUE .. .. ... .... ..... ..... ..... ... .... .. .... ....... ............................................................... ................................ .. .... ... .... ............. .. .................. ............... ............... .. 
MOC;:AMBIQUE PALOP ..................................... .... ..... ....... ........... ........ ......................................... ... .................................................................. ............ ........... . 
S. TOME E PRINCIPE ........................................................ ..... .............................................. .......................................... ...................................... ....................... . 
S. TOME E PRINCIPE PALOP I - N.' I a 59. Av. I. Bloco I a 53 ............................... .. ................... ... ................. .................... .. ......................................... .. 
S. TOME E PRINCiPE PALOP II - N.' 60 a 98. Av. 2. Bloco 54 a 109 .................. ........................................... ............................................. .......... ............. .. 
S. TOME E PRINCiPE PALOP III - N.' 99 a 157. Av. 2. Bloco I I 0/ 177 ........ ................................................................................. .... .. ......... ...................... .. 
TIMOR ............................................. .... ......... .... .... ..... ........... ................ ..... ... ....................... .... .... ............................... ................................... . .................... ""."" 
COMPANHIAS DE MOC;:AMBIQUE E NIASSA ......................... : .... ....................................................... : ................................................ .................................. .. 
AFRICA. CONGO. INHAMBANE. LOURENC;:O MARQUES. TETE. QUEl/MANE. KIONGA. ZAMBEZIA E UL TRAMAR ...................... .. ............................. .. 
Folhas Isoladas.. ................ .. .... ....... ..... ................................... .... .................. .............. ... .... .... ............................................ .... ....................... ....................... ..... .. 

Ma,~o200J 

ACABA DE SAIR: 

IVA Incluldo 19'J6 

SERGIO W. DE SOUSA SIMOES 
FILATELIA E NUMISMATICA 

Telefone 262831248 - Fax 262843293 
RUA DR. ARTUR FIGUEmOA REGO, 25 

2500·300 CALDAS DA RAINHA 

PRECARIO N.o 62 - Europa de Leste. 2.° parte (Romenia e Ucrania) 

37.90 
42.25 
43.85 
17.20 
67.95 
58.96 
24.65 
51.00 
14.50 
30.80 
16.00 
83.15 
20.25 
77.40 
26.40 
60.70 
16.75 
49.70 
42.25 
55.90 
15.00 
14.00 
18.20 
0.55 

• Muitos mil hares de series novas de todo 0 mund.o. para atender os suos Iistos de faltas par poises e temos 
• Variedades: ensaios de cor. nao denteados. blocos de luxo. provas de artista. erros. etc. 
• Tambem Portugal. Ultramar. Palop's 
• Historia Postal. cartos pre-filatelicas. subscritos 
• Material filatelico e numismatico de conceituados marcos: LINDER. SAFE. HAWID. LEUCHTTURM 
• Catalogos YVERT. MICHEL. scan. DOMFIL LOLLINI. STANLEY GIBBONS ... 

Mais de meio seculo ao servigo da filatelia 
SERGIO W. DE SOUSA SIMOES 

Se procura qualquer outr~ material que n.ao 0 mencionado, nao hesite, consulte a nossa pagina na web. 

Visite http://www.filsergiosimoes.com • E-mail: filsergiosimoes@mail.telepac.pt 
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Permutas Inter - Socios 

CONDICOES GERAIS DE VENDA 

1. Os lotes forom descrilos e valorizados com um pre<;:o base estabelec ido pelo s6cio vendedor. no minimo de 3 euros. nco sendo 
aceites valores com centimos. 

2. A oferlas [oram datadas e numeradas de acordo com a ordem do sua recep<;:ao. 
3. No caso de igualdode de volores enlre duos ou mais ofertas. 0 lole sera olribuido a oferla recebida em primeiro lugor. Havendo duos 

ou mais oferlos a adjudico<;ao do lote sera feila pelo valor medio calculado entre 0 valor do oferla e 0 do pre<;:o bose. arredondado 
par excesso. para a unidade de euros. 

4. Os lotes estoo disponiveis no Sede do Clube. nos dias e horario do seu luncionamento publico normal, poro consulto e verifica<;:ao 
dos s6cios. 

5. Aos s6cios foro de Lisboa e se us concelhos limilrofes ser6 faculloda informa<;:ao e fotoc6pias dos loles. a pedido, acompanhado 
d e selos de correio suficienles pora 0 pagamento do porte de resposta . 

6. As despesas de envio dos lotes adquiridas sao por conla do s6cio comprador. Os loles sao expedidos por correio registado. por 
con to e risco do socia comprador ou, a pedido escrilo deste. com valor declarado. 

7. Noo e cobrado qualquer encargo 00 s6cio comprador. 
'8. 0 pagamento dos loles atribuidos tera de ser efectuado em Euros por c heque ou vale postal em nome do Clube FilalE~lico de 

Portugal. ote oito dias apos a recep<;:ao do nota de adjudica<;:oo e de despesas de envio. 
9. Salvo indica<;:ao em contrario seroo utilizados os Cal610gos. "Afinsa" (CE) para selos e "Oliveira Marques" "OM" para inteiro postais. 
10. Os simbolos ulilizados e 0 seu significado sao os seguin tes: 

••• Novo s/charneira 
R{" Regomado 
PI Postal ilustrado 
CRT Carteiros 
ETG Eliquetas 

5,00 € !8l 

2 6,00 € !8l 
3 5,00 € !8l 
4 10,00 € !8l 
5 25,00 € !8l 
6 25,00 € !8l 

7 250.00 € 0 
8 7,00 € FRG 
9 12,00 € 0 

10 40,00 € 0 
11 20.00 € 0 
12 12,00 € 0 
13 17,00 € 0 
14 40,00 € 0 
15 6,00 € 0 
16 3,00 € 0 
17 3,00 € 0 
18 3,00 € 0 
19 15,00 € 0 
20 25,00 € 0 
21 60,00 € 0 
22 4,00 € 0 
23 33.00 € 0 
24 30,00 € 0 
25 55,00 € 0 
26 37,00 € 0 
27 4,00 € 0 
28 20.00 € 0 
29 25,00 € 0 
30 3.00 € 0 
31 35.00 € 0 
32 20,00 € !8l 

•• Novo c/charneira Novo sem goma 0 Usado 
U Carlo IN Inteiro novo IC Inteiro circulado 
FRG Fragmento PM Postal maximo Bl Bloco 
CJT Conjunto PEF Perfurados PAG Pagelas 
LIT litera lura 

DESCRI~AQ DQS LQTES 

PRE - FllATELIA 

3 carlos - 1 carlo pre-filalelica de lis boa (ilegivel) a azul selo fixe 35 rs + 2 cartos c om selos D.Luis 
filadireita 
25 rs (CE 40) do Po rio e lisboa pora Mertola. 
Carta pre-filatelica de Lisboa (LSB-19 a azul para Viseu (05.02.50) selo fixe de 40 reis a azul. 
Lamego (LMG 1 a azul) se lo fixe de 40 rs a azul. Carta datada de 16.06.1839 pora Foro. 
Lamego (LMG3 0 azul) selo fixe de 25 rs a azul. Carta datada de 04.07.1852 pora 0 Porto. 
Mon<;:ao a sepia (MNC 3) selo fixe de 25 rs a sepia. Carta datada de 23.04.1852 para 0 Porto. 
Silves (SLV I ) a preto selo fixe de 40 rs 0 sepia. Carla dalada de 27.09.1840 para a Figueira. 

SELOS DE PORTUGAL 

D. Maria II 5 rs boas margens. 
D.Maria II - 25 reis (CE 2) sobre fragmento 
D.Pedro cabelos lisos selo 25 rs (CE 7) boas margens. 
D.Pedro cabelos lisos, selo 50 rs (CE 8) boas margens e marcos de ferrugem no verso. 
D. Pedro V cabelos lisos, 100 rs - 3 morgens boos e 1 curta. (CE 9). 
D.Pedro V cabelos lisos 25 rs azul 2 boas margens. (CE 7) . 
D. Pedro V cabelos lisos - 50 reis. margens curtos (CO 71) CE 8. 
D.Pedro cabelos anelados, selo 5rs (CE 10), margens curtas. 
D.Pedro cabelos anelados, selo 25rs (CE 12), morgens curIos. 
D.Pedro cabelos anelados, selo 25 rs (CE 13) boos morgens. 
D.Pedro cabelos anelados, selo 25rs (CE 13), margens grandes. 
D.Luis, selo 25 rs (CE 16) grandes margens 
D. Lu is 10 rs amorelo. (CE 15) 
D. Luis 100rs margens curtos . (CE 18) . 
D. Luis, fita curva noo denteado - 10 reis, CE 20. 
D.Luis,fila curva noo denteado, selo 25 rs (CE 22) grandes margens 
D. Luis fila curva naG denleado selo 50 rs (CE 23) grandes morgens 
D.Luis fila curva noo denteado selo 80 rs (CE 24) 
D.Luis fita curva naG denteado selo de 100rs (CE 25) 
D. Luis fita curva noo denleado selo de 120 rs (CE 26) grandes 
D. Luis lito curva n/denlo boas margens 5 rs (CE 19). 
D. Luis fita curva n/dentO boas margens 80 rs (CE 24) . 
D. Luis fita curvo n/denlo 120 rs. 2 margens muilo grandes e 2 boos. (CE 26). 
D. Luis lito curva selo 25 rs (CE 30) 
D. Luis lito curva denteado 80 rs (CE 32) 
D. Luis l ito direita - carlo de Lisboa (30.05.87) para Brasil (22.06.87) dobra a meio s/ alectar 0 5elo 



33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 

84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 

10 1 
102 
103 
104 

10.00 € 
13,00 € 
12.00 € 
40,00 € 
78,00 € 
40,00 € 
12,00 € 
10.00 € 
3.00 € 

20,00 € 
8,00 € 

40.00 € 
30.00 € 

7.00 € 
8.00 € 

20,00 € 
40,00 € 
75.00 € 
20,00 € 
3,00 € 

30,00 € 
35,00 € 
50.00 € 
3,00 € 
5.00 € 

48,00 € 
12,00 € 
5.00 € 
3.00 € 
4,00 € 

90,00 € 
85,00 € 
3,00 € 
8,00 € 

10,00 € 
3.00 € 
3,00 € 

8.00 € 
15,00 € 
30,00 € 
28,00 € 
13,00 € 
3,00 € 
3,00 € 

15,00 € 
5,00 € 
3,00 € 
5.00 € 
8,00 € 
4,00 € 
5,00 € 

5,00 € 
10,00 € 
6,00 € 

10,00 € 
8,00 € 
6,00 € 
6.00 € 

10,00 € 
5,00 € 
5,00 € 
5,00 € 
5,00 € 
6,00 € 
5,00 € 
5,00 € 
5,00 € 

16,00 € 

10,00 € 
15,00 € 
7.00 € 

15,00 € 

o 
o 

o 

RI' 

RI' 
RI' 
RI' 

l8J 
o 
o 
o 

o 
o 

o 
o 

l8J ... 

D. Luis fita d ireita - 25 rs carta , c/barras 166. nominativo Castelo Bronco,c/censura para Lisboa 
D. Luis fi ta direita selo 20 rs (CE 39) 
D. Luis fita dire ita 50 rs verde porcelana 13 1/2 (CE 41) 
D. Luis fita direila 150 rs azul dentO 13 1/2. P apelliso (CE 45) . 
D. Lu is fita direita 150 rs azul denIo 13 1/2, pequeno falha de popel no verso. B. CE 45. 
D. Luis fita direito selo 10 rs dentO 12 1/2 (CE 37) 
Jornaes denteado 11 1/2 (CE 48) 
D. Luis de perfi l. 5 rs. Ponlos de ferrugem. (CE 52) 
D. Luis de Iren te selo de 5 rs denIo 13 1/2 (CE 56) 
D. Carlos (Diogo Neto) 200 rs d entO 13 1/2 (CE 78). 
D. Carlos (Diogo Neto) 5 rs d entO 11 1/2 (CE 68) 
D. Carlos (Diogo Neto) 25 rs dentO 11 1/2 (CE 70) 
Provisorios - 50/80 rs dentO 12 1/2, porcelana (CE 96). 
Provisorios - 5 rs ICE 82) 
Provisorios - 10 reis. (CE 83). 
Provisorios - 20 rs (CE 85) 
Provisorios - 75/80 rs (CE 97) 
CentO Inl. D. Henrique 150 rs (CE 107) - regomado 
CentO de S. Antonio - 50 rs (CE 11 7) 
CentO de S. Antonio - 5 rs (CE 11 2) - regomado 
CentO de S. Antonio - 75 rs (CE 11 8) - regomado 
CentO de S. Anlonio - 80 rs (CE 119) - regomado 
D. Carlos (Mouchon) - 15 rs (CE 129) 
D. Carlos (Mouchon) - (CE 138 e 146) 
D. Carlos (Mouchon) - 115 rs (CE 145) 
D. Manuel II - serie completa. (CE 156/69) 
Ceres - carta de Mogadouro (01.05.19) para a Guarda, regis!. (CE 225 (3) e 221 (3). 
Ceres - 30 ci s (CE 218) 
Ceres - 30 cts (CE 201) 
Ceres 80 cts. Usa do, den to 212 x iII /2 (CE 246) 
Ceres - 4 valores (20 cts: 30 cts: 50 cis: 1 $00) CE 21 7/20) . 
Ceres [Londres) - serie completa (CE 396/419) 
Ceres (Revalidado ) 96 cis (CE 492) 
Ceres c/sobrecarga - 40/90 cts dentO 15xl 4 (CE 475) 
2 selos das emiss6es Ceres (CE 324) e luis de Cam6es (CE 206) 
Trav. Aerea do Atlontico- serie completa (CE 260 a 275) 
Carta circulada em Lisboa [05.08.32). CE 517 e 519 mais flamula "Visitai a grande exposiC;60 
Industrial Portuguesa" 
Lusiados navos valores , 95 cts (CE 545) 
Lusiadas novas valores, 1 $60 (CE 546) 
CentO de Nuno Alvares Pereira - 4$50 (CE 542) 
Nuno A. Pereira 4$50 (CE 542). 
D. Nuno A. Pereira - serie completa (CE 548/553) 
Nuno A. Pereira c/sob. 40 cts/75 cts (CE 557). 
Nuno A. Pereira c/sob. 40 cts/l $25 (CE 558). 
Fundac;:60 e Restaurac;:60 - serie completa (CE 591/8) 
Carta de Lisboa (20.05.43) para Chicago. Porte 3$80 selos Caravela (CE 62 1 e 625 (2) 
Caderneta espanhola de ingresso de Portugal e Espanha no CEE 
FOC dia de Portugal e de Camoes e dasComunidades Portuguesas (CE 1429). 
Carta de Lisboa (1 933) para USA. Porte 1 $60. 3 x 40 cts (CE 520) + 40c ts (CE 555). 
Aviso recepc;:oo dos cn do Porto (25.5.62) com selo de 1$00 (CE 614) . 
2 cartas de correia interna de Lisboa uma datada de 06. I 1.43 (CE 634) e oulra de 23.11.43 (CE 
635) . 
Carta de Lisboa 0 1.08.45 para Vancouver c / censura militar. Porte 5$50 (CE 628, 639). 
Carta enviada de Usbaa (13 .06.46) para a Suecia . Porte 5$25 (CE 657 e 659) 
Carta enviada de Lisboa (30 .11.46) para Inglaterra. Porte 3$50 (CE 651) 
Carto enviada de lis boo (24 .11.46) . Porte 5$75 (CE 643, 651 , 672) . 
Carta enviada de Lisboa (7.9.46) pora Bradford. Porte 3$50 (CE 669 (2)). 
Carta enviada do Porto (22.02.46) para Franc;:a. Porte 4$25 (CE 618. 619, 623, 676 (2)). 
Carta enviada de Lisboa (22 .8.47) para N.York. Porte 3$50 (CE 684) . 
Carta enviada do Barreiro (26.02.48) para USA. Porle 5$25 (CE 684 e 688) 
Carta enviada de lis boa (1.7.52) para a Dinamarca (2.7 .52). Porte 3$50 (CE 752). 
Carta enviada de Lisboa (8.2.55) para a Alemanha. Porte 3$50 (CE 801). 
Carta enviada de Lisboa (7.3.52) para Alemanha. Porte 3$50 (CE 698 e 816). 
Carta enviada de Lisboa (16.6.59) para Alemanha. Porte 3$50 (CE 765 e 832) . 
Corta enviada de Lisboa (20.6.59) para Alemanha. Porte 3$50 (CE 765 e 834) . 
Carta enviada de Lisboa (1960) para a Alemanha. Porte 3$50 (CE 850). 
Caravela - carta de Lisbaa (9.12.44) 1 P. Delgado c/cinta de censura militar. (CE 623) 
Carla enviada de Casablanca (18.9.1989) por barco para V.Castelo com selo de Portugal CE 
1839. 
Serie de 6 c artas de Co Maritima postas a bordo do caravela "Bartolomeu Dios" no suo viagem 
de Lisboa a Mossel Bay. Marcas do navio e paquebot. Lote over. 
Carta de Lisboa para a Brasil (CE 359; 528 (2) e 576) marco "Par Avian" . 
Correio Militar - Carta registada de lis boo para Braga (CE 524). Tipog . Cac;adores 5. 
Aviso de recepc;:60 com CE 578 mais 1 postal registado com (CE 62 1 e 635). 
Carta do Es loril para New York c / censura mililar americana CE 627 (2) : 623 (4) , 643. 
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105 25,00 € [8J Carta gra nde formato, registada com selos de vorias emissoes, D.Dinis: UPU : Benfica: S.Gabriel. 
etc. Aver. 

106 45,00 € [8J Lote de 92 FOC onos 1982 a 1991. Ivalor de Catologo 250 euros ). 
107 5,00 € [8J FOC Obras Public as ICE 755/8) circulodo de Lisboo para Angola. 
108 13.00 € 0 Porteodos c/sobrecorgo 500 rs / 100 rs ICE 197) 
109 15,00 € 0 Costumes Portugueses - emissao ICE 615/6) - 2 selos 
110 4,00 € 0 Costumes Portugueses 2° emissao - 3$50 ICE 684) 
111 3,00 € 0 Gomes Teixeira - 2$30 ICE 754). 
112 3,00 € 0 Ministerio dos Obros Publicos - 1 $40 ICE 756) 
113 6,00 € 0 S. Francisco Xavier - 3$50 ICE 76 1) 
114 3,00 € 0 Costelos de Portugal - 3$50 ICE 671) 
115 11,00 € 0 OTAN - 3$50 ICE 750) 
116 3,00 € 0 S. Martinho Dume - 3$50 ICE 779) 
117 3,00 € 0 Costelos de Portugal - 2$00 ICE 670) 
118 3,00 € 0 Telegrafo Electrico - 2$30 e 3$50 ICE 816 e 817) 
119 10,00 € 0 CentO de S. Antonio - $15 cts com erro CORFIO em vez de Correio. ICE 531 0). 
120 3,00 € Costumes Portugueses 2° emissao ICE 683) 
121 7,00 € Avis - 1 $75 (710) 
122 3,00 € Ministerio dos Obros Public os - I $40 ICE 756) 
123 17,00 € Centenorio do Cominho de Ferro ICE 822) tiro de 4 selos 
124 3,00 € IndependEmcio c/sobrecorgo - 2 selos ICE 390 e 395) 
125 28,00 € Exposic;ao Colonial de 1940 - serie completo ICE 56 1/3) 
126 8,00 € Costumes Portugueses - 1$75 ICE 615) 
127 20,00 € Avis - 3$50 ICE 712) 
128 36,00 € Ano Santo - serie completo. CE 719 a 722. 
129 28.00 € Cominhos de Ferro - serie completo ICE 82 1/4) 
130 80,00 € Centenorio do Cominho de Ferro ICE 823) bloco de 8 selos, 
131 3,00 € Escullores Portugueses, serie completo. CE 1100 a 1105 
132 6,00 € Musicos portugueses ICE 1227) b loco de 6 selos. 
133 15,00 € Carmona - ICE 560). 
134 5.00 € Tudo pel a Noc;ao - $25 ICE 570) 
135 14,00 € CentO do Selo Postal - $50 ICE 603) 
136 7,00 € UPU - 4$00 ICE 718) 
137 12,00 € CentO do Selo Postal Portugues - $50 e 1$00 c/ SEL6 ICE 786 e 787) 
138 9,00 € Reis de Portuga l - par horizonta l, 2$30 ICE 814) 
139 12,00 € Ano Santo - 1 $50 fosfurescente ICE 1248) 

52 140 9,00 € Instrumentos de Trobolho - serie completo ICE 1358/79) 
141 8,00 € CentO Nose. Pedro A. Cobral - serie completo ICE 1038/40) : XVII Exposic;: ao serie completo ICE 

1608/13). 
142 6,00 € CentO Vosco do Gamo - serie completo ICE 1059/62) ; Componho Dinimizoc;ao Cultural - serie 

completa 11242/4 
143 7.00 € ... 1° AnivO 25 Abril e Uniformes do F. Aereo series completos ICE 1245/7 e CE 1645/48). 
144 10,00 € Europa 1975 - serie com pie to c/chorneira ICE 125 1/2) 
145 9,00 € 26° Congresso do IAF e Lubrapex /84 series completos ICE 1261/4 e 1659/62) . 
146 8,00 € Ano Europeu do Arquitectura e J.O. L. Angeles series completos ICE 1268/70, 1663/6). 
147 6,00 € Presidente Carmona 1 $75 ICE 657) 
148 8,00 € Costumes Portugueses 2° emissao, 1$75 ICE 682). 
149 4.00 € 2° CentO Avelar Brotero, 1 $75 ICE 643 ) 
150 3,00 € Uniformes Militares - Forc;a Aereo , serie completo ICE 1645/8) , 
151 10,00 € 75° Anivo de UPU, serie completa ICE 715/8) 
152 10.00 € Via gem de Pero do Covilha e Ourivesaria Portugueso 2° grupo. ICE 1835 e 2056 (4). 
153 4,00 € ... ,*. 1 ° Exp. Filotelica em quodro vertical. Sinal de charneiro no par superior e CO do Exp. ICE 564). 
154 3,00 € PM Postal Maximo do Costelo de V.Nova de Cerveiro, CE 1837 e corimbo de 1° dia triplo. 
155 3.00 € FOL Folha dos crr 15x9 em com serie Padre Cruz ICE 861/2 com obliteroc;ao do 1 ° d io 
156 3,00 € Porte ados - serie comple to, ICE P 65/8 1). 
157 15,00 € Porte Franco - ICE 1) 
158 4,00 € ... Cruz Vermelho 1927, serie completo. ICE 5 /10) 
159 8,00 € Sociedode de Geogrofio - ICE 10, 17 e 20). 
160 7,00 € Sociedade de Geogro fio - ICE 18). 
161 12,00 € PER PERFURADOS - 45 selas 
162 23,00 € PER PER FU RADOS - 300 selos perfurodos diversos. 
163 6,00 € PER PERFURADOS - 65 selos de Portugal e Angola com repetic;:oes. 
164 3,00 € PAG 32 Pogelos diferentes 
165 15,00 € CRT 9 Carteiros - CE 1750; 51; 55; 86; 87; 1827; 28; 36; 1850 
166 7,00 € CRT 4 Corteiras - CE 1751 ; 1827; 1836; 1850 
167 4,00 € CRT Carteiras "Castelos e Brosoes de Portugal - 2° gr." - Castelo de Guimoraes - ICE 1754). 
168 4,00 € CRT Corteiro "Costelos e Brasoes de Portugal - 2° grupo" ICE 1755). 
169 5,00 € CRT Corteira "Os Novios dos Descobrimentos - 1 ° grupo" - ICE 1964/7). 

POSTAIS ILUSTRADOS 

170 3,00 € PI Postol ilustrado IBussoco) circulado em 1908 de Monteigos para 0 Fundao. ICE 127) . 
171 5,00 € PI Postal ilustrado IHotel de Vidag) c ircul. em 1915 de Vidago para Lomego, sem selo. 
172 3,00 € PI Postal ilustrado IV. do Conde) c ircu lodo em 19 18 para V. do Costelo - sem selo. 



173 3.00 € PI Postal ilustrado eireulodo em 1943 de Canas de Senhorim para Lisboa. (CE 1610) par. 
174 3,00 € PI Postal ilustrada (Traje tipieo) noo eireulado mas utilizodo por mao propria . 
175 3.00 € PI Postal ilustrodo (Santarem) novo. 
176 3,00 € PI Postal Ilustrodo do Porto (22. 12.03) para Alemonho (26.12.03). 25 rs D.Carlos (Mouchon). 
177 10.00 € PI D. Carlos (Mouchon) - 15 rs (CE 140) em postai llustrado de Lisboa para a N.Zel6ndio 
178 4,00 € PI 9 P. 1. do temo Bombeiros, Maquinas de combate de incendios onos de 1957 01980 
179 3,00 € PI Postal ilustrodo e/Zeppelin circulado de Moseovo para Lisboa. Folta do selo. 

CONJUNTOS 

180 20.00 € CJT 4 A. R. cor vermelha em 4 tons diferentes com selos D.Dinis e emissoo Europa CE 920. 
181 25,00 € CJT 5 FOC (778/79) ; (780/ 1); (794/59; (796/9); 827/30) . 
182 25,00 € CJT 5 FOC (802/5); (815/7) ; (819/20) ; (827/30); (904/5) . 
183 6,00 € CJT 5 FOC (878/80); (898/900); (904/5); (919/21). 
184 8,00 € CJT 5 FDC (906/8) ; (919/2 1); (943/4) ; (961/3); (974/6), 
185 8,00 € CJT 15 frentes de cartas. varias emissoes,desde D. Carlos (Mouchon) ate Roinho D. Leonor. Lote aver. 
186 7,00 € CJT 8 selos com pequenos erros (CE 730; 833; 878; 1050; 1363; 1375; 1744. 
187 30,00 € CJT Lote de 140 selos de Ac;:ores e ex-colonias sem goma 
t88 415,00 € CJT 200 series eomple tas novas (anos de 1946 a 1985) 
189 75,00 € CJT 173 selos novas lavados (sem goma) 
190 5,00 € CJT Castelos e Brasoes de Portugal 3· 009· grupo, 7 series eompletas, 14 selos (de 1986 a 1988) 

19 1 3,00 € CJT Selos navos soltos- CE 1164 (2) ; CE 1201 (5): CE 1236 (2); CE 1239 (2); CE 1242; CE 125 1 (2); CE 1279 
(4); CE 1280 (2) ; CE 1309 (2) ; CE 2235: CE 206 1; CE 1933: Ce 227 1; CE 2272: CE 2273 (2); CE 2326; 
CE 2404; Ce 2407. 

192 3,00 € CJT 63 documentos com carimbos comemora livos dos cn 
193 25,00 € CJT Caixa (3Kgs) com selos naeionais e estrangeiro usodos com popel ou 5/ fragmenlo, lole aver. 

194 140,00 € CJT 156 exemplares. Cruz Vermelha (CE I a 72), Vinhetas anos 1927/34; 36; 39 ; 41 e 1946. I serie e/ 
defeitos. 

CORREIO AEREO 

195 10.00 € (8] Historia do ovia c;: oo earteira de propaganda do Exposic;:oo "Philo te liea 87 - Kaln" 

196 3.00 € (8] !O voo Lisboa / Porto com selos CE 623 e 648 

197 3,00 € (8] I · voo Lisboa / Beira com selos CE 765/770 

198 3,00 € (8] 1· voo Lisboa / Luanda com selos CE 765/770 

199 4.00 € Correio Aereo - (Helice) 20$00 CE CA 9. 

200 35,00 € Correio Aereo - (Helice) taxa de 20$00 em quadra. CE CA 10. 53 
BLOCOS 

20 1 24,00 € BL Bloeo N° 6 - CentO de Avelar Bro tero 

202 3,00 € BL Bloeo n· 33 (Animais do Zoo de Lisboa). 

203 4.00 € BL Bloeo n° 54 (Azulejo - Motivo 9). 

204 4.00 € BL Bloeo n° 59 (Azulejo - Motivo 10) . 

205 6,00 € BL Bloeo n· 69 (Jogos Oli mpieos de Los Angeles). 

206 10.00 € BL Bloeo nO 87 (Cometo Halley) . 

207 7.00 € BL Btoeo nO 107 (200 Anos do Revoluc;:oo Franceso). 

208 5,00 € BL Btoeo 27 - Europa 79 pequeno ponto de oxido no parte superior direita do verso. 

209 3,00 € BL Bloeo 32 - Europa 80 

210 4.00 € BL Bloeo nO 36 - Europa Continente 

211 4,00 € BL Btoeo n· 55 - Exposic;:oo XVII 

212 5,00 € BL Btoeo n° 60 - Espeeies Marinhas 
213 6.00 € BL Btoeo 87 - Cometo Halley. 

214 4,00 € BL Btoeo 89 - Europo 87 - Portugal. 

215 4,00 € BL Bloeo 90 - Europa 87 - Ac;:ares . 
216 4.00 € BL Bloeo nO 91 - Europa 87 - Madeira. 

217 7,00 € BL Bloeo 103 - Europa 89 - portugal. 

218 5.00 € BL Bloeo 104 - Europa 89 - Ac;:ores 

219 4,00 € BL Bloeo 109 - Pintura portuguesa do sec . XX. 

220 4,00 € BL Bloeo 1 19 - Europa 91 - Portugal. 

22 1 3,00 € BL Bloeo 120 - Europa 91 - Ac;:ores. 

222 5.00 € BL Bloeo 121 - Europa 91 - Madeira 

223 3.00 € BL Bloeo 92 - Centen6rio do Disco. 

224 18,00 € BL Bloeos Europa - 136 - 137 - 138. 

225 7,00 € BL Bloeos 134 e 152. 

tSENTOS DE FR ANQUIA 

226 10.00 € IC Isento eireulado de Lisboa 2.4.35. Lieeu Maria Amalia Vaz de Carvalho 

227 10.00 € IC Isento cireulodo de Lisboa 7.6.38, dobra a meio. Lieeu Cam6es. 

228 10.00 € IC Isento cireulodo de Lisboo 5.1 .52. Lieeu Camoes. 

229 10,00 € IC Isento eireulado de Lisboa 23. 12.10. Lyeeu Pa ssos Manuel. porte gratis, canto partido. 

230 10,00 € IC Isento cireulado de Lisboa 3.3.56. Lieeu Passos Manuel. 

231 3,00 € IN 2 Isentos de franquia novos - Ese.Prep.Trindade Coelho e Lieeu Naeional F. de Castro 
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232 

233 

234 

235 

236 
237 

238 
239 

240 
241 
242 
243 
244 

245 
246 
247 

248 

249 
250 
252 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
26 1 
262 
263 

264 

265 
266 

267 
268 
269 
270 
271 
272 

273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
28 1 
282 
283 
284 
285 
286 

10,00 € 

25.00 € 

45,00 € 

5,00 € 

15,00 € 
5,00 € 

20,00 € 
25,00 € 

12,00 € 
12,00 € 
12,00 € 
15,00 € 
6,00 € 

4,00 € 
22000 € 
25,00 € 

4,00 € 

4,00 € 
5,00 € 

10,00 € 
17,00 € 
7,00 € 

15,00 € 
8,00 € 
6,00 € 
3,00 € 
7,00 € 
4.00 € 
6,00 € 

20,00 € 
15,00 € 
15,00 € 

4,00 € 

10,00 € 
30.00 € 

10,00 € 
8,00 € 
6,00 € 
4,00 € 
3,00 € 

25,00 € 

9,00 € 
19,00 € 

145,00 € 
5,00 € 
4,00 € 
3,00 € 
8,00 € 

25,00 € 
3,00 € 
4,00 € 

96,00 € 
3,00 € 

25,00 € 
5,00 € 

IN 

IN 

IN 

Ie 

Ie 
Ie 

IP 
IP 

ETO 
ETO 
ETQ 
ETQ 
ETQ 

PI 
8 
8 

8 
8 
o 

BL 

Isento de fronquia novo d o Sind . Agricola d e Pedroso Gaia 

INTEIROS POSTAIS 

Inteiro Postal emissco base serie A sem taxo de 1985, Acentuada falha do dentO no port e sup erior 
esquerda d o selo . Bonito e RARO. 
I.Pos tal sem selo serie oferla dos Correios para c ircular em data proprio em 1986, Acentuada 
desloca <;:co nos cores do figura , Muita bonito e MUlTO RARO, 
I.Postal Cen tO do India / V. do Gama c / sob. Verde. Circ ulado d o Porta (28,9,21) para V.Castelo 
(29 ,09.21). 
D, Carlos (Mouc hon) - cartco postal 25 rs (OM 5) c/adicionais d o Porto - R. Janeiro 
51nteiros Postais c irculados (OM 108 0) rosa; (OM 121 b) verde; (OM 11 2 c ) rosa e (OM 112 c ) 
sepia . 
Inteiro Postal D,Manuel sob.Republic a (OM 55) 20+20 rs en via do para Berlim. B. 
Inteiro postal D, Luis de frente (OM 12) , circulado para Corfu / Grec ia. 

ETiQUETAS 

Etiquetos Frama - moquina 8, 22$50: 52$50 e 68$50 - nova s, (CE I ), 
Etiquetos Frama - moquina 9, 22$50: 52$50 e 68$50 - novos. (CE I). 
Etiquetas Frama - moquina 10,25$00; 57$00; 74$50 (CE I) 
Etiquetas Frama - moquina I , 27$00; 33$50 (CE I) 
Etiqueta Euro - sem taxa 

SELOS DAS ILHAS E / OU COL6NIAS 

A<;:ORES - P. I. (vista de Ponto Delgado) em 1908 dos A<;:ores para USA (CE A 99). 
A<;:ORES -D. Lu is Fita d ireita selo de 100 rs (CE 22) 
A<;:ORES - D,Pedro V cabelos anelados carimbo " 48" com 2 grandes margens, I normal , outra 
curta. 
ANGOLA - sobrescrito dos cn locais c om selos de SOc ; I A; 2 A; 4 A serie animais com sobrecarga 
"especimes" , 
ANGOLA - D, Carlos (Mouchon) c/Republica (CE 113/115 e 117) 
ANGOLA - Coroa dentO 13 1/2, (CE AG 7, 8, 9) 
ANGOLA - Coroos dentO 12 1/2 (CE AG 8 e 9) 
ANGOLA - Coroos dentO 12 1/2 (CE AG II , 12 e 13) 
ANGOLA - CentO do India c/sob" sobre selos de Timor (CE AG 134/41). 
ANGOLA - Ceres 5$00 e 10$00 (CE AG 219/20) 
ANGOLA - Ceres novo tipo, (CE AG 290/9 1) 
ANGOLA - UPU e Exposi<;:co Filatelica (CE AG 320 e CE 321 /3) . 
ANGOLA - Animais 15 0 , (CE AG 373) 
ANGOLA - Tipos Femininos serie completa (CE AG 412/ 27) . 
ANGOLA - Desp. e Ordens Honorificas series com pI. (CE AG 428/33 e CE AG 521/30) 
ANGOLA - Conchas, serie completa (CE 562/81), 
CONGO - D. Carlos (Mouchon) sob/Republica , S rs - folha de 28 selos. (CE CO 56). 
CONGO - D. Carlos (Mouchon) sob/Republica , 2,5 rs - folha de 28 selos. (CE CO 55). 
Series em quadros - Angola 53 1/4; CABO VERDE CE 327/8; Guine CE 324: Mo<;:ambique CE 505/ 
6; S.Tome CE 392; Timor CE 349; Angola CE 456; Cabo Verde CE 326; Guine CE 323; Mo<;:ambique 
CE 480; Angola CE 455 e Ce 434, 
COL6NIAS - 38 selos de diversas colonias; Angola , Guine, C.Verde, Macau, Inhambane, Tete, 
L.Marques, Mo<;:ambique, India, alguns defeitos. Lote 0 ver 
CABO VERDE - carta do Proia para Usboa c/censura violeta MG/CMPT/P/II 
CABO VERDE carta de S,Vicente (8/9/44) para Usboa (20/9/44) com censura mili tar rectangular 
a azul mol batida - selo CE 226. 
CABO VERDE - D, Carlos (Diogo Neto) 150 rs dentO 13 1/2 (CE 34) , 
CABO VERDE - Descobrimentos, serie com pie to sem goma. (CE 266/ 75). 
CABO VERDE - D. Carlos (Mouchon) 400 rs. (CE CV 84) 
CABO VERDE - Porteados tipo 1904 c/sob. Republica, (CE CV 18, 19 e 20) . 
CABO VERDE - Imposto Postal $50/$05 sem "A" no Assistencia, (CE 19), 
CABO VERDE - D. Carlos (Diogo Neto) c/sob,Par harizontal com "AU narmal e pequeno. Serie 
completa (CE CV 183/86) 
GUINE - CentO do Indio c/sob. s/selos de Timor. (CE 129/ 36), 
GUINE - D, Luis de frente - dentO 12 1/5 (CE 33) 
GUINE - Porteado 1919 c/Republica 60 rs (CE 240) RARO 
GUINE - Imposto Postal - Assisl encia (CE IP 5 e 6) 
GUINE - D. Luis de frente - 40 rs dentO 13 1/5 (CE GI 28) 
GUINE - D. Carlos (Diogo Neto) c/sob . (CE GI 82 e 83). 
GUINE - CentO do Indio c/sob, s/selos de Africa . (CE 113/20) . 
GUINE -Imp, Col. Portugues serie completa (CE GI 223/40). 
GUINE - Motivos do Guine, 5$00 . (CE GI 259), 
GUINE - Bloco Assistencia novo, noo cotalogado, 
GUINE - Imposto Postal c/sob. Boco de 4, (CE GIIP 1) 
INDIA - 2 FOC S. Francisco Xavier CE 426/28. 
INDIA - 1 ° voo Goo / Lisboa com selos 8/7/61 
INDIA - Nativos 10 rs (CE 16) com Certificado de peritagem. 



287 7,00 € ( - INDIA - Nalivos 20 rs (CE 17) com cerlific odo de p erilagem. 
288 14,00 € ~ INDIA - Nat ivos 10 rs (CE 21) com Cerlific ado de perilagem. 
289 90,00 € INDIA - Caroa 40 rs denio 12 1/2 (CE 52) 
290 30,00 € INDIA - Coroa 6/50 rs denio 12 1/5 CE 83) 
291 6,00 € 0 INDIA - Nativos 4.5 rs ICE 130) 
292 3,00 € INDIA - CentO Vasco do Gama emitido s/goma. Tem um vinco, (CE I 324). 
293 10.00 € INDIA - Nativos 20 rs com Certi ficado de perilagem.(CE I 17), 
294 9,00 € INDIA - Notivos 40 rs (CE I 42). 
295 4,00 € INDIA - Coroo , 10 rs dentO 12 1/5 (CE 149). 
296 5,00 € INDIA - Coroa , 10 rs dentO 13 1/5 (CE I 49). 
297 4,00 € INDIA - Coroa, 25 rs dentO 13 1/2 (CE I 51). 
298 13,00 € INDI A - Coroo, 50 rs dentO 13 1/2 (CE 153) 
299 11 ,00 € INDIA - Coroo 200 rs dentO 12 1/2 (CE I 55) . 
300 12,00 € INDIA - Coroo 300 rs (CE I 56). 
30 1 40,00 € INDIA - Notivos 10 rs c/certi fic ado de perilogem (CE I 61). 
302 6,00 € INDIA - Coroo, 45/ 10 rs dentO 13 1/2 canto de folha (CE I 103). 
303 14,00 € INDIA- Na tivos (CE11 30e 131) . 
304 3,00 € INDIA - D. Luis fita direi ta 1,5 rs par horizontal (CE 132), 
305 3,00 € INDIA - N, S, Fal ima (CE 1389). 
306 3,00 € INDIA - Vice-Reis e Vullos series complelos (CE I 44 1/46 e CE I 44 7/52). 
307 4,00 € INDIA - Correio Aereo (CE I CA 5) bloco de 6. 
308 3,00 € 0 LOUREN<;:O MARQUES - Fisca is c/sobrecargo. Cortados. (CE 47/9). 
309 4,00 € 0 LOUREN <;:O MARQ UES - Fiscois c/sobrecargo. 25 rs invertido c ortado. (CE 48) . 
310 14,00 € 0 MADEIRA - D. Luis de perfil - 25 rs dentO 13 1/2 (CE 32) 
3 11 17,00 € MADEIRA - D, Luis fita direita 10 rs (CE MA 15) 
312 18,00 € MADEIRA - D. Luis fi ta d ireita , 20 rs - goma alterada - (CE 16) 
3 13 7,00 € FRG PONTA DELGADA - D.Carlos (Diogo Ne to ) s/ frogmento CE 1 
3 14 45,00 € !81 MACAU - carta regist. de Macau (22. 11 .89 ) para Lisboa (27.11.89). Porte 10,40 palacas. 
315 3,00 € 0 MACAU - Coroa 25 rs dentO 13 1/2 (CE 4) 
316 8,00 € 0 MACAU - Porteados com sobrecarga - serie comple ta (CE 141 /3). 
317 20,00 € 0 MACAU - 194 1 Podraes 5/7 avos (CE 307) 
318 3.00 € 0 MACAU - 1972 Lisboa - R. Janeiro (CE 430) 
319 3,00 € 0 MACAU - Correio oereo. Vistas de Mac au. (CE CA 16/20). 
320 3,00 € 0 MACAU - Porteado 1904 (CE 1 a 6) 
32 1 19,00 € 0 MACAU - Pagode . Bloce>- usodo de 9. (CE MAC 440/1) 
322 6,00 € MACAU - D. Luis de frente, 5 rs par horizon ta l (CE MAC 24). 
323 20,00 € MACAU - Ceres C/sobretaxa 15/ 16 a , bloco de 6. (CE MAC 266) . 

55 324 3,00 € MACAU - series completas (CE MAC 423: 425/ 7: 437). 
325 5,00 € MACAU - Inst. Musico is serie completa (CE 526/3 1). 
326 3,00 € MACAU - Tra nsp.Trodicionois "Borcos" serie completa ICE 532/35). 
327 4,00 € MACAU - Jogos de Casino serie com pie to (CE 553/6). 
328 3,00 € MACAU - Jogos Tradicionois serie completa (CE 598/60 1). 
329 8,00 € BL MACAU - 2 bloc os CE 574 e 606 
330 8,00 € BL MACAU - Bloco 11 - Tromp. Tradicionois - Hidroaviaes). 
33 1 13,00 € BL MACAU - Bloco 12 - (Presen<;:a Portuguesa no Oriente). 
332 3,00 € BL MACAU - Blocos 61 e 72, 
333 4,00 € 0 MACAU - Correio Aereo. Vistas de Mac au. Bloco usa do de 8 (CE MAC CA 20) . 
334 10,00 € MACAU - Etiquetas 1999 Ponte 4 valores com erro. Furos inteiros no parte superior e sem furas no 

inferior. (CE MAC ETQ 2) 
335 22,00 € MACAU - Imposto Postal.Assistenc io 5 a vos par horiz .. Emitid o s/goma. (CE MAC IP 6) 
336 3,00 € MACAU - Imposto Postal, M.Pombal (CE MAC IP 3/5) 
337 11,00 € iC MACAU - Aerogr. de 26 avos (Igreja do Seminario) de 22 .04.64 p ara USA (OM MAC 9) 
338 3,00 € MACAU - Porteado - Padraes c /sob , 4/8 avos, par hariz. c anto folha : CE MAC P 46) . 
339 10,00 € !81 MO<;:AMBIQUE - isento de franquia registada do Beira para L. Marques 15.09.58. 
340 6,00 € CJT MO<;:AMBIQUE - 4 c artas e 1 fragmenta c om selos de varias emissaes. Lote a ver. 
34 1 5.00 € 0 MO<;:AMBIQUE - N,S. Fat ima 20$00 (CE 347) 
342 7,00 € 0 MO<;:AMBIQUE - Peixes, 30$00 e 50$00 (CE 378/9) 
343 23,00 € MO<;:AMBIQUE - D. Luis fita direita 40 rs folha de 28 selos. (CE MO 19). 
344 4,00 € MO<;:AMBIQUE - Desporto e Minera logia series completas (CE MO 448/53 e 518/26). 
345 3,00 € MO<;:AMBIQUE - series c ompletas (CE MO 456: 509/ 13: 518/26) . 
346 17,00 € MO<;:AMBIQUE - Peixes 4$00 bloc o de 30 selos. (CE MO 269). 
347 40,00 € MO<;:AMBIQUE - tiro de 4 selos N.S.Fatima (CE MO 347) vestigios de ferrugem no gama. 
348 8,00 € '**1*. MO<;:AMBIQUE - Bras6es serie completa , alguns selos c /chameira ICE MO 431/47). 
349 14,00 € MO<;:AMBIQUE - Correio Aereo, a vioo "Taxe Per<;:ue" 20$00. (CE MO CA 22). 
350 6,00 € 0 NIASSA - D. Carlos (Girala e Camel os) serie c ompleta (CE 27/39). 
35 1 10,00 € NIASSA - O. Manuel II sob.republica , serie c ompleta (CE NI52/ 63). 
352 14,00 € NIASSA - D.Manuel li sob.republic a , serie c ompleta (CE NI 94/ 105. 
353 13,00 € NIASSA - Mo tivos, 2$00, bloca de 6. (CE 124). 
354 8.00 € .. NIASSA - Porteado 1924 - Motivos, a lguns defeitos. (CE NI P 1/ 9) 
355 5,00 € !81 sAo TOME - FOC Navegadores CE 22/26 
356 23,00 € S. TOME - D. Luis fita d ireita 130/5 rs dentO 13 1/2, (CE ST 66). 
357 14,00 € S. TOME - Frutos, 2$00 e 10$00 (CE ST 343 e 345). 
358 6,00 € .. S. TOME - N.S.Fa tima e UPU, pontas de ferrugem . (CE ST 347 e 348). 
359 4,00 € S. TOME - O.Manuel c / sob. Republico serie c ompleto (CE ST 111 /20) 
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360 9,00 € 
361 3.00 € 
362 8,00 € 
363 5.00 € 
364 26,00 € .. 
365 13.00 € 
366 70,00 € 
367 125,00 € 

368 3,00 € LIT 

369 25,00 € LIT 
370 5,00 € LIT 
37 1 5,00 € LIT 
372 3,00 € LIT 
373 9,00 € LIT 
374 3,00 € LIT 

375 3,00 € LIT 
376 3,00 € LIT 

S. TOME - Frutos, 1$75 e 2$00 (CE ST 342 e 343) . 
S. TOME - Desportos. serie completa (CE ST 370/75). 
S. TOME - Correio Aereo. Imperio Coloniol. 9-$00 (CE ST CA 8). 
TIMOR - D. Luis fita direita 5 rs. blaco de 6. (CE Till) . 
TIMOR - Imperio Colonial 2 eSp, pontos de ferrugem no selo de 2 p . (CE TI 24 1 e 243). 
TIMOR - Tipos Indigenas, 3 p. (CE TI 268). 
ZAMBEZIA - D. Carlos (Diogo Neto) 80 rs folha de 28 selos . (CE 9). 
ZAMBEZIA - D. Carlos (Diogo Nelo) 300 rs denIO 12 1/2 . folha de 28 5e105. (CE 13). 

LlTERATU RA 

6 Calalogos Afinsa das ex-Colonias Portuguesas de 199 1 e de Portugal. IIhos e Macau de 199 1/ 
3e 1995/6 
5 vols. de revistas "0 Filotelista" encaderna<;:ao de editor. onos 2/6 nOs 13/72. Bom estado. 
Idem 1 vol. Brochura do edilar a na 4, nos 37/48. Bam estado. 
Idem 1 vol. Encaderna<;: ao parlicular. anos 8/13. nos 85/154 . Bom estodo. 
Catalogo Yvert du Timbre d ' Europe de Uesl , tomo 4 de 1992. Estado razoovel. 
3 calalogos Ivert lomos 5.6.7 - 1994 A-E 199 1 F-N e 1993 O-Z. Estodo rozoovel. 
Calalago Normal de los Sellas de Correos y Telegrafos de Espana. Colanias yex-Calanias 
(1933) autor Francisco del Torre. 
Catalogo Stanley Gibbons-Past-Cards. and Wroppens o f Ihe World - 1900. 
Michel - Briefmarken Katolog - 1924 

Data limite de recepyao de ofertas: 19 de Outubro de 2003 (segunda-feira) 

Para 0 Boletim n.Q 402 a sairlern Dei embro de 2003, s6 se aceitam lotes, via 
Correio Registado ou ~j'g1 . N a.te ao dia 31 de Outubro de 2003 
(segunda.feira) . 



PROTEJA 
OS SEUS SELOS! 

Sistemas de Detec~ao 
de Intrusao e Incendio 

~lV.secumitas.pt Lfder Mundial 

Atendimento Comercial ft 808 271 271 
Alvaras: N°.22 MAl. 04.03.99; AlinclIli A). B). C). D) c E); N° 41 SO EOP. 25.06.87 



"'" LEILOES P. DIAS, LDA. 
Leiloeiros Filatelicos - Philatelic Auctioneers 

302 Leilao - 13 e 14 de Dezembro de 2003 
Auction nr. 30 - 13 and 14 of December 2003 

INCLUI a EXCELENTE COLECCAO DE 
HISTORIA POSTAL (PORTUGAL e ILHAS) DE ANTONIO L. OLMOS (1.!! Parte) 

INCLUDING THE EXCELLENT ANTONIO L. OLMOS 
POSTAL HISTORY COLLECTION OF PORTUGAL and.,SLANDS (1.51 Part) 

~, ' 

'. 

fl ." 'l\t: .A 1~9~ . 
, ~~~,~ ~~~~~~ 

.... ! 
Proximo Leilao - 31 Q Leilao - Leilao Geral ESPECIAL- Mar~o de 2004 

Next Auction - SPECIAL General Auction nr. 31 in March 2004 
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Se. tern selvs 
Os cOlllprciante~ de ~elos po~lais 

qu~ po!,sut.am grnndes e~dslencia'i, 
apreciarao - assim 0 crt'niOS - ~lS ~\!
guintes vnntagens. 30 \·~ndt!rcrn a sua 
mercadoria a H. E. HARRIS & C.u 
de Boston: 

T~fs ~ A~T ~G(NS 
IMP()~T ANTlS 

Prixneira. Se a sua mercadoria 
e pre~05 sao satisfat6rios V. ted em 
n6s urn comprador constante. Possui
mos a casa fiJatelica maior dos Esta.los 
Unidos da America. Empregamos mais 
de 150 pessoas e ventlemos a milhares 
de lojas e comcrcianles de selos a re
talho, em tada a parte dos Eslados 
Unidos. Para refazer as nossas exis
tencias, estamos comprando constan
temenle imensas quantidades de selos, 
em lotes gl'andes e pequenos. 

pal-a vender ... 
Terceira: ~,is fazel1los tudo 0 

que esl;i ftO nosso alcance, para tratar 
cum os nos~ ... s c()rrespondentes. num 
ambient" de coopera~·50 amistosa. 
AClisarel1los 0 recebimento da vossa 
corre~p.)nd~ncin c ()rertas conl a tn~lior 
breyidade. Os 11l0stru,\rios - se V. os 
ti\'Cr - s~nio cuidados"ment~ tratado~ 
c ue"oh·idos a Y. sem risco algllm " a 
l'xpensas nossas. 0 que espccialmente 
apreciam 05 nosslls correspondentes 
no estrangeiro e a nossa forma de fa
zer os pagamentos com rapidez: cor
relltemente par correio aereo, mas 
tambem a pedido do interessado, por 
telegrama. 

fN~If·N()S .4. SU.4. lIST.4. 
()f ()ff~T AS 

Aclualmente desejamos comprar, 
em especial, em grandes quantidades, 
tiida a especie de 5el09 em pacotes, 

Para 0 nosso comercio a .retalho, 
tambem desejamos comprar quantida-

Se.unda I Ao vender-nos, V. des menores de series d. mais alto 
series completas e gelos soItos. =====~========= 

goza de uma garantia absoluta. A nos- valor. 
sa reputa~ao, pela lisura em qualquer Portan!o agradar-nos-ia que V. nos 
neg6cio que {azemos, II universalmen- en"ia~se uma Iista detalhada do que 
te conhecida. A pcdido, teremos muito V. tem para "ender, ou se prefere, um 

prazer em dar referencias, no seu Pais mostruario. (Pedimos 0 favor de nos 5======~=======_ ou paises visinhos ao seu. Os nossos nao enviar selos a escolha, a menos 
dep6sitos (no First National Bank, Na- que 0 solicitemos especialmente. Man-
tional Shawmut Bank and Webster tie-nos, primeiro, s6 a lista de ofertas). 
& Atlas Bank, todos Bancos de Boston, Rogamos-Ihe tambem que nlio dei-
os quais aproveitamos esta ocasiao, xe de mencionar 0 preeo e a quanti-

g===_ para citar como referencia) sao bas- dade disponivel de cada UOl, e 0 nome 
Illnte grandes para pagar compras de do catalogo cujos numeros V. usa. 
qualquer volume. Por conseguinle V. Muito Ihe agradecemos que nos ===_ 

g====_ nio carre risco algum, em receber 0 marque os preeos mais baixo possi- === 

seu dinheiro, nem sofre qualquer atra- vel, pois <lesta forma podemos fazer 
zo, quando enviar sclos por mar, para pedidos maiores e com mais frequen-I H. It. ::~::o: :.: .. list. d. ~;:rt •. , hOi- me.mo I 

~==_-===:== ~cas ... !,.lEate.l,.'-a H A R R I S & c. 
0 

i======== 

A " mais importante du .• Eatadu! Unidos da Atn,:rica 

1 ()S - MiIIssa(huseHs Ave. -l3oslon - Mass. - U. S. A. 
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1filatelia 9tu/l~9a~a 
':l>ia,s ~meiPa 

A p~()p6rsit() d()rS rsel()J tip() «-eet'-erS» 
9-ua.u ~aMfAe(s 

ANO I • 1946 JANEIRO • N.o 1 

Reimpressao do n.o 1 do Boletim do CFp, suplemento do Boletim n.o 401 



CLUB FILATELICO DE PORTUGAL 
A;varu N.· 117 de :27 de Oulubro de 1943 

Sede provisoia: Rua do. Moura •• 32. 3."- Dt_O - LISBOA 

----111111----
CORJPOS G']8JHEN,]CE§ ]E:l\j[ 1946 

ASSEMBLEIA GERAL 

1. l\.Ilo'ru= Ca1.:ral 
jl4'B7U1a1 7. R. 1 'i'fly!l 

11~7Ita .. Jo li1ft<1 

CONSELHO FISCAL DIRECCAO 

MiS ... v B7'ilo • CUltJ." 
1-fuhlL.,,1!> Viana IJa=1<» 

(j):r011. Jlbicano J(1 :Sil .. n 

Dl1lJiJ lop ... J,,; 5nnhu 

Domill!1o= JnC7'UmenlD 

£"9'· Mn1'co, Pua"a 
1,,0.0 1 (1I1(17a= 

1. n. Diu; f.,.ni:r~ 
JI. '9orge$ J. ll .. Ho 

:fJ"'Q7'Jo Don; 
•• •• 

Boletim O!i<:ial- Orgeo do Club na Imprensa - Distribai~ao grataita 60S so<:ios 
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\"arios editores de puhlicacocs liIatelicas 
4e quase todo 0 mundo t';m eo.'iado a est. 
Club revistas. rolhctos. cat~log"s. pre~oirios, 
etc., aos quais nunea agradecemos par falta de 
oportunidade. 

Hoje que 0 podemos fazer. retribuindo a 
3mabilidade que tivt!ram para connosco, com a 
oferta da nossa modesta puhlicacuo •• ndere~a
mos a tedos os nos so. melhores agradecimen
tos, desejando-Ihes as maiores pros peridadt!s. 

Cllimamente foram recebidas: 

Portugal 
PORTO - .llen·ado FilaltZico, N." :!O (por 

assinatura). 
L1SBOA - (I Siio. Janeiro de 1946; 0 Fila

lelia/a, N." 68; Filalelia e F ila/d .s/as. N." 10. 

E5panha 
PAMPLONA - 1::1 Eeo Filal-:/ieo, ~.o 18 

(por assinatura). 
RENTERIA - B.lettn Fdtl.:lU"O Espaiiol, 

N.· 6~. 
BARCELONA - Bibli.teeu del F ila/eli'la, 

N." 3; Prer',riJ de 194.5 cia Fila!elia COSIII08. 

Fran~a 

MARSELIIA - P ri X C611rant fl"s tr' e, d. 
Outubro: Novembro de 1945; Inf.r"' fJ.I~ur Phila
telique. N.o 31. 

America do Norte 
BOSTON - H. E. Harri, d' C.'. varios ca

tMogos • pre~arios. 

(\) CLUB 
<CO~UNI<CA: 

Todas as comprns efectuadas pelos 
socios por intermedio do Club, na 
Casa Eladio dos Santos. beneficia
rao de itnportantes descontos. 

• Todos os socios que ainda 0 nao 
fizeram, devem enviar ao Club 2 
fotografias tipo «passe» ' para os 
car tOes de identidade. 

• Estao em distribuic;:ao, mediante 
o pagamento de 2S50, os exempla
res dos Estatutos do Club. 

• Todos os socios podem enviar pa
ra 0 Club. para publicac;:ao no Bo
letim, os seus escritos filatcHicos. 

• Aceitamos e agradecemos quais
quer publica'foes destinadas it Bi
blioteca do Club. 

l~tI)ILIElrl[M I~t~ t[lll~l~ 1~1[llA\ lrIElll[~[t~ I~I~ l~t~l~lrl~t~A\ll 

A .... O 1-1946 
Di'ru407': e"!1'" "MrU~f>2 iP.~ei"<l 

f.Ji .!ln: 'D<;'O 1 nlln>,a; 
JANEIRO-N: 1 

Redacq.io e Admlnlstraqao: Rua dis Mouros, 32, 3."-Dt." - lISBOA • ComposlQijo ~ !m~ressao: Em~rtsa Orallea da MonlerE D£-o-Hoyo, LId.' 

-" 

U ESDE que 0 Club Filatelico de Portugal apareceu como associa~ao legal mente constituida, 
uma das nossas aspira~oes mais instantes, tem sido a publica~ao de urn boletim peri6dico 
que nos permita pur em cO[ltacto constantt" com \)s associados e sirva. ao mesmo tempo, 
para estreita~ as. rela~oes entre os c(')leccionado~es de selos. Molivos varios i~pediram a 

efectiva~iio daquele ohJen!tvo e, como se tornasse necessarlO eslabelecer aquele conlaclo, hvemos que 
recorrer it circular dactilografada que mensalmente envioivamos aos s6cios do Cluh. 

Hoje, que algumas das diIicoldades entao exislentes, £e encontram vencidas , vimos dar satisCa
~ao aquela aspira~ao com a publica~iio dcste boletim. 

Embora na aparencia se apresente modesto, a sua publicacao represcnta urn grande esforco 
dispendido, e Deus sa be quantas canseiras ~ trabalhos n~o .te;e.mos ainda que cnfrentar. para 0 con
scguirmos manter. Julgamos, porem, pre{erlv~1 a modcstaa Intcial com que 0 ap~e~enta.11I0s, mas com 
o prop6sito firmc de perdurar e fazer obra ubi, do que come,armos com magOlflcolnclas aparalosas 
para Lermos apenas alguns escassos meses de existencia. 

o seu aparecimeoto justifica-se. ainda, como propaganda de uma causa - a da filatelia. como 
defesa de direilos - os dos s6cios do Club fo'i1atelico de Portugal, e como defini~iio de urn principio 
'mundialmente reconhecido e que perdura atraves de multiplas gcracoes em todas as manire.ta~oes 
da ,·ida - 0 da associa,ao. 

A propaganda da filatelia, a ~e{esa dos intere;,!ses dos coleccionado~es. de .sel~s, e~pecifi~ada
menLe os dos s6cios do Club, a dlfusao de conheclmentos conccrnentes a ClenCla IJlatehca, 0 Inter' 
cilmhio entre os filatelistas e a uniao deste! em volta da sua associa~30, constituem 0:1 fonda mentes 
do nosso programa e do .qual nada nOs ~oder;i afnstar: . . _ 

Neste prograllla, smgelamente dehneado, uma fmahdade sobre!eva a todas as outras: a unlao 
indispensi\I'el de todos o. coleccionadores como necessidade imperiosa pal'a aumentar e I'alorizar as 
suas colec~oes. 

o coleccionador portugut!s. vive, geralmente, isolado, receoso do conta.cto e d.u convh'i!ncia dos 
outros coleccionadores, com acanhamento de mo.trar 0 que possue e de pedlT aqudo de que n"ces
sita. Com este isolamento e injustificado receio, ~6 muito lentamente e a cu~ta de avultada~ .,tespesas , 
nem sempre compativeis com as 'suas posses, conseguc um aumeoto aprecii\vcl na sua cnlec~iio. Dai, 
o desanimo e 0 aborrecimcnto gerando a falta de persistcncia no seu lahor filalelico e. quantas vcze~, 
- pOT que nao afirm:i·lo desassombradamente P - 0 abandono dos seus 5,'10 •• que acaba por vender 
ao desbarato ao primciro que Ihe aparece, na convi,,~ao de que [ora inutil 0 entusiasmo com que 
iniciara a sua colec~uo e I) carinho com que a cuidara. 

o convivio com outros filatelista. desperta interesse e entusiasmo <lando lugar a trocas d" 
stilos. sempre uteis para quem as praHca. As trocas constitucm urn ~eil) n\pido e. ate certo ponto, 
economico para 0 preenchimento das casas vagas dos albuns valorlzando, consequentemente, as 
eole£~<ies . 

Julgamos ter jostiHcado suficient~mente, embora a largos tr.ncos. 0 apareciruento deste ~olet!m 
e a I'antagem dos coleccionadores se untrem para defesa dos seus Interesses. Que todos os fdatehs . 
tas mcditem no que escrevemos e na sinceridade com que vimos advogando uma causa que e de to
dos e que por isso a todos cumpre auxiliar c defender. Da uniiin res'Jltara a valorizaCiio do trabalho 
individual e 0 desenvolvimento da filatelia no nosso Pais, razao de scr do nos so aparecimento. 

------ ~tVIST..l ()ISJ:ltNS..l()..l ()f (:tNSU~..l------
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nem sempre compativeis com as 'suas posses, conseguc um aumeoto aprecii\vcl na sua cnlec~iio. Dai, 
o desanimo e 0 aborrecimcnto gerando a falta de persistcncia no seu lahor filalelico e. quantas vcze~, 
- pOT que nao afirm:i·lo desassombradamente P - 0 abandono dos seus 5,'10 •• que acaba por vender 
ao desbarato ao primciro que Ihe aparece, na convi,,~ao de que [ora inutil 0 entusiasmo com que 
iniciara a sua colec~uo e I) carinho com que a cuidara. 

o convivio com outros filatelista. desperta interesse e entusiasmo <lando lugar a trocas d" 
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dos e que por isso a todos cumpre auxiliar c defender. Da uniiin res'Jltara a valorizaCiio do trabalho 
individual e 0 desenvolvimento da filatelia no nosso Pais, razao de scr do nos so aparecimento. 

------ ~tVIST..l ()ISJ:ltNS..l()..l ()f (:tNSU~..l------



a. T 0 Barreiro, por in termedio do 
U,\ filatelista A. Borges de Brito, 

foi mais uma vez organizada 
uma exposi~ao de selos, capas de 
albuns, cadernos, charneiras. paco
tes e selos sobre i'olhas, etc., sendo 
esta a terceira realizada por este 
conhecido propagandista da filate
lia. Nela figuraram tambem os pre
mios obtidos por este filatelista nas 
varias exposi~oes a que tem concor
rido, cuja exposi~iio se iniciou em 
25 de Agosto e termi nou em 30 de 
Setembro ultimos, a qual t'oi bas
tante concorrida e l11uito apreciada. 

o Barreiro. que ja tem Ulll ra:wa
vel numero de filatelistas. certa
mente que com tais certames muito 
mais se ha-de desen vol ver no animo 
dos individuos que juntam ou co
leccionam aqueles tao uteis pedaci
tos de papel. 

Acerca desta exposi~ao tranlJcre
vemos do jornal 0 Barreiro. com a 
devida venia, 0 artigo que este pu
blicou sabre 0 assunto: 

uJlI por VariaB vues nas rolunas do nosso 
8eman~rio foram feita. algumas refer~ncias 
IObre a utilidade da filatelia, tanto no que diz 
resptilo aDs fins para que se destina. como 
lamb~m sob 0 ponlo de visla da Bua utiiidade 
nas colec~oel e ainda, por vezes, tais pedacitos 
de papel, represenlam a hisloria de cada pais. 

Qua'.1tas recorda~oes, paisagens, figuras, 
mOllumentos, etc., e tantas outras lases nos 
,;10 revelaeas atrav6s dos seloa de cada paisl E 
se ent;l& os leu. desenhos, as suas cOres e as 
figuras que compoem lal conjunto aparecern 
bern distribuidas, entao a admira~io pelo gOsto 
artistico revel ado, logo se patenteia a merecer 
a nona admira~io e sen8ibilidade. 

Ha paises que nos revelarn, atra"~B dos 
lelos, a seu gOslo artistic., e na sua ladura 
fazem sobresaair, no desenho e nas c6res, to
dos os atributos a r.al~rem sobremaneira hse 
rico conjunto. Ternol, sob else ponto de vista, 
a destacarem-Ie dos demais paise., a Suis.a, 
Liechenslein, Hungria, Alemanha, Holanda, 

etc .. etc., cujos selos emilidos eslio nestas con
di~oes. 

Mas nem silmente sob esse aspci:to, 0 que 
alias jll t! imporlante. Ita tambem 0 facto mais 
signifieativo, de muitos exemplares atingirem 
n raridade e com isso Urn relativo valor, por 
vezes cifras bern elevadas. 

N,jo podem. pois. os carDs leilores imagi
nar quan!., goslO artl~tico representa possuir 
uma soberba col()c~ao, que esleja recheada, a 
par, bern entendido, do seu valor real. 

E ~. assim que, desejando traduzir com 
factos 0 gosto pel a filatelia, fazemos, nas mon
tras da Papelaria do Parque, mais uma expo
sitao de ma!erial filatelico. Desejamos mostrar, 
especialmente a alguns enlusiastas ou ndeptos, 
a belez3 e 0 gosto por tao interessantissimo 
passa-tempo. 

Resta-nos, apenns, aconselhar uma visita 
para tal (j m, simples mente para se certiIicarem 
do que deixamos expos to.» 

Felicitamos a laboriosa e impor
tante localidade que e 0 Barreiro, 
por mais esta inic!ativa. visto que 
tais acontecimentos nao so honram 
as localidades ou individuos que os 
promovem como ate quem os orga
niza. nao obstante 0 trabalho e can
ceiras que sempre 1.razem aos orga
nizadores. 

Honra, pois, a importante locali
dade por este proveitoso exemplo 
de dedica~ao filateUca. 

DR. MARCOS PEREIRA 
A". Sacadura Cabral, 21-1." Esq." - L1SBOA 

Troca Portugal, Colon'; .. e EstrQngeiro 

DA VID LOPES DOS SANTOS 
Rua de Bel em, 48-1.· - LIS BOA 

TrtcQ .eiOI de Portug/Jl e Colonial, 
Europa c ~orreiCl aereo "nit·er.al. 
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FIlATEllj.\ I-IU"JGARA 
Por DIAS FE-RRE-IRA 

(\)) 

ULTIMO numero que re
cebemos das «!vlarktbe
cichb (Informa~oes so
bre 0 mercado de Buda

pest) foi h3 cerca de um ana e desde 
entao nunca mais recebemos noti
cias s6bre a vida filatelica hungara. 

A Hungria tem urn lugar proe
minente na filatelia, porque as suas 
emissoes de selos, bem coordenadas 
e de verdadeiro interesse, agradam 
aos coleccionadores. Fazendo parte 
da Uniao Postal, a Hungria possuia 
em 193'1, 1855 el4ta~oes de correia e 
569 agencias postais. As linhas tele
graficas atingiam c8rca de 9 mil 
quil6metros de extensiio, 0 que de
monstra a grande actividade postal 
d~ste pais. 

Durante a guerra de 1914-18, as 
hungaros viram 08 seus selos so
brecal'regados pelos ocupantes fran
ceses em Arad, Bracska e Baranya, 
e pel os romenos em Debreczen, Sze
gedin, Bani e Temesvar, sendo esta 
ultima ainda pelos servios. Alem 
disso tiveram que emitir selos com 
fins especiais, como os destinados 
aos prisioneiros. 

Reconhecendo-se a necessidade 
de proteger 08 interesses dos cor
rei os e filatelistas, a Hungria pro
molgou em 31 de Dezembro de 1932 
uma lei que interditava 0 fabrico de 
selos ralsos e impondo pen as seve
ras aos falsificadores, san~oes que 
se aplicavam a08 fabricantes de se
los em curso ou nao, assim como 0 

.de aposi~ao de sobrecargas, perfu
ra~oes ou noutros casos de nitida 
contrafac~ao. 

Ultimamente a filatelia estava a 
to mar grande desenvolvimento, e 

tanto assim que nos principais cen
tros filatelicos. como seja Budapest, 
Rakospalota, I-Iatvan e Ozd, 0 nume
ro de coleccionadores aumentava, 
c0!lt~ndo-se entre ~les engenheiros. 
medtcos e padres, que preferiam as 
trocas par quantidade. 

Como revistas, possuiam algu
mas excelentes; recorda-nos entre 
outras, a «lmperador Po'st», «Unga
rischer Briefmarken». ~A Belyeg
gyuj to:. e «Filateliai Kurir». 

A casa filatelica mais importan
te era a Kiss Lajos, de Budapest, a 
quem se ficou a dever a cria~ao das 
«Express-Offerte». Nao tinha gran
de numero de filatelicos. 

* * * 
Em Budapest existia 0 mais mo

derno museu filatcHico, que entre 
outras particularidades era a do sis
tema de iluminafi!ao por meio de luz 
artificial, e a disposiIJao das vitri
nes. Esta fam representadas todas 
as emissoes desde a primeira, com 
data de 1 de Maio de 1811, selo. com 
a efigie de Francisco Jose I. impres
sos na Imprensa do Estado de Bu
dapest. ate aos mais recentes. com
preendendo mais de 60.000 varied a
des. Podia-se ainda admirar err08 
ensaios, erros de perfurar;ao, prova~ 
de todos os selos e ate os emitidos 
para varios fins; as fases de fabri
ca~ao, desde a ellcolha de papel, im
pressao e acabamento. 

A famosa colecIJao Popovitz eata
va em poder do museu, que, alem 
de colec~oes de selos hungaros, ar
quivava outra., de diversas na~oes 

(conelue na 7.- p'rina) 
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A prop6sito dos tdo falados selos 
portugueses, tipo «Ceres.,., dos quais 
se fizeram tantas emissoes que ate 
no.s pare.cia ter sido adoptado como 
«tlpo unzeo., transcrevemos da revis
ta «.Ilustra(:tio PorfugueSIll>, de 17 de 
Abril de 1911, 0 seguinte artigo inti
tu/ado cO concurso da estampillza da 
Republica»: _ 

aEm Portugal raramente hou\'e Iindas el
tampilhas. As do tempo de D. Luiz, dum tom 
eseuro na sua maioria, mostravam a face bo
chechuda e burguesa do soberano numa m;l. 
gravura. So umas que apareceram om relivo, 
jA no fim do reinado, tinham urn eerto ar artls
tico. No gevilrJlo de D. Carlos tambem nao 5e 
cuidou muito a estampilha; as de D. Manuel 
nie eram das mais felizes. 

De quando em jfuando apareciam estam
pilhas de centemirios, como 0 cia India, tie 
Santo Antonio e Henriquino e neasas havia ja 
urn grande cunho, alguma cousa de belo 8 
evocador, trechas de epopeia ou de lenda, figu
ras que se alteravam, pendoes que se dcslral
davam ou gestDs mansos dum santo descendo 
sohre as aguas. Os artislas concorriam e saia 
dissa urna obra perfeita, agrad;l.vel a visla, 
interessante, sem aquele ar banal de chancela 
que t':m a maioria dQS selos portugueses it 
e:tcep!;io dos que ja cil;l.mos e doutra tamMm 
em relho, do tempo de D. Pedro V. Nos outros 
palses as estampilhas sao cuidadas. Nas monar
C[uias quase sempre representam 0 soberano, 
apenas a cabe!;a ou 0 busto, como nos espa
nhois, nos &regol, nos austriacos, mas is 50 
bem execulado com semelhan!;as f1agrantes e 
com um acabamento arUstieo. Nalgumas na
\=oes lem as estampilhas slmbolos, notas que 
daD todo 0 pauado daqueJa terra ou legend as 
que lalam doutras idades. A variedade entao e 

«UNIVERSO» N.· 1, de 11-6-1945 

Nesta ~ec~iio t,·an.'rreceTe"'~B quai.,quer 
IUBUtltos que, merce do 'etc itlurtue, sejam 
cotl6icierad06 di!Jno8 de arquitlo , .. 16 coluna6 
delle Boletim. 

Far.mos a.. trall.,cri~iie6 dos arHgns pu
blicaclc. pelo nono Club, fla Revilla .UN [
VERSO. e na !lalla cirrular mensal dis
tribuid/l Il tod"d 01 socia •. 

cnorme. Uma estampilha dt- certo pre!;o e in
teiramente diferente naa s6 na r.or mas no 
fundo, no desenho, em tudo, das Gutras,o que 
d;l. desde logo, com 0 aspecto, a utilidade de 
nao serem poulvcis confusoes. 

Sao \indas as estampilhas francesas na sua 
simp\icidadt-, interessantes muitas das brasi
leiras; :15 argentinas sio de uma grande varie" 
dade, podendo dizer-se que e exactamente na. 
republicas americanas que hd mais diversi
dade nas formulas de franquia a mudarem 
muitas vezes de presidente para presidente. 

Agora. tambem em Portugal vai haver uma 
linda estampilha, a primeira do Governa da 
Republica. 

E' uma bela figura de mulher de rosto 
periRita, cabelos espanos sob II seu barrele 
frigia; tern 110 peito e escudo de Portugal, 
parece encarnar hem a pi\tria e a j usti!;a, 0 e 
de uma excelente execu!;iio 0 seu desenho Fai 
este 0 moutlo que obteve 0 primeiro premio, 
e, por con.equencia 0 adoptado. 10:' seu autor 
II distinto artista sr. Constantino Fernandes, 
cuja8 trabalhlls tern merecido da critica e do 
puhlico 0 mais justo e sincero acolhimento. 

Tambem foi c1assificado I!m primeiro lu
gar e projecto de sr. Artur de Melo, que 0 juri 
achou magnifico e originallssima. 0 seu autor, 
porem, destinara-o a0S A!;Ore., e para Inl fim 
Ioi unanimemente aprovada como merecia. 

E' urna figura que vai removendo com a 
poi Iorte a terra que' necessario fecundar. 

Simbolo da poitria, II tambem slmbolo do 
trabalha. 

Os artistas que julgaram os modelos do. 
vArios eoncorrentes acharam excelente este 
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projeclo aem duvida duma grande novidade. 
A eslampilha, como lodas as ceusas con

sacradas, e uma fo~mula, tern urn cunho e 
quase lodos os a!"t~stas qU8 c~>ncorreram a 
8ssa maneira Iradlclonal se 8n1maram como 
se pode ver entre os que conseguiram outros 
premios e na maioria das men!;oes honrosas. 

Sempre ou lIuase sempre 0 busto da Re
publica com 0 seu barrete frlgio ou a sua 
corOa de 10urGs, arrimada ao glAdio da justi!;& 
tendo no rosto uma serena expressiio de beleza. 
Nao vibra a nota da oririnalidade, nao sai num 
rgmpante alguma cousa de nove a nao ser 
nesse projec\o verdadeiramenle interessante 
do sr. Artur Melo. 

HA ainda outros onde a Republica segura 
a rabi!;8 do arado e vai la vrando a terra mas 
a sua execu!;ao 6 inferior comparada com a do 
trabalho do distinto artist.l, a que 0 juri fez a 
mais inlltgra e cabal j u9tica. 

o premio concedido desta forma tern 0 
grande merecimento, de para urn novo con
curso de estampilhas destinadas as Colonias, 
os artistas se atreverem a apresentar trabalhos 
cheios duma original maneira ante.o qual JIIui. 
las vezes recuavam receando os juris. 

Obtiverdm classifica!;oes em segunde lu
gar os projectos dos sr!. Simoes de Almeida 
Sobrinho e Celta Mota, filho, seado tamb~m 
apresentados trabalhC!ls dos srs. Catarino Car
doso e Sousa Machado nos I!/uais se viam os 
vuItos rnais eminentes da hist6ria portuguesa 
e alr;uns dos m~is belos monumentos nacio
nais d .. vendo as estampilhas destinadas lis 
col6nias e ilhas reproduzir trechos piterescos 
locais •. 

Apesar de decorridos 34 an os so
bre 0 bom gosto-aqui para nos, fal
ta de gosto-dos selos portugueses, 
tipo «Ceres.", pouco ou nada temos 
progredido na sua beZeza. 

Nao e porque TlOS faltem os artis
las, em qualquu dos campos por que 
pass am os selos, desde os projectos 
lite ao tipo definitivo, mas por uma 
raziio, talvez muito poduosa, e ate 
agora. .. inerplicave/. 

E assim, com esta pobreza filatt
liea cd temos cumprido uma determi
na(:tio superior, desprezando 0 real 
va/or do selo. como elemento, e dos 
melhores, de propaganda do turismo 
e folclore nacionai~, ia ellitura popu
lar, etc., ao contrdrio dos outros poi
ses. qae aproveitam toda~ as silas 

beleza~ naturais e artificiais para a 
impressdn·dos seus se/os, divulgando 
« sua his/aria, geografia, costumes, 
religido, e um sem nlimero de (lssun
tos tais que fazem do vulgar selo uma 
obra prima, eapaz de despertar em 
qua/quer leigo 0 gosto pelo coleccio
namento filatilico. 

Talvez seja at; pe/o facto de 'laO 
se pretendu inutilizar uma estampi
lha art/stiea, bem desenhada e im
pressa, de cores vivas e adequadas, 
que no estran~eiro se eontam os fila
telistas por milhares e ate milhOes, 
enquanto no nosso pals, cd/eulo feilo 
empiricamente, pouco ira aUm de um 
milh6r. 

FILA TELIA HUNGARA 
(conclusao da 5.& pdrina) 

e de grande valor. Se isto nao fosse 
o suficiente para dar uma palida 
ideia da filatelia e eoleccionadores 
hungaros. bastaria so um nome, co
nhecido de todos. para dizer.nos 0 

que era a filatelia no verdadeiro 
senti do da palavra. a quem 0 desen
volvimento filatelico portugues tan
to deve. 

Representa~iio e Propaganda 
Filatelica 

J()se ~()dril:l() mas ferreira 
T.seureiro do Club Filatelico de Portugal 

Ru. Darnasceno Monteiro, 23 r ic 
LISBOA - Portugal 

AOS FILATELIST AS 
Com pro, troco e venda eOID eoleecionaderes 
adiantadGs. Preferilncia aereol novos eu usados 

.4. I3V~6fS 13~ITV 
Rua Heliodoro SaI(8do, t-E - BARREIRO 

Portugal 
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