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Nem tudo acabou 

D epois de uma longa vida de traba
Iho e sacrificio, come<;a uma nova 
etapa do reformado para a qual 

nao faz falta a prepara<;ao, mas sim a 
adapta<;ao. 

Ao come<;ar esta etapa, que nao 
pode considerar-se incomoda por nco 
funcionar ao ritmo que estava acostu
mado, mas passado este perfodo de 
adapta<;ao, 0 ajuste psicoffsico e perfei
to entrando em cheio na vida do refor
mado, a qual esta cheia de satisfa<;oes 
pelo que nao podemos fazer a ideia de 
que nem tudo acabou. 

Nesta nova fase, pode cada um le
var a cabo todas as ilusoes que nunca 
pode realizar em cheio, por motivos da 
actividade e trabalho em que se estava 
imerso. 

Seguramente de que algumas das 
nossas ilusoes seriam viajar e conhecer 
outras terras e costumes, ler, esc rever, 
coleccionar, jogar ao domino, as cartas, 
ao xadrez, executar trabalhos manuais, 
conversar sobre temas agradaveis, estu
dar, investlgar, inventar e um nunca 
acabar de coisas, que tomando-as com 
calma nos faro gozar plena mente a 
verdadeira vida. 

E muito importante relacionar-se com 
pessoas que tenham as mesmas ilusoes 
e formando equipas, se pod era levar a 
bom termo todo 0 proposto. 

o reformado dever6 rodear-se de 
amizades para repartir afectos, apre<;os, 
sorrisos e palavras amaveis. Deve partici
par das alegrias dos outros e unir-se nas 
adversidades e horas diffceis dos seus 
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companheiros. Deste modo, abandona
ra a saudade que tanto medo causa ao 
reformado, e sera uma etapa mais da 
vida, ela cheia de satisfa<;ao e alegrias 
compartilhadas com todos. 

Esta vida de reformado nao teremos 
que fazer corre-Ia tao depressa como 
quando eramos jovens, antes pelo con
tr6rio. Temos que procurar que transcorra 
lenta, tranquila, sem pressas de qualquer 
especie, teremos que faze-Ia duradoira 
para que nos de tempo de gozar um 
ocio bem merecido. 

(Confinuor;Qo do pagino 43) 

espfritas sao os que sabem que sao de
tentores mais ostensivos duma faculda
de natural e que a educam a luz das 
li<;oes simples que Allan Kardec codifi
cou. Donde podemos concluir que sao 
muito poucos os verdadeiros mediuns 
espfritas. 
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Filotelio Ingleso 
STAMP'95 

The International Stamp Exhibition 

Tera lugar no Wembley Exhibition 
Centre, Londres de 27 a 30 de Abril de 
1995. 

Considerado como 0 mais excitante 
evento do coleccionismo de selos. 
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Homenagem dos jovens 
ao Codificador no dia 

do seu aniversario 
# 3 de OulUbro de 1992 

portugues do infcio do seculo. Fernando 
de Lacerda. que foi escolhido para 
patrono deste Congresso. Os seus escri
tos psicografados. cafram como uma 
bomba nos meios culturais da epoca, 
suscitando grandes paixoes. a favor e 
contra 0 medium. Fernando de Lacerda. 
indivfduo de escassos recursos culturais 
- 4.° c1asse - recebia mediunicamente 
grandes pensadores do passado da 
cultura portuguesa e europeia. de que 
o proprio. muitas vezes desconhecia 0 
proprio nome que assinava as comuni
ca<;oes. Assim. Alexandre Herculano. Al
meida Gorret. P. Antonio Vieira. Oliveira 
Martins. Camilo Castelo Branco. E<;a de 
Queiros. Victor Hugo. Emile Littre. Emile 
Zola, etc .. voltavam de alem-tUmulo ser
vindo-se do seu punho para proclama
rem a imortalidade do espfrito. Esses es
critos estao enfeixados em quatro volu
mes intitulados «Do Pafs da Luz)), os tres 
primeiros publicados em Portugal e 0 
ultimo ja no exnio. 0 Brasil. para onde 
partira em 1911. devido a intoleroncia e 
a pequenez humana. 
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(1) Medium naG e sinonimo de espfrita. 
o Espiritismo e uma doutrina e triplfce 
aspecto (Ciencia. Filosofia e Religioo) e 
a mediunidade e uma faculdade orgo
nica humana. portanto natural. que se 
define como a capacidade de se ser 
intermediario entre os dois pianos da vida 
- 0 mundo material e 0 mundo espiri
tual. A mediunidade e inerente a todos 
os seres humanos, mas geralmente so 
designamos por mediuns os que a pos
suem de forma ostensiva. E uma facul
dade neutra. independente da idade. 
sexo. ra<;a. cren<;a. inteligencia. 
moralidade e cultura. Os profetas naG 
passavam os mediuns da sociedade ju
daica antiga; na ldade Media eram 
designados de bruxos, sendo muitas 
vezes queimados; na Grecia e Roma 
antigas eram designados de oraculos e 
pitonisas; modernamente chamam-nos 
de paranormais. A grande maioria dos 
considerados santos da 19reja. eram 
mediuns bem caracterizados. Mediuns 

(Continua no pagina 44) 



A Cultura Espirita na 
Marcofilia Nacional 

P 
ela segunda vez eventos espiritas 
nacionais sao assinalados com a fei
tura de pe<;as filatelicas. no caso 

presente carimbos comemorativos. 
A primeira vez que tal aconteceu foi 

no dia 3 de Outubro de 1992, dia da 
abertura das I Jornadas Nacionais de 
Cultura Espirita e do X Encontro Nacio
nal de Jovens Espiritas (X-ENJE) - que 
por coincidencia seria tambem a data 
do nascimento de Allan Kardec, 0 
codificador do Espiritismo - , que se re
alizaram simultaneamente no secular 
Mosteiro dos Jeronimos e no Padrao das 
Descobertas, em Belem, respeetivamen
te . 0 posta movel dos Correios de Portu
gal funcionou, entao, no Padrao das 
Descobertas, onde estava tambem pa
tente a primeira exposi<;ao publica de 
cultura espirita realizada na Europa, de 
que temos conhecimento. 

Nos dias 8, 9 e 10 de Dezembro ulti
mo - perto do encerramento oficial de 
Lisboa 94 - Capital da Cultura -, os 
espiritas portugueses deram tambem 0 

seu contributo a Cultura realizando, num 
hotel de Lisboa, 0 seu II Congresso, que 
seria subordinado ao tema central «ESPI
RITISMO, 0 GRANDE DESCONHECIDO», 
dividido em dois paineis: Ciencia espirita 
(estudos dos factos espiritas) e Filosofia 
espirita (interpreta<;ao desses faetos inu
sitados e suas consequencias etico-reli
giosas). 

Tal evento ficou assinalado filatelica
mente por dois carimbos comemorativos: 
um de abertura, inaugurado na mesa da 
assembleia pelo Sr. Joao Xavier de Al
meida, presidente da Federa<;ao Espirita 
Portuguesa; e, outr~ de encerramento, 
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inaugurado no posta tempor6rio dos crr 
pela D. Manuela Vasconcelos, biografa 
de Fernando de Lacerda, 0 patrono do 
Congresso. 

Para este forum a FEP editou um so
brescrito comemorativo (500 exemplares) 
que serviu para ser utilizado nos dois dias 
em comemora<;ao (abertura e encer
ramento do Congresso); e, «0 Espiritismo» 
(pequeno orgao de divulga<;ao doutri
n6ria) editou dois sobrescritos distintos 
(250 exemplares de cada): um para 0 
dia de abertura, com a efigie do prof. 
dr. J. Herculano Pires; e outr~ para 0 dia 
de encerramento, com a efigie de Fer
nando de Lacerda. 

o carimbo de abertura simboliza 0 
proprio Congresso que levou 70 anos a 
ser reerguido. 0 padrao a ser levantado 
pelo esfor<;o de um homem dever6 ser 
interpretado da seguinte forma: 0 ho
mem simboliza 0 Movimento Espirita 
Portugues, que e constituido pelos espi
ritas e suas institui<;oes; e 0 pad roo, com 
a data de « 1925», simboliza 0 Congresso 
propriamente dito. Hoje, j6 naG partimos 
em busca de terras desconhecidas, mas 
sim em busca do continente desconhe
cido que constitui a alma humana. Neste 
carimbo h6 ainda a registar a frase que 
constitui 0 tema central do Congresso: 
«ESPIRITISMO, 0 GRANDE DESCONHECI
DO», que evoca 0 seu inspirador, 0 

emerito Herculano Pires, 0 maior inter
prete de sempre do pensamento de 
Allan Kardec e da Doutrina Espirita, 
desconhecida mesmo da maioria dos 
que se dizem espiritas. 

o carimbo de encerramento presta 
uma homenagem ao grande medium (1) 

EDITORIAL 
Uma das primeiras medidas que tom6mos quando assumi

mos a direc<;ao deste Boletim foi solicitor a distintos filatelis
tas, nossos associados, uma colabora<;ao assfdua nestas 
p6ginas, divulgando 0 muito que sabem em artigos de inte
resse sobre a disciplina ou disciplinas filatelicas que coda um 
cultive. 

Com efeito, consideramos quase um «dever» que os nossos 
cons6cios, que j6 deram sobejas provas dos seus vastos co
nhecimentos em sec<;oes de jornais, em revistas do especia
Iidade ou ate em cat610gos de exposi<;oes, transmitam aos 
mais novos e menos experientes todo 0 seu saber, para que 
a filatelia, em todos os seus ramos, possa progredir e aqueles 
possam aprender. 

Fic6mos sinceramente satisfeitos e ate sensibilizados com 
as respostas que recebemos, algumas por escrito e outras 
pelo telefone. Se as promessas que tivemos forem cumpridas 
(algumas j6 0 foram) temos a certeza que os prezados leito
res do Boletim do C.F.P. muito vaG beneficiar quando 0 folhe
arem atentamente. A esses amigos e colegas das Iides fila
telicas, que j6 responderam a chamada, 0 nosso profundo 
agradecimento. Aos que por esquecimento, falta de tempo 
ou qualquer outra razao, ainda nada nos disseram, daqui 
insistimos com 0 nosso pedido. 

Aproveitamos esta oportunidade para nos dirigirmos a to
dos os nossos associados que, embora nao sejam ainda fila
telistas consagrados, sintam voca<;ao para a «escrita», solici
tando que mandem os seus trabalhos sobre temas filatelicos, 
os quais serao, por n6s, apreciados e se forem considerados 
com nfvel suficiente serao publicados. 

T odos nao somos demais para engrandecer esta publica
<;ao. 

Eurico C.E. Loge Cardos0.J 
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Mais uma marca impressa da 
apoca dos Correio-Mor 

1. Introduyoo 

Ate ha uma dezena de anos, apenas 
se con he cia uma marca postal impressa 
da Epoca do Correio Mor do Reino, a 
saber a marca A aplicada em carta 
chegada a Lisboa e oriunda do Reino 
do Algarve; posteriormente, juntou-se-Ihe 
o E (1) e neste inicio de 1995 «aparece
ram» mais duas: a primeira, 0 ja con he
cido CORREIO EXTRAORDINARIO DO 
PORTO, aplicado a chegada a Lisboa, na 
correspondencia vinda do Porto pelo 
Extraordinario; a segunda e 0 C mas para 
o seu esclarecimento tera 0 leitor que 
pacientar pela saida do Catalogo da 
Philalberica, de Silves, onde esta marca 
sera estudada em detalhe. Voltemos 
entao ao Correio Extraordinario. 

2. Referencias e le,.9islayoo sobre 
o C.o Extraordinario 

A mais antiga referencia que con he
cermos sobre 0 Correio Extraordinario, e
nos dada por Godofredo Ferreira (2), no 
seu livro «Do Correio Mor do Reino ... », e 
onde a proposito do 4.° Correio Mor, 
Manuel Gouvea (1579-1598) diz: 

«Do depoimento das testemunhas 
que figuram no processo, parte das quais 
foram ouvidas no proprio escritorio do 
oficio do Correio-Mor ao Rossio, fica-se 
sabendo que ja naquela epoca havia 
correio regular ou ordinario - que saia 
em dias certos e tinha itinerario fix~, 
embora continuasse 0 usa do extraor
dinario para servi<;:o do Rei e de particu-
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lares, que partia quando era necessario 
e funcionava nos mol des da carta regia 
de 1525». 

Ainda do mesmo autor, pelo interes
se que tem para 0 tema, transcrevemos 
mais uma passagem: 

«Em Portugal, neste primeiro periodo, 
os correios a pe e os correios de cavalo, 
tinham um andamento bem mais vaga
roso, e os correios exfraordinarios que 
habitualmente seguiam pela posta com 
muito mais rapidez, nao eram de certe
za em grande quantidade, a avaliar pelo 
reduzido numero de cavalos reservados 
para seu servi<;:o na estac;:oo de posta 
de que temos noticia. Assim na carta 
regia de 1528, depois de enumerar os 
privilegios do mestre da posta de 
Arrayolos, impoem-se-Ihe a obriga<;:ao de 
ter "dois cavalos bons" para dar aos 
correios e pessoas que ouverem mister 
para correrem e hirem sua via com 
mandados e recados dos mercadores ... » 

o documento seguinte de que temos 
conhecimento e 0 «Regimento do Cor
reio-Mor de 17.11.1644», documento no
tavel e 0 primeiro regulamento do Cor
reio Portugues. 

A sua leitura atenta mostra todo 0 
cuidado com qU9 foi elaborado, e como 
leg isla quase exclusivamente sobre a 
correspondemcia Regia ou do Servi<;:o 
Real, e como esta era feita quase ex
clusivamente pelo Extraordinario, senti
mo-nos tentados a chamar-Ihe «Regi
mento de Correio Extraordinario». 

Premia para 
Miranda do Mota 
E com a maior satisfa<;:ao que regista

mos ter 0 nosso distinto e prestigiado 
consocio Jose Manuel Miranda da Mota 
sido distinguido pela International Society 
for Portuguese Philately, com 0 .clSPP 
Research and Writing Award», de 1994, 
pelo livro «Portugal Ceres - Variedades 
de Cliche». 

Galardao merecidissimo, 0 seu livro foi 
apreciado pelo ISPP como «C .. . ) de 
enorme valor para os especialistas Ceres, 
sendo uma referencia definitiva nos defei
tos de impressao desta emissao. Este livro 
e os seus excelentes artigos sobre os Ceres, 
resolveram muitos problemas dificeis e sao 
trabalhos de valor permanente para a 
filatelia portuguesa». 

Os nossos parabens e cumprimentos a 
Miranda da Mota pela merecida recom
pensa. 

Carimbos Utilizados 
pelos Navios Portugueses, 

tanto Mercantes como de Guerra 
o distinto filatelista e nosso prezado 

consocio Sr. Antonio Bonina, acaba de 
publicar, em edi<;:ao do Museu da Mari
nha, uma excelente Monografia intitula
da «Carreira para Angola». 

Tenciona, agora, este autor iniciar um 
novo trabalho sobre 0 tema em epigrafe. A 
finalidade deste projecto, segundo Antonio 
Bonina, e fazer um levantamento de todos 
os carimbos/Marcas existentes. Para isso 
necessita da colabora<;:ao de todos, solici
tando que os possuidores de carta ou 
fragmento onde esteja 0 canmbo de um 
navio portugues Ihe enviem uma fotocopia 
o mais visivel possive!. para conseguir levar 
a cabo a obra que pretende. 

Os prezados consocios que desejem 
contactar com Antonio Bonina, deveroo 
faze-Io para a sua residencia, Av. P. 
Himalaia, 30-1 .° Esq., Damaia - 2720 
AMADORA. 
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Exposi900 Mundial de Filatelia 
«CAPEX 96» 

Organizoda pela Royal Philatelic 
Society do Canada, com a participo<;:ao 
do Correio do referido pais e patrocinio 
da Federa<;:oo Internacional de Filatelia, 
vai realizar-se, de 8 a 16 de Junho de 
1996, na cidade de Toronto, a Exposi
<;:00 Mundial «CAPEX 96». 

Este grandioso certame filatelico tera 
mais de 4000 quadros, prevendo-se que 
estejam presentes 75 Administra<;:6es 
Postais e 125 Comerciantes Filatelicos. 

o Comissario Nacional da «CAPEX 96)) 
e 0 Sr. Dr. Manuel Portocarrero, Estrada 
Interior da Circunvala<;:ao, 9427, 4200 Porto, 
para onde os nossos cons6cios eventual
mente interessados em participar, pode
roo dirigir a sua correspondencia. 

BEJA'95 
Exposi900 Filatelica 

Inter-Regional 
o Nucleo de Coleccionismo do Cen

tro Cultural e Desportivo do Hospital 
Distrital de Beja, informa que vai organi
lOr a Exposi<;:oo Filatelica Inter-Regional 
em 1995. 

Esta Exposi<;:oo, 00 contra rio do que 
vem sendo habitual, sera a nivel nacio
nal, isto e, poderao participar todos os 
filatelistas, desde que integrados na es
trutura da Federa<;:oo Portuguesa de Fi
latelia. 

o certame decorrera na Cidade de 
Beja, de 25 de Outubro a 1 de Novem
bro. 

o Boletim e 0 Impresso de Inscri<;:oo, 
seroo oportunamente distribuidos, es
tando desde ja 0 referido Nucleo ao 
dispor de todos os filatelistas para pres
tar quaisquer esclarecimentos. 

o endere<;:o da Comissoo OrganilO
dara e 0 seguinte: Exposi<;:oo Inter-Re
gional Beja'95, Apartado 160 - 7800 
BEJA. 



Completo listas de faltas 
de Portugal e Ultramar com 
descontos apreciaveis sobre 
o catalogo. Se e coleccio
nador medio ou principian
te estamos as suas ordens. 
I. Coelho - Apartado 135 
- 8002 Faro Codex. 

NOVAS EMISSOES 
- TODO 0 MUNDO POR 
PArSES E TEMAS - Somos 
importadores ha dezenas 
de anos. Diga que preten
de come<;ar a receber ou 
pe<;a circular de inscri
<;00, FILATELIA SERGIO 
SIMOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

SE COLECCIONA TEMAS 
OU PArSES. TEMOS SEMPRE 
EM DISTRIBUI<;::AO GRATIS. 
PRE<;::ARIOS COM CERCA DE 
35000 SERIES - Novas, dife
rentes. completas, Indique
nos 0 que colecciona, 
SERGIO W, DE SOUSA SI
MOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

PRE<;::ARIOS DE SERIES 
COMPLET AS NOVAS DE 
PORTUGAL - 1953-1992 -
-Inclui igualmente muita 
coisa em usado, Com blo
cos. «carnets» e outras vari
edades, Gratis a pedido, 
SERGIO W, DE SOUSA SI
MOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

Balsa Filatelica 

Selos usados. isolados ou 
noo. pacotes e outr~ mate
rial. 

Bons pre<;os, 
Contactar: Jooo Pedro A. 

Rocha , 
Moita, 3780 Anadia, 

Vendo selos novos, 
Badali, 
CP 64. 5600 p, Neamt, 

Romenia, 

Vendo e troco Bulgaria 
novidades. mancolista no
vos e usados, Paises de Este 
e dos Novos Estados, CRE
DIFONES, Cat, Yvert e Mi
chel. Corresp, Frances. In
gles ou Espanhol. Resposta 
assegurada, Philippe Tcha
karov, Boulevard Bulgaria. 
21, BG-4003, Plovdiv, Bu-
19aria, 

Vendo selos de Portu
gal e Ex-Col6nias e te
maticos com bons descon
tos, Possuo bom stock de 
pacotes de selos, Bons pre
<;os, 

Tambem aceito permu
tas, Algumas ofertas sao 
limitadas, 

Pe<;a lista de pre<;os 
enviando selo para a res
posta, 

S6 por correspondencia, 
Jooo Pedro A. Rocha. 
Moita - 3780 Anadia, 
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Desejo selos do tema 
FAUNA, Proponho selos. 
FOC's e oblitera<;oes da 
Russia e dos Novos Estados, 
Reposta garantida, Corresp. 
em Frances e Ingles, Vladi
mir Rudenko, P,O, Box 123, 
266022 Rovno, Ucronia, 

Vendo selos novos do 
Fron<;o dos onos 1992/1994, 
Pequenas colec<;oes da 
Sui<;o. Belgico e Australia, 
Pocotes de selos usados, 

Horacio do Camor. E.N.1, 
- Avelos do Cominho, 3780 
Anodio , 

Pretendo troco de selos 
usodos de todo 0 mundo 
incluindo Portugal. base 
cotalago Yvert, Escrever 
para Manuel Ant6nio Cam
pos da Cunha, Instituto 
Portugues da Qualidade, 
Rua C a Av, dos Tres Vales, 
2825 Monte da Caparica, 
Portugal. 

Selos de Portugal e Ex-UI
tramar: compro. vendo e 
troco, Pre<;os convidativos, 
F. Almeida . Ruo Almeida 
Garrett. 4-3,° Esq.o - 2795 
Carnaxide, Tel.: 4181005, 

Troco selos usados da 
Belgica e Ex- Col6nias por 
Portugal e Ex-CoI6nias, 
Thierry Wodon, Route de 
Beaumont. 44,B-1380 Lasne. 
Belgica, 

Assim e da parte final. transcrevemos 
com a grafia da epoca, 

«22 - Que convindo ao meu servi90 
que haja outra vez correos de cavalo se 
pagara a cada correo huma pataca. por 
cada legoa dous tostoes para os cavalos 
e seis vintens para 0 correo, e tera obri
gm;oo este correo de andar nas viagens 
extraordinarias em cada duas oras e mea 
tres legoas e 0 ordinaria a legoa por ora 
e este noo levara nunca carga nenhuma 
mais que 0 que se Ihe der na secretaria e 
despachos do meu servi90 que haja no 
officio de correo-mor, ainda que seja de 
ministros, 

23 - Que a estes correos de cavalo 
se noo pagaroo as legoas do mar mais 
que a seis vintens cada huma salvo quan
do se Ihe mandar fretar e noo a pataca 
como ate agora se fazia e noo servin do 
sua viagem se guardara nelles a forma 
que se hade guardar nos correos de pee, 

24 - Que das viagens particulares de 
meus vassalos noo levara 0 dito correo
mor mais que leva das que voo de meu 
servi90,)1 

Antes de passarmos a referencia se
guinte. ja ap6s a extin<;oo do Oficio de 
Correio-Mar. convem olharmos um 
pocuo para a cronologia e texto de al
guns decretos: 

Assim foi publicada a 

18,1,1797 - Condi<;oes que 0 Correio 
Mor aceitou para ceder 0 Oficio, 

e logo a 

16,3,1797 - Extin<;oo do Oficio de 
Correio-Mor, 

Deste decreto. vamos transcrever 
uma parte extrema mente significativa: 

«Ordeno, e estable90, que 0 Ministro 
e Secretario de Estado, que ora he, e 
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pelo tempo for, da Repartic;;oo dos Ne
gocios Estrangeiros, tenha a seu cargo a 
Administra900 das Postas, Correios e Di
ligencias de terra, e mar, seguindo por 
ora os Regulamentos actuaes, ate que 
possoo publicar-se, e executar-se os que 
novamente, tenho orden ado para me
Ihor Direc900, Ao mesmo tempo depois 
de ouvir ao Correio Mor .. ,11 

Somente a 01.04,1799 - Nos apare
ce 0 novo Regulamento. mas ainda com 
caracter Provis6rio, 

o seu titulo e ccRegulamento Provi
sional para 0 novo estabelecimento dos 
Correios)). e nele e feita uma referencia 
especffica ao Extroordinario do Porto: 

VIII. 
As cartas conduzidas pelo extra or

dinario do Porto, e pelas diligencias, e as 
cartas Estrangeiras serao reguladas pe
las taxas ate agora estabe/ecidas.11 

(i. e. como os que se aplicavom no 
epoca dos Correios-Mor, pelo menos. no 
periodo imediatamente antecedente), 

Finalmente as referencias ao Extraordi
no rio, tem 0 seu fim no aviso de 14 de 
Mar<;o de 1801 no § 4: 

IV. 
A denomina900, e taxas do 

Extraordinario seroo suspensas, como ex
cessivas, observando-se as taxas expres
sas nos artigos seguintes, deduzidas,l/ 

Estamos agora em condi<;oo de 
abordar 0 estudo de marcas e periodos 
de utilizo<;oo, 

3 - MARCAS CONHECIDAS 

Citando A. Sousa (3): 

ccEmbora existindo desde muito antes. 
e no curto perfodo de 21 meses - Agosto 
de 1799/ Abril de 1801 - em que as toxas 
sao apenas fun<;oo do peso das cartas. 
que aparecem carimbos especiais mar-



cando a correspondencia transportada 
pelo Extraordinario». e ainda 

«Mas pelo que aquele 60 nos pode 
querer dizer. admito que uma carta 
de peso minimo (2/8). pagasse 3 vezes. 
correia ordinario. E em relac;:ao a pe
sos superiores manter-se-ia a mes
ma proporc;:ao? ou serio 60 a taxa uni
co para q.q. peso?» vejam 0 mapa 
do carta conhecida. pelo autor destas 
linhas: 

Do analise do quadro acima. podem 
de imediato tirar-se alguma conciusao 
de interesse: 

a) E notorio a raridade de marcos PRT1 
e PRT2 

b) A passagem de PRTl para PRT2. foi 
acompanhado por mudanc;:a de 
tipo de letra e tambem de grafia. e 
ocorreu entre Julho e Outubro de 
1799. 

taxa de para CO~EXTRAORD 
PORTO 7/9/1797 

31/8/1798 (Fig . 1) 
23/1/1799 
8/7/1799 

Porto 
Porto 
Porto 
Porto 

Lisboa 
Lisboa 
Lisboa 
Lisboa 

PRT 1 todos batida a preto 

"'. 

Figura 1 
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Bolsa Filatelica 

Espa~o a disposi~ao de todos os leitores que podem 
aqui inserir 0 seu anuncio 

ao pre~o economico de 70$00 por Iinha. 

Vendo selos de Portugal. 
Ex-Colonias e Estrangeiros. 
novos e usados. Grandes 
descontos. Tambem vendo 
erros e selos aos centos. 

Antonio Rosa Dias. Rua 
Amorim Rosa. · 35-1.° Esq.o. 
2300 Tomar. 

TODO 0 MUNDO - PArSES 
E TEMAS - Mais de 35.000 
series em «stock». Envie-nos a 
sua lista de faltas. Tambem 
prec;:arios gratis e pedido. 

FILATELIA SERGIO SI-
MOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

EUROPA/CEPT - AMERICA! 
/UPAEP - Duos colecc;:oes. 
dois temas. para fazer sem 
hesitac;:ao. Tudo em «stock». 
inciuindo albuns. Inscreva-se 
tambem para receber as 
novidades que vaG saindo. 
FILATELIA SERGIO SIMOES -
- 2500 CALDAS DA RINHA. 

Selos CERES (Portugal/ 
/ Ac;:ores e Madeira). Procuro 
para especializac;:ao tudo 
sobre este tema: novos. usa
dos. falsos. reimpressoes. 
grandes blocos. erros. provas. 
cartas . Compro. troco e 
vendo. Paulo Vieira - Apar
tado 135 - 8002 Faro Codex. 

Selos vendo e compro. no
vos e usados. Continente e ex
colonias. Bons prec;:os. M. 
Leitao. Rua Julio Dantas. 3-1 .° 
F. Casal de S. Bras. 2700 Ama
dora. 

PACOTES COM SELOS -
- Para revenda ou directa
mente 00 coleccionador. 
Muitos poises e mais de 30 
temas diferentes. Pec;a 
prec;:arios gratis. FILATELIA SER
GIO SIMOES - 2500 CALDAS 
DA RAINHA. 

ALGARVE. Marcofilia clas
sica. Procuro cartas. selos 
isolados. posta is. telegramas. 
etc .. desta provincia ate 
1912. Compro ou troco por 
outr~ material similar do res
to do pais. pois possuo stock 
razoavel destas pec;:as. Pos
so tambem trocar por selos 
que faltam no sua colecc;:ao. 

Paulo Vieira 
Apartado 135 
8002 Faro Codex 

Selos Coroa. Procuro para 
especialiiac;:ao tudo sobre 
este tema em novo. usado. 
falsos. reimpress6es. folhas. er
r~s. etc. Compra. troca e 
vende. Paulo Vieira - Apar
tado 135 - 8002 Faro Codex. 
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Catologos Yvert - Sem
pre em «stock» as ultimas 
edic;:oes. Pec;:a lista destes e 
de outros catalog os. tam
bem disponiveis. FILATELIA 
SERGIO SIMOES - 2500 
CALDAS DA RAINHA. 

Europa de Leste. Oferec;:o 
aos melhores prec;:os series 
novas tematicas ou outras. 
incluindo novidades. F. Lou
reiro. Praceta D. Fernando 
II. lote 8-2.°. Dt.O 2735 
Cacem 

LINDNER - SAFE - LEUCHT
TURM (FAROL) - Vendemos 
todo 0 material filateli
co destas e de outras mar
cos. Albuns. classificado
res. folhas sistema bronco. 
etc. Catalogos gratis a pe
dido. FILATELIA SERGIO 
SIMOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

Filatelista medio troca se
los comemorativos e estran
geiros usados 1 xl ou Cato
logos Afinsa e Yvert . 
Tambem troco series novas 
de Portugal. Escrever em 
portugues. ingles. espanhol 
ou frances. Luis Jorge San
tos Coelho. Apartado. 40. 
P-470l Braga Codex. Portu
gal. 
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CUBA 

3380 - Eng. Carlos Espinoso Betancourt. 
Apartado Postal 38. Placetas. 
VC. Cuba. (A) Es.Po.ln.60.3.90. 
Guerra.Edifil. 

FRAN~A 

2922 - Denis Drouin. 26, Rue Poincare. 
55300 Sampigny. (M) Fr.ln.AI.60. 
1.21.90. 

HOLANDA 

2907 - Armando dos Santos. Lieftinck
plaats, 218. 3066XB Rotterdam. 
(M) Po.Ho.C.Eventualmente 
V.TBJ"N.U.1.26.Man.Feroo.Macau.94 

ROMENIA 

3384 - Gheorghe BadalL C.P. 64. 5600 
P. Neamt. (M) In.Fr.60.N.68.Te
mas: f6sseis e minerais.90. 

Loja Filatelica D. Luis 

3264 - Aurelio Cortesoo. 20 Route de 
Sauverny. 1290 Versoix. (M) T.C. 
V.60.N.U. 

OBITUARIO 

o Clube Fllatelico de Portugal lamenta 
profunda mente 0 desaparecimento 
ocorrido, nos ultimos meses, dos seus 

dedicados e inesquecfveis s6cios: 

Dr. Joaquim Nunes da Silva 
Eng. Antonio A. Jervis Pereira 

Domingos Manuel da Silva 
Antonio Pimentel Saraiva 

Dr. Walter E. Alexander Katz. 

As fammas enlutadas a Direcc;:oo do 
CFP e os dirigentes deste Boletim 

apresentam as mais 
sentidas condolencias. 

Selos - Moedas - Notas - Cedulas - Posta Is 
Compra : Venda : 

Prom0ctao ·do mes 
QURO - PRATA - COBRE Folhas e Capas Lindner 

Material Filatelico Tiras Hawid 

e Numismatico Selos 1960170 - 50 % desconto 

SOLI CITE AS NOSSAS USTAS DE PREQOS PERIODICOS 
Centro Comercial SIRIUS - Loja 14 - Telefs. 667463 / Das 20 as 23 h: 9713132 

Rua 5 de Outubro 156 4 1 0 0 P 0 R T 0 

CASA A. MOLDER 
RUA 1.2 DE DEZEMBRO, 101,3.2 PT - 1200 USBOA - PORTUGAL - TELEF.: 3421514 

TUDO PARA FILATELIA 
SELOS DE PORTUGAL E NOVOS PArSES • SERVICO DE NOVIDADES POR ASSINA-

DE EX PRES SAO PORTUGUESA TURA PARA QUALQUER TEMA OU PArs 

COMPRA - VENDA 
ExecuC;Ao r6pida de pedldos por correspond&ncia 
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CORQEXI'RAD~ 
taxa de para 

PORTO preto 20/1 0/1799 (Fig. 2) 60 i Porto Lisboa 
verde 14/12/1799 60 i Porto Lisboa 
preto 22/2/1800 100 ms Porto Lisboa 

PRT 2 preto 12/4/1800 60 i Porto Lisboa 

COR
O 

EXTRAORD 
LISBOA 

Figura 2 

taxa de para 

Porto 

I LSB 1 I preto 9/1799 
a 20.10.1801 

60 i , Lisboa Coimbra 
Guimaroes 

c) Tambem, neste mesmo periodo, se 
separam 2 grupos de cartas - sem 
taxa aplicada e com taxa aplica
da no corta. 

d) Noo se conhece LSB 1 anterior a 
Agosto de 1799. 

e) E flagrante a semelhanc;:a de PRTl 
e de LSB1. 

Com base no que ate agora trans
crevemos e foram anotantes parece-

7 

-nos possivel tirar as seguintes conclu-
sees. ' 

4. CONCLUSOES 

1 - A marca cor «EXTRAORDn, PRT1, 
e uma marca impressa do tempo do 
Correio Mor, PORTO. 

Aplicado em Lisboa, ho correspon
dencla chegada pelo Extraordinario do 
Porto, a semelhanc;:a com a marca A 



aplicada na carta do Algarve e no E 
para os Estrangeiros chegados por via 
de terra (por Hespanha), ambos tambem 
aplicados em Lisboa. 

2 - Do Artigo XVII das Instru<;6es Pra
ticas para os Correios Assistentes, trans
crevemos sublinhando: 

Artigo XVII 
As cartas serao pezadas, e taxadas 

nos Correios, aonde se lanr;;arem; pois 
que isto contribue para a sua prompta 
entrega nas terras a que se dirigem; e 
para que aquel/a opperar;;ao se possa 
fazer com soc ego, exacr;;ao, e boa or
dem, 0 Correio assistente, seu Fie/, ou 
Escripturario, a proporr;;ao que as cartas 
forem lanr;;adas, as deve pezar, e taxar 
ponde-se-Ihe a marco, que declare a 
nome do terra, em que a carta he lan
fada; e na frente da carta escrever6 a 
taxa, que the compete. 0 mapa junto a 
esta instrucr;;ao mostra clara, e breve
mente as taxas das cartas, e os Artigos 
seguintes ensinao 0 methodo faeil para 
a execur;;ao ... )) 

i, e: altera-se 0 que praticava no 
tempo dos Correios Mor, pois entoo as 
Cartas eram marcadas, a chegada, com 
a indica<;oo de tema ou do modo como 
vinham. 

3 - A taxa do extraordinario era de 
60 Reis (1.0 Escaloo), 100 Reis (2.° Esca-
1(0), e provavelmente cresciam por 
frac<;oo de 40 Reis, para cada 2/8 de 
on<;a, quer antes, quer durante a vigen
cia do Regulamento Provisional de 
1.01.1799, mas somente 0 porte era ins
crito nas cartas a partir de 1 de Agosto 
de 1799 em cumprimento do Decreto 
dessa data. 

Criou-se assim, uma nova marca, a do 
Correia Extraordinario de Usboa, para a 
carta que, em Usboa, era enviada pelo 
Extraordinario para 0 Porto, assim como 
o Correio do Porto, teve que mandar 
confeccionar marca equivalente, por a 
carta que de 10 vinham para 0 SuI. 

4 - A notavel semelhan<;a entre 0 
tipo de letra, grafia de PRT1 e LSB 1, as-

8 

sim como do CORo de Correio Maritimo, 
faz pensar que todas foram fabricadas 
pelo mesma moo e aplicada pelo mes
mo Correio - 0 de Lisboa. 

5 - Finalmente, porque sera que 0 
Correio do Porto, permitiu que se abre
via sse EXTRAORDINARIO em EXTRAD, em 
flagrante contraven<;oo com regras gra
mati cas estabelecidas? 

Para os que quiserem ir mais longe, 
aqui ficou 0 estudo dos novos conheci
mentos actuais sobre este not6rio. 

Lisboa, Janeiro de 7995 

(I) Uma nova marco Impressa de Epoca dos 
Correia-Mar uA Filatelia», n.o 4. Ana I. DEZ 
1985. L. Frazeo. 

(2) Godofredo Ferreira - Dos Correios-Mores 
do Reina aos Administradores dos C.T.T. -
- Lisboa 1941. 

(3) A. Sousa - Temas de Hist6ria Postal -
- Correios Extraordinarios - pg. 19/21 -
- Publicac;:eo C.T.T. 

SELOS E MATERIAL 
FI LATE LlCO 

PACOTES DE SELOS 
TEMATICOS 

Grande sortido 
de Series completas 

e Selos tem6ticos 

Pe~a listas de pre~os gratis 

EI6dio de Santos 
CASA FUNDADA EM 7922 

R. BERNARDO LIMA, 27 
Telef. 549725 
1100 lISBOA 
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105-4.° Dt.o. S. Jooo do Estoril . 
2765 Estoril. (M) Po.Fr.ln.T.C.v. 
60.N.U.3.90.94. 

3185 - Tomas Ferreira dos Santos Gou
veia. Rua dos Castanheiros, 120 
ric. 2750 Cascais. (A) PO.ln.T.v. 
C.60.N.U.1.2C.94.Afinsa. 

3327 - Nuno Miguel da Silva Fortes Ri
beiro. Urbaniza<;oo da Quinta 
do Mirante, Lote C 6, Corpo 125-
_1.0 Pendoo. 2745 Queluz. (M) 
In.Po.Fr.60.66.1 e IIhas.Palop. 
Macau.15. 

3378 - Vitorino S. Valverde. Rua Dr. Rui 
Rosa, 6 B. 2450 Nazare. (M) 
PO.Es.Fr.T.60. Colecciona: 1.19. 
24.28.68 de Chefes de Estado. 
T.60.N.1.13.21.68.90. 

3379 - Luis Ant6nio Paulo Meireles. Urbi
sol-Lote 14. Apartamento 15. 
2450 Nazare. (M) Po.Fr.Es.ln.T.C. 
60.U.2.3.Temas: Futebol, Pou
pan<;a e Mestres de Pintu
ra.T16.T19. 

3381 - Dr. Elder Manuel Pinto Correia. 
Quinta do Baroo, Lote 31, 3.° 
Esq. 2775 Carcavelos. (A) Po.T.C. 
V.60.N.U.1.2B.CongoDependen
cias de 2C.Afinsa. 

3382 - Jose Leite da Silva Santos. Rua 
da Barranha, 568. 4460 Senhora 
da Hora. (M/A) Po.ln.Fr.T.C.v.60. 
N.U.1.5.CEPT.15.16.90.Afinsa. 

3383 - Eng. Rui Manuel Gomes Faro. 
Avenida das Acacias, n.o 8. 
Rinchoa. 2735 Cacem. (M) Po. 
Fr.ln.T.C.v.60.N.U.1.2A.Afinsa. 

3385 - Prof. Dr. Carlos Alberto Lloyd Bra
ga. Rua Antero de Figueiredo, 
2-3.° F. 1700 Lisboa. (A) 60.Usa
dos ate 1974). Novos depois de 
1975.1.2A. 

3386 - Dr. Jorge Leitoo Ritto. Avenida 
Jooo Cris6stomo, 60-4.° Dt:". 
1055 Lisboa. (M) Po.Fr.ln.T.C.60. 
73.N.U.1.1853/1953.Afinsa. 
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3387 - Prof.o D. Maria da Pureza Sar
mento Taborda Barata. Traves
sa dos Combatentes, 23 B, 3.° 
Esq. 3030 Coimbra. (M) PO.Fr.ln. 
AI.Es.lt.T.C.60.N.U.3 .72 de 1. 
Afinsa.Unificado.ltalia.90. 

3388 - Manuel Grosso de Oliveira 
Monteiro. Rua Jooo XXI, n.o 12-
_1.° A. 2400 Leiria. CM) IC.v.60N.U. 

3389 - Delbauche Guy. Avenida da 
Republica, 3-2.° E. Sobreda. 2825 
Caparica. (M) Po.Fr.T.C.60.N.U. 
1.5.13.21.48.67B.90.COB Belgica. 
Philex.Afinsa. 

3390 - D. Maria Helena Vaz dos Santos 
Costa. Rua Agostinho Lourenc;:o, 
20-5.° Esq . 1000 Lisboa . (P) 
C.60.N.U.1 . 

ESPANHA 

2597 - Dr. Emilio Xandre. Plaza Espana, 
2-1.°-2.°. 17310 Lloret de Mar 
(Girona). (M) Po.It.ln.Fr.Es.I60.1.90. 

BRASIL 

453 - Jose da Silva Fernandes. Rua 
Nabuco de Freitas, 70. CP 
20220-660 Rio de Janeiro. (M) 
Po.T.C.60.N.U.3. 

540 - D. Cecflia Leoo. CPo 5311.01061-
970 S. Paulo. (M) Po.Fr.ln.T.60.N. 
U.3.64.T1.T5.T7.T10.Cosmos.90. 

ALEMANHA 

2263 - Rainer Thiel. Oemberg 94. D-45481 
Mulheim. (M) Po.Fr.A 1.60.U.1.90.97 

2837 - Dr. Ekkehard B6hm. G6belstr. 10. 
D-30163 Hannover. (A) In.AI.T.v. 
C.60.1.19.20 e EX.20.46.Gibraltar. 
97. 

3023 - Nicolau Ch. Schmidt. Postfach 
1135.0-86907 Diessen. (A) Po. In. 
AI.60.1.15.94.RHM. 



LISTA DE SOCIOS 
DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
MEMBERS LIST - LlSTE DES MEMBRES 

AL TERACOES - REINGRESSOS - NOVOS SOCIOS 

PORTUGAL 1518 - Ant6nio Mendes Curado. Urb. 
de Santa Isabel, Lote 6-3.° Esq. 

57 - Prof. Luildo M. de Noronha. Rua St.o Clara. 3040 Coimbra. (M) 
Vasco Santana, 8 ric Esq. 2795 Po.ln.T.60.U.1 .2B.2C.94. 
Carnaxide. 1582 - Fernando de Almeida. Rua For-

215 - Francisco Caldeira da Silva. Rua no de Tijolo, 46-5.° Esq. 1170 Lis-
Conde Montereal, 10 ric Dt.o. boa . (M) PO .T.V.C.60.N.U.l . 
2750 Cascais. (A) Po.Ep.T.C'v. 2A.93.94. 
60.N.U.l.Especialmente Europa 1984 - Fernando dos Santos Costa. Rua 
CEPT.T5.T16.90. Damico de G6is, 374-3.° Esq. 

259 - Edgard Pi16. Rua Fialho de AI- 4050 Porto. (M) T.C.v.60.N.U.l.2. 
meida, 40, 4.0 Dt.o. 1070 Lisboa. 1 OA.l OB.Benim.13.16.21 .24.28.90.94. 
(A) Po.Fr.ln.Es.T.60.N.U.3.90. 2100 - Jooo LUIs da Silva Carvalho. Rua 

361 - Jose Ant6nio de Lencastre Tei- Alexandre Herculano n.o 40. 
xeira da Mota. Rua do Salitre, 2500 Caldas da Rainha. (M) 
82 B. 1250 Lisboa. (A) Po.Fr.TV.C. Po.Fr.ln.Es.T.C.60.N.U. 
60.N.U.1.2.67.Pre-filatelicos. 2125 - Fernando 1 Xavier Martins. Rua 

422 - Dr. Manuel Maria Antoo. Tra- Abel Salazar, 176-r/c Esq. 2860 
vessa da Bela Vista, 8-3.° Esq. Molta. 
2745 Queluz. (M) T.C.V.60.N.U. 2378 - Ant6nio da Silva Oliveira. Volta 
1.2.Temoticas de flores, costu- das Calc;:das, 199-3.° Dt.o. Santa 
mes e desportos.93.94. Clara . 3040 Coimbra. (M) Po.Es. 

715 - Ant6nio de Sousa Pastor. Ala- Fr.T.C.W.N.U.l.N.U.5.6.Latina.19.2D.30. 
meda da Resistencia, 85. 4800 T7 .Tll.T15.Temoticas: flora, pon-
Guimarces. (M) Po.T'v.60.N.U. tes, barcos, trajes e crianc;:as. 
1.2.94. 2635 - Dr. Martins Soares. Rua Maria 

824 - Eng. Henrique R. Ferreira e Silva. Teles Mendes, 14-10.° D. Pac;:o 
Estrada Nacional 10, n.o 46-6.° de Arcos. 2780 Oeiras. (M) Po.Fr. 
Esq. 2615 Alverca. (M) lC'v.60.1. Es.T.C'v.60.N.U.1.94. 
93. 2885 - Ant6nio Jose de Jesus Soares. 

1179 - Cap. Alvaro Pereira Jer6nimo. Avenida de S. Silvestre, 15. 3320 
Rua da Estac;:co, 35. 2425 Mon- Pampilhosa da Serra. (M) Po.Fr. 
te Redondo - LRA. (M) Fr.ln.Es. T.C.60.N.U.1 .Macau.2A.Tema 
T.C.60.Carimbos, provas, erros e Europa CEPT.90.94. 
inteiros.(P) motivos militares e 2927 - Fernando Ernesto Marques Ro-
mulheres 90. drigues. Rua Sacadura Cabral, 
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Marcas Postais da 
"British India" sobre "Nativos" 

Achegas para a suo interpretac;oo 

T 
odo 0 coleccionador de «nativos» 
do fndia Portuguesa depara fre
quentemente, c9m obliterac;:6es de 

estac;:6es postais do India Inglesa sobre 
alguns dos seus selos; naG pretendendo 
debruc;:armo-nos sobre cartas ou frag
mentos, mas tao somente sobre os selos 
e respectivas obliterac;:6es, vamos neste 
breve apontamento descrever a «histo
ria» de uma daquelas marcos posta is que 
mais frequentemente nos aparecem, 

Como sabemos, tanto a Enciclope
dia dos selos posta is do Imperio Britanico 
- Volume III - 0 Imperio no Asia, de 
Robson Lowe, como a obra de W, Renouf 
«Early Indian Cancellations» e tambem 
as de outros autores estrangeiros, tratam 
este assunto; mas sao obras dificilmente 
consult6veis, esgotadas em todas as li
vrarias, ate mesmo nos editoras inglesas, 
de forma que fomos tentados a abordar 
este assunto, ainda que «muito sobre a 
ramo», para esclarecimento de possrveis 
interessados; pelo que sabemos, e ig
norado pela maioria dos coleccionado
res, dada a resposta normal que rece
bromos 00 interrogar algum reconhecido 
filatelista: 

«Ah!" , Isso e um carimbo ingles".» 

A nossa curiosidade foi sendo 
espicac;:ada por respostas como a ante
rior e por isso, quando por surpreenden
te acaso nos veio parar 6 mao uma das 
obras acima mencionadas, naG deixa
mos perder a ocasiao para adquirir mais 
alguns conhecimentos, e transmiti-Ios, se 
e que j6 naG 0 foram h6 muitos anos, 0 
que ignoramos, e transmiti-Ios dizramos, 
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a quem estivesse interessado nestes as
suntos, 

W, Renouf foL tanto quanta sabemos, 
grande estudioso dos selos e marcos 
obliteradoras do India Inglesa, e naG so; 
tendo adoptado uma classificac;:ao que 
vamos seguidamente apresentar, num 
dos tipos mais frequentes sobre «nativ~s», 
pedimos desde j6 as nossas antecipadas 
desculpas pelas incorrecc;:6es que 0 texto 
possa apresentar, aceitando com 
desportivismo todas as correcc;:6es 
que outros, mais dotados, pretendam 
fazer, 

No ana de 1873, a varied ode de ca
rimbos em uso nos diferentes Crrculos 
Postais do «British India)) tinha-se tornado 
de tal maneira confusa, que a Autorida
de Postal Central iniciou e concretizou um 
sistema uniforme para toda a India, Em 
primeiro lugar 0 vasto territorio foi dividido 
em Crrculos Postais, que se indicam no 
quadro seguinte: 

Circulo 5ede lelra 

BENGAL CALCUTA C 
BOMBAY BOMBAY B 
MADRAS MADRAS M 
N,W. PROVINCES ALLAHABAD A 
PUNJAB LAHORE L 
CENTRAL PROVINCES NAGPUR N 
SIND KARACHI K 
BURMA RANGOON R 
OUDK LUCNOW 0 
RAJPUTANA AJMERE J 
TRAVELLING POST OFFICE ALLAHABAD T 

Ainda foram formados mais 4 crrcu
los Posta is, posteriormente, mas naG os 

.. If· . • • Noticiario Oficial ~"'. . '~ .... Ii-" .! .' 

apenas necess6rio que a Franc;:a consi
go acertar 0 seu calend6rio exposicional, 
em func;:ao do portugues e do espanhol. 

Ficou entao decidido 0 seguinte: 

1 - Realizar-se de do is em dois anos 
numa nacional de um dos parses um 
encontro trilateral de filatelia integrado 
no exposic;:ao nacional. 

2 - 0 pars anfitriao disponibilizar6 
para coda um dos outros dois parses um 
espac;:o on de serao expostas 2250 a 2400 
folhas de exposic;:ao, sendo 0 total de 
quadros para esses dois parses de 300 e 
de folhas entre as 4500 e as 4800, 

3 - 0 pars anfitriao convidar6 dois 
jurados de coda um dos outros do is 
parses. 

4 - Ficou estabelecido que 0 calen
d6rio inicial serio 0 seguinte: 

1996 Espanha - Exfilna 96 - Vitoria 
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1998 Franc;:a - Exposic;:ao Nacional de 
Franc;:a - Bordeus 

2000 Portugal - Local a definir 

Este acordo e alta mente positiv~ para 
Portugal, porque dar6 a oportunidade 
aos nossos filatelistas e jurados 
contactarem com outras filatelias e tro
carem experiencias. 

Para alem disto proporcionar6 a ou
tras filatelias e filatelistas de passarem a 
conhecer a realidade filatelica portu
guesa e em especial as colecc;:6es por
tuguesas. 

Este excelente acordo agora alcan
c;:ado poder6 em breve ser extensivo a 
outros parses, j6 que existe a intenc;:ao 
clara de 0 alargar aos parses do Sui do 
Europa, 

Pedro Vaz Pereira 



se. sendo obrigatorio que as participa
<;:oes apenas contenham material do 
proprio pars. com excep<;:ao apenas 
para as participa<;:oes tematicas. 

A cada pars e atriburdo um nume
ro total de pontos 0 qual corresponde 
por sua vez ao somatorio dos pon
tos atriburdos a cada participa<;:ao do 
pars. 

Ao pars vencedor competira organi
zar a proxima Francephila. 

o jurado portugues a este certame e 
Antonio Silva Gama. jurado tematico do 
Quadro Nacional de Jurados da Fede
ra<;:ao Portuguesa de Filatelia. 

Os convites para a representa<;:ao 
portuguesa foram feitos aos seguintes 
filatelistas: 

- Joaquim Leote 
«India Portuguesa» 

- Lurs Frazao 
«Portugal e 0 Imperio» 

- David Cohen 
<dnteiros Postais de Portugal» 

- Joao Soeiro 
«Correio Aereo Portugues» 

- Julio Pedroso Maia 
«Essa Gesta Gloriosa» 

- Joaquim Canteiro 
«Pontes» 

- Hugo Alexandre Portocarrero 
«0 Cavalo» 

Acordo Trilateral 
Portugal-Espanha-Francra 

Em 1991. Portugal e Espanha assina
ram em Vila Nova de Gaia um Protoco-
10 Luso-Espanhol de intercambio filatelico. 
tendo side subscritores as Federa<;:oes 
Nacionais dos dois parses ibericos. 

Este Protocolo tem funcionado de 
uma maneira exemplar e tem contribu
rdo para 0 estreitamento das rela<;:oes 
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Luso-Espanholas e em especial para 0 
melhor conhecimento mutuo das filate
lias dos dois parses. 0 que traz como e 
obvio largas vantagens no campo in
ternacional. 

Em face deste excelente relaciona
mento a Federa<;:ao Portuguesa de Fi
latelia e a Federa<;:ao Espanhola de 
Sociedades Filatelicas resolveram prop~r 
a Federa<;:ao Francesa de Sociedades 
Filatelicas a sua integra<;:ao neste 
exemplar acordo firmado em Vila Nova 
de Gaia. 

Para isso e como prime ira etapa. 
realizou-se. em Maio. na bela vila de 
Martigues. proximo de Marselha um pri
meiro encontro ao mais alto nrvel entre 
as tres Federa<;:oes Nacionais. 

Dessa primeira reuniao saiu um prin
cipio de inten<;:oes por parte da Fran<;:a 
em integrar da melhor forma possrvel 0 
acordo ja existente entre Portugal e Es
panha. tendo entao ficado decidido 
realizar-se um segundo encontro na ci
dade de Haia. aproveitando-se para 0 
efeito a realiza<;:ao da FEPAPOST-94. 

A 21 de Outubro realizou-se 0 

agendado encontro sendo as delega
<;:oes das Federa<;:oes Nacionais com
postas da seguinte forma: 

- Portugal - Pedro Vaz Pereira -
Presidente 

Manuel Portocarrero - 1.0 Vice- Pre
sidente 

- Espanha - Fernando Aranaz del 
Rio - Presidente 

Jose Moreno - Delegado FEPA 
- Fran<;:a - Robert Deroy - Presi

dente 
Bernard Jimenez - Secreta rio Geral 

Desta reuniao saiu um acordo pos
srvel para os tres parses e estou certo que 
sera 0 principio de uma colabora<;:ao 
que em breve sera muito maior. sendo 

abordaremos para nao alongar este 
apontamento. 

Em seguida foi decidido que cada 
esta<;:ao Postal (P.O.) teria a sua chan
cela. formada por letras e numeros. 
distintos para coda uma. e que essa 
chancela seria em principio do tipo 
duplex. isto e. obliterava 0 selo e gravava 
simultaneamente na carta 0 nome da 
esta<;:ao postal e a data. 

Este tipo constitui aquele que W. 
Renouf na sua obra. indica como 0 Tipo 
(17) e as variedades (17 a). (17 b). (17 c) 
e (17 d). 

o sistema. como iremos descrever. e 
nao so engenhoso como elastico. pois 
abrange uma enorme gama de possi
bilidades e os operadores das esta<;:oes 
postais tinham 0 merito de efectuar 
perfeitas oblitera<;:oes. ainda que. sob 0 
ponto de vista artfstico e filatelico tives
sem 0 grande defeito de ultrapassar em 
muito. a area dos selos emitidos. 

Em esquema. 0 formato base deste 
Tipo (17). duplex. e 0 seguinte: 

0==-
a parte esquerda. um circulo que devia 
indicar 0 nome da esta<;:ao postal e a 
data; a parte direita um rectangulo 
formado por barras grossas com um es
pa<;:o central para inscric;ao da letra e 
numeros. 

Se bem que haja «nativos» obliterados 
com as mais diversas letras e numeros. 
vamos referenciar mais em pormenor as 
que se relacionam com 0 Crrculo Postal 
de Bombaim. dado que os territorios 
portugueses estavam «paredes meios» 
com territorios daquele Cfrculo Postal. na 
certeza de que. para os restantes crr
culos Posta is. a «ginastica» e exacta
mente a mesma. 
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Assim. a esta<;:ao postal principal te
ria sempre 0 numero 1 e a letra inicial 
do capital. como se mostra no grafico 
seguinte: 

..... 1 RENOUF, TIPO 17 

este seria 0 carimbo aplicado sobre to
das as estampilhas das cartas que des
sem entrada na esta<;:ao principal ((head 
office»)-l. de BOMBAY-B. 

Estavam identificadas para 0 Crrculo 
Postal de BOMBAY nessa epoca. 19 es
ta<;:oes posta is que distriburam malas do 
correio «<disbursing offices»). nas locali
dades que indica mos. e a que 
correspondiam os seguintes numeros: 

1 - BOMBAY 
3 - KAIRA 
5 - SHOLAPUR 
8 - KPLAPUR 

10 - CARWAR 
13 - TANNA 
15 - BELGAO 
18 - BROACH 
20 - BHUJ 
22 - ADEN 

2 - AHMEDABAD 
4 - AHMEDNAGAR 
7 - DHULIA 
9 - SATARA 

11 - DHARWAR 
14 - POONA 
17 - BARODA 
19 - SURAT 
21 - RAJKOT 

Desconhecemos as razoes do falta 
dos numeros 6. 12 e 16 (possivelmente 
extin<;:ao dos postos). 

Qualquer destas localidades tinha a 
sua esta<;:ao postal «<disbursing office») e 
eventual mente varias outras que Ihes 
estariam dependentes em localida
des nos suas proximidades; seriam esta
c;oes posta is nao distribuidoras ((non
disbursing») que obrigatoriamente 
obliteravam a correspondencia. mas 
enviavam-na depois para a estac;ao 
postal da qual dependiam; estas esta
c;oes postais nao distribuidoras tambem 
eram numeradas sucessivamente e 05-
sim 0 tipo (17) de W. Renouf aparece 
modificado para 0 tipo (17 a) que toma 
entab a seguinte forma: 



-3-- -- -8-5 RENOUF, TlPO (17 A) 

este carimbo seria usa do pela esta<;;:ao 
postal nao distribuidora (3) subordinada 
a esta<;;:ao postal distribuidora n.o 5 -
- SHOLAPUR, do Circulo de BOMBAY-B. 

Se por acaso a esta<;;:ao postal tives
se ainda algumas outras sec<;;:oes postals 
dela dependentes. entao apareceria 0 
tipo (17 b) que se mostra em tamanho 
natural : 

-2-- -- -B-15 RENOUF, TIPO (17 B) 

-3-- -a leitura desta marca postal seria entao: 
a secc;:ao postal n.O 3, pertencente a es
tac;:ao postal nao distribuidora (<<non
-disbursing))) n.o 2. dependente da esta
c;:ao postal distribuidora n.o 15 -BELGAO 
- do Circulo de BOMBAY-B. 

Escusado sera dizer que nao dispo
mos de elementos que nos permitam 
Identificar as localidades que designa
mos apenas pelos seus numeros, nem 
temos a certeza do numero de secc;:oes 
(ou ramais) postais. como ate da quon
tidade de P.O. «non-disbursing)), mas tao 
somente das outras ja anteriormente 
identificadas (<<disbursing offices))). 

No caso da estac;:ao postal distribui
dora possuir varias sec<;;:oes posta is dela 
dependentes, entao o. carimbo so 
apresentava 0 numero inferior e ficava 
com 0 aspecto seguinte tipo (17 c): 

B-IS 
-3-- - RENOUF, TIPO (17 C) 
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que seria oplicado na sec<;;:ao postal n.O 
3. dependente directamente da estac;:ao 
postal n.D 15 - BELGAUM - do Circulo 
de BOMBAY-B. 

Fazendo a comparac;:ao com 0 es
quema anterior. e apesar da repeti<;;:ao 
dos numeros 3 e 15 e da letra B. facil
mente se deduz que sao dois locais 
absolutamente distintos. que nada tem 
aver um com 0 outr~ . 

o tipo (17 d)· de W. Renouf apenas 
difere do anterior pela circunstancia de 
ter 2 tra<;;:os na parte superior e 3 tra<;;:os 
na parte inferior: 

0 -1 RENOUF, TIPO (17 D) 

-5-- -- -
fa<;;:amos a leitura deste tipo (17 d) do 
Renouf: carimbo usado pela sec<;;:ao 
postal n.D 5 da estac;:ao postal distribui
dora n.D 1 - CALCUT A. do Circulo de 
BENGALA. que e representado pela letra 
C (ver quadro inicial). 

Todos estes tipos aparecem na for
ma duplex. i.e.. com um circulo a es
querda indicando 0 nome da localida
de e a data; julgamos que por vezes 0 
circulo da esquerda foi omitido. em es
pecial nos sec<;;:oes posta is. onde pa
rece que 0 carimbo seria da forma 
«single)). porque se pensava que 0 

operador do correia teria tao pouco 
movimento postal que teria tempo de 
sobra para colocar 2 carimbos «single)) 
em vez de um duplex; de qualquer for
ma essas circunstancias so podem ser 
obseNadas em cartas ou fragmentos. 
po is a superficie dos selos era demasia
do pequena para comportar qualquer 
duplex. 

Em todos os Circulos Postais 0 sistema 
era igual. so que era variavel 0 numero 
de estac;:oes distribuidoras (<<disbursing 
offices))) bem como das restantes esta
<;;:oes e sec<;;:oes subordinadas. 

Noticiario Oficial 

DIA DO SELO 

A exemplo do que vem acontecendo 
desde 1988. a Federac;:ao Portuguesa de 
Filatelia levou a efeito mais uma Come
morac;:ao Nacional do Dia do Selo. No 
referido ana a aludida Comemorac;:ao 
realizou-se em Vila Nova de Santo Andre. 
no PavilhOo Gimnodesportivo do Grupo 
Desportivo e Cultural dos Trabalhadores da 
Petrogal de Sines. local onde decorreu, 
igualmente. a III Exposi<;;:ao Nocional de 
Filatelia Tematica «COSTA AZUL/94)) . 

A Direcc;:ao da F.P.F. decidiu dedicar 
o DIA DO SELO - 1994 a Primeira Repu
blica Portuguesa. periodo da Filatelia 
Nacional extrema mente rico no contex
to filatelico. Assim. levou a efeito um 
Salao Filatelico da 1.° Republica Portu
guesa, onde foram apresentadas varias 
participac;:oes respeitantes aquele peri
odo da Historia Lusiada. 

Conforme a F.P.F. tinha anunciado. 
pel os 10h30m foram editados dois ca
rimbos comemorativos. sendo um dedi
cado ao Sa lao da 1.a Republica e outr~ 
ao Dia do Selo. A F.P.F. editou, ainda. 
dois sobrescritos alusivos aos referidos 
eventos. 

Pelos 13h30m realizou-se. na Pousa
da de Santiago do Cacem. 0 ja habitu
al almo<;;:o do Dia do Selo, no qual esti
verom presentes cerca de 50 filatelistas. 
alguns dos quais ocompanhadas das 
respectivas famDias. Durante 0 repasto. 
foram distribuidas medalhas aos exposi
tores do Salao Filatelico da Primeira Re
publica e distribuidos os premios anuais 
da F.P.F. 

Em 1994. a Medalha de SeNic;:os Ines
timaveis foi atribuida ao Director deste 
Boletim. Dr. Eurico C.E. Loge Cardoso. 

Os Premios de Merito Filatelico - Li
teratura, referentes ao ana de 1993. fo
ram entregues aos seguintes filatelistas e 
a Agremio<;;:ao Filatelica que se indica: 

33 

Premio «Godofredo Ferreira)) - Melhor 
Livro 

- «A Maximafilia na Actualidade)) 
do Dr. Eurico Carlos Esteves Lage Car

doso 

Premio «0 Philatelista)) - Melhor Peri6-
dico 

Clube Nacional de Filatelio 

Premio «Carlos Trincao)) - (Obras nao 
incluidas nos restantes itens) 

- «Publicac;:oes referentes as Exposi
<;;:oes «Porto-93)) e «lnvicta-93)) 

- «Jornal de Filatelia)) 
Clube Nacional de Filatelia 

Premio «A. Guedes de Magalhaes)) -
- Melhor Autor 

-«Artigos de interesse geral para a Fi-
latelia, publicados durante 0 ana de mil 
novecentos e noventa e treS)) 

- Jose Geada Sousa 

FRANCEPHILA 95 

A Federa<;;:ao Portuguesa de Filatelia 
informa que vai realizar-se em Junho, na 
cidade francesa de Orleans. mais uma 
exposi<;;:ao Francephila. estando a orga
nizoc;:ao a cargo da Federa<;;:ao France
sa de Sociedade Filatelicas. 

Esta exposi<;;:ao. de caracteristicas 
muito especiais e completamente ino
vadoras, ira reunir os seguintes paises: 

- Alemanha - Austria - Belgica -
Dinamarca - Espanha - Finlandia - Fran
<;;:a - Inglaterra - Grecia - Italia - Lu
xemburgo - Noruega - Holanda - Portu
gal - Suecia - Sui<;;:o e Turquia. 

Nesta exposic;:ao de competic;:ao en
tre paises. cad a Federa<;;:ao Nacional 
apresentara uma porticipa<;;:ao por clas-
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OBRAS EM DEPENDENCIAS DA SEOE 

U 
ma das condic;oes para de poder trabalhar com prazer e ter um ambiente 
agrad6vel a todos os tftulos. Nao basta existir uma so convivencia com as 
pessoas que nos rodeiam. E preciso, tambem, ocuparmos um espac;o em que nos 

possamos sentir bem. 
Encontrou a nova DirecC;ao, sob 0 ponto de vista administrativ~, uma secretaria 

muito bem estruturada e organizada, mas com um espac;o bastante degradado devido 
a infiltrac;oes das chuvas. Pela mesma razao a marquise carece de reparac;oes urgentes 
per se encontrar muito danificada. 

j6 encet6mos contactos com um empreiteiro que nos apresentou um orc;amento 
que ultrapassa as duos centenas de contos. 

Com grande sacrificio e acautelando as despesas certas e priorit6rias (particular
mente a publicaC;ao de quatro numeros do Boletim por ano), a direcC;ao do Clube 
con segue disponibilizar algumas (poucas) dezenas de contos que adicionadas a um 
subsidio generoso, conseguido por um grande amigo do nosso clube, totalizam 100.CXXJ$OO. 

Embora nos custe, naG podemos deixar de recorrer aos nossos prezados e dedicados 
consocios para, na medida das suas possibilidades, contribuirem com 0 seu donativ~ 
para podermos levar por diante a concretizaC;ao do nosso desejo de reparar, logo que 
possive!' as referidas dependencias do Clube. De notar que, em qualquer caso, so 
poderao efectuar-se as obras quando tivermos a garantia que 0 problema das infiltrac;oes 
est6 resolvido. 

Estamos convictos que os socios do C.F.P. mais uma vez VaG dar provas da sua 
generosidade e da amizade que nutrem pelo Clube, ajudando-nos a conseguir a verba 
que nos falta, para 0 objectiv~ em vista. 

AIR SERVICES IN NATIONALIST SPAIN 
During the Civil War 1936-1939 

o ilustre filatelista, nosso prezado 
cons6cio e amigo Dr. Felix Gomez-Guillamon 
acaba de publicar, em M6Iaga-Espanha, a 
obra em epigrafe. 

Trata-se de ~ma excelente obra com 
cerca de 250 paginas, profusamente ilustra
do, que nos d6 uma visao muito ampla do 
que foi 0 correio aereo no Espanha Naci
onalista no periodo da Guerra Civil (1936-
-1939). 

Como nos diz 0 seu autor, 0 livro e ba
seado em quatro extensos artigos sabre 0 
referido periodo belico publicados, anos 
mais tarde, no «Magazine Cruzado». 

Escrito em ingles, este magnifico traba
lhe revelo um espirito de investigaC;ao do 
seu autor digno dos maiores encomios. 
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Felicitamos vivamente 0 nosso prezado 
amigo Dr. Felix Guillamon, ao mesmo tem
po que agradecemos 0 exemplar ofereci
do para a nossa Biblioteca. 

Pl'Oponha um novo socio para 0 CFP 
Anuncie na Revista do CFP 

Ora como sabemos, DAMAo tinha 
instalada no seu territorio uma estac;ao 
postal inglesa que somente foi encerra
das em 1884 e que, desde sempre utili
zava marcas posta is da «British india» 
tanto nos selos da India (desde 1854), 
como nos «nativos» a partir de 1871, ate 
ao seu encerramento; nestes termos esta 
estac;ao postal inglesa utilizava a marca 
Tipo (17 oJ, que se mostra: 

-3-- -- -B-19 RENOUF, TIPO (17 A) 

e que portanto se pode traduzir como a 
estac;ao postal n.o 3 ((non-disbursing»), 
dependente da estac;ao postal n.o 19 -
- SURAT - ((disbursing office») do Cir
culo de BOMBA Y-B; nunca vimos esta 
marca no forma duplex, certamente por 
falta de cartas ou fragmentos. 

SURAT era uma cidade que na litera
tura portuguesa vem designada por 
SURRATE (Vd. Ismael Gracias, pag. 65), 
que faria a distribuiC;ao das malas de 
correio de todas as estac;oes que dela 
estavam dependentes para 0 interior do 
fndia ou para Bombaim. 

Mas uma duvida se nos poe: tendo 
DAMAo um porto, e havendo navega
C;ao na costa do Malabar que facilmente 
transportaria correio tanto para 0 Norte 
como para 0 Sui, naG nos parece curial 
que algum correio fosse a Surat voltan
do depois a Damao, para seguir 00 seu 
destino por barco, pelo que naG deve
mos errar muito se afirmarmos que a 
estac;ao postal inglesa de DAMAo teria 
a dupla capacidade de «non-disbursing» 
e de «disbursing office», esta ultima em 
especial para 0 correio maritimo costeiro. 

Outras marcos posta is do «British fndia» 
nos aparecem obliterando «nativos», que 
pensamos esclarecer em proximos 
apontamentos. 

J.D. 
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UM POUCO DE HISTORIA POSTAL 

o ccREGULAME~TO GERAL DE 
SANIDADE MARITIMA .. DE 1874 

As doen<;:as infecto-contagiosas fo
ram um dos grandes males que afecta
ram todo 0 seculo XIX. Assim, havia que 
precaver a importa<;:ao dessas doen<;:as, 
de que poderiam ser portadores as 
pessoas e bens que entravam por via 
maritima em Portugal. 

Em 12 de Novembro de 1874 era 
publicado 0 ((REGULAMENTO GERAL DE 
SANIDADE MARITIMA», 0 qual tinha como 
principal fun<;:ao 0 de regulamentar e 
controlar a entrada de pessoas e bens 
atraves da via maritima, precavendo e 
controlando assim a transmissao de do
en<;:as contagiosas. 

DECRETO 
12 DE NOVEMBRO 

Regulamenta geral de sanidade 
maritima 

Usando das faculdades que me sao 
concedidas pelo artigo 1.° do decreto 
com for<;:a de lei de 3 de dezembro de 
1868, com referencia ao artigo 16.°, n.O 
19.° do decreto d "de janeiro de 1837 
e carta de lei de 10 de abril de 1874: hei 
por bem approvar, para que se execu
te, desde 1 de janeiro de 1875 em diante, 
o regulamento geral de sanidade 
maritima d'esta data, 0 qual baixa 
assignado pelos ministros e secretarios 
d' estado dos negocios do reino, da fa
zenda, da marinha e ultramar, e es
trangeiros. 

Os mesmos ministros e secretarios 
d'estado assim 0 tenham entendido e 
fa<;:am executar. Pa<;:o da Ajuda, em 12 
de novembro de 1874 - Antonio Rodri-
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Pedro Vaz Pereira 

gues Sampaio - Antonio de Serpa 
Pimentel - J060 de Andrade Corvo. 

o artigo 1.° do REGULAMENTO men
ciona 0 seguinte nos seus numeros 1.°, 
2.° e 3.°: 

Regulamento geral de sanidade 
maritima 
TITULO I 

Providencias de sanidade maritima 
da competencia do governo 

Artigo 1.° 0 servi<;:o de sanidade 
maritima e superiormente dirigido pelo 
governo, e a este compete: 

1.° Decretar regulamentos e determi
nar providencias geraes, tendentes a 
impedir que quaesquer molestias con
tagiosas de indole epidemica, especial
mente a peste, a febre amarella e a 
cholera-morbus, e as epizootias de pes
te bovina ou typho contagioso do gada 
bovino, e de peri pneumonia exsudativa, 
sejam introduzidas nos portos maritimos 
e propagadas no continente do reino e 
nas ilhas adjacentes; 

2.° lnvestigar regularmente por meio 
dos funccionarios consulares de Portugal. 
dos empregados de saude e competen
tes auctoridades das provincias ultramari
nas, qual seja 0 estado sanitario dos res
pectivos portos e povoa<;:oes sertanejas; 

3.° Qualificar os portos com rela<;:ao 
ao seu estado sanitario, deciarando: 
inficionados aquelles em que se mani
festarem doen<;:as contagiosas de indole 
epidemica; supeitos aquelles que tive
rem frequentes ou proximas rela<;:oes 
com os portos inficionados; e revogar e 
alterar estas qualifica<;:oes segundo as 
vicissitudes do estado sanitario dos mes
mos portos. 

A nova Direc<;:ao, que tudo vai fazer 
para dina mizar as actividades do nosso 
Clube, tem esperan<;:a que este panora-

ma negativo se modifique e apela para 
o espirito clubista dos prezados associa
dos. 

Campanha de Angaria~ao 
de novas S6cios 

E inten<;:ao da Direc<;:ao levar a efeito varias iniciativas dentro do plano de 
dinamiza<;:ao que se esbo<;:ou para 0 nosso Clube. Mas como os nossos prezados 
cons6cios sabem muito bem, as inova<;:oes, melhorias, aquisi<;:oes, etc .. custam di
nheiro que, de um modo geral, falta nos cofres das pequenas e das grandes 
agremia<;:oes quaisquer que sejam os fins a que se dediquem. 

Assim, 0 C.F.P. necessita de um maior numero de associados porquanto se man
tem, praticamente, com as quotiza<;:oes. Achamos ser boa politica nao aumentar, 
em 1995, 0 custo das quotas, mas por outr~ lado tambem pensamos que deviamos 
apelar aos nossos cons6cios, no sentido de fazerem um pequeno esfor<;:o para trazer 
para 0 Clube mais associados. toque Ihes vamos pedir, retribuindo, simbolicamente, 
o ((esfor<;:o» que vaG despender: 

1) Cada associado do C.F.P. deve procurar angariar 0 maior numero de s6cios 
possivel, no ana que esta a decorrer; . _ . . 

2) 0 s6cio do Clube que assinar as propostas para a admlssao de mals cinco 
novas s6cios recebera uma lembran<;:a (material filatelico); 

3) 0 s6cio do Clube que conseguir inscrever 0 maior numero de asso~iados no 
corrente ana (superior a cinco, obviamente) sera considerado 0 ((SOCIO DO 
ANO» e recebera a medalha do Clube com essa designa<;:ao. 

Os prezados associados interessados em colaborar na nossa campanha poderao 
solicitar 6 secretaria do Clube as propostas de inscri<;:ao que necessitarem. 

Esperamos e desejamos a maior receptividade para esta iniciativa. 

TESOURARIA 
Apelo aos Socios Devedores 

Apelamos aos prezados cons6cios que nos tem acompanhado ao !ong,? dos an<;,s 
e que, por razoes diversas, nao tem satisfeito 0 pagamento das quotlza<;:oes anualS, 
para que, com a brevidade possiveL liquidem os seus debitos contribuindo, . assim, 
para a estabilidade financeira do 'CIube. _ . . 

A Direc<;:ao confia, sinceramente, na dedica<;:ao, nunca posta em duvlda, desses 
associados, esperando que 0 seu apelo seja ouvido. 
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Assembleia Geral Ordinaria 
do Clube Filatelico de Portugal 

NOS termos da convoca<;:ao datada 
de 22 de Outubro de 1994, reuniu, 
na sede do Clube, em 9 de De

zembro do mesmo ano, a Assembleia 
Geral Ordinaria, com a seguinte Ordem 
de Trabalhos: 

1 .0 - Aprecia<;:ao, discussao e vota
<;:00 do Relat6rio e Contas da Direc<;:ao 
e Parecer do Conselho Fiscal do ana de 
1993. 

2.° - EleiC;ao dos Corpos Gerentes 
para 1994/96. 

Nos termos estatutarios, a Assembleia 
reuniu em segunda convoca<;:ao pelas 
21 e 30 horas, sob a presidencia do Dr. 
Jose Joaquim Jorge Oliveira. 

Ap6s terem sido aprovados por mai
oria tanto 0 Relat6rio e Contas da Di
recC;ao como 0 Parecer do Conselho 
Fiscal. passou-se a eleiC;ao dos Corpos 
Gerentes para 0 trienio 1994/96, depois 
de breve inteNalo. 

Votaram 25 associados (21 presentes 
e 4 por delega<;:ao). 0 resultado da 
eleiC;ao foi 0 seguinte: 

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 

P~esident~ .............................. .... ...................... Dr. Jose Joaquim Jorge Oliveira 
Vlce-Presldente .............................................. Miguel Jose Pessanha 
Secret9r!0 ........................................ ................ Eng.o Joaquim Antero da Silva MaC;as 
Secretano ............ .............. .............. ...... .... ...... Jose Manuel Castanheira da Silveira 

CONSELHO FISCAL 

Presidente ............. ............. .... .... ...... ...... ... ....... Domingos Martins Coelho 
Secreta rio ........................................................ Dr. Bento Manuel Grossinho Dias 
Relator ...... .... ...... .............. ............................... Joao Lufs de Medeiros 

DIREC<;AO 

P~esident~ ........................................................ Dr. Eurico Carlos Esteves Lage Cardoso 
Vlce-Presldente .............................................. Jose Rodrigo Dias Ferreira 
~ esoure:i~o .............................. .. ........................ Fernando Augusto Araujo Mendon<;:a 
ecretano ..................................... ... .... , ........... Fernando Marques Oliveira 

Vogal ...................................... ...... ................... Fernando da Silva Ideias 
Vogal ............................ .... .......... .. ................... Rui Manuel Gravata Resende 
Vogal ........ .......... ...... ....................................... LUIs Miguel Pinto Santos Monteiro 
Vogal Suplente ............................................... Carlos Manuel Agostinho Salgueiro 
Vogal Suplente ............................................... Jose Alberto Cardona 

Embora se tenha notado uma maior 
afluencia de associados nesta Assem
bleia Geral. 0 certo e que, infelizmente, 
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os nossos s6cios continuam um pouco 
indiferentes aos grandes momentos da 
vida do Clube. 

A declaraC;ao de inficionado ou 
supeito designara 0 dia desde que a 
mesma declaraC;ao deve comec;ar a 
produzir effeito, 0 qual sera 0 primeiro 
dos cinco dias antecedentes a mani
festac;ao do primeiro caso da febre 
amarella ou cholera-morbus e 0 primei
ro dos oito dias anteriores a manifesta<;:ao 
do primeiro caso de peste. 

Nenhum porto inficionado podera ser 
declarado limpo senao depois de ha
verem decorrido trinta dias successivos 
sem altera<;:ao na saude publica, se a 
hypothese se referir a peste, vinte se se 
referir a febre amarelia, e quinze se se 
referir a cholera-morbus. 

Nenhum porto suspeito p6de ser de
clarado limpo sem que haja desapareci
do totalmente dos portos inficionados a 
molestia, que tiver originado a suspeiC;ao. 

Aos Governadores Civis cobiam en
tre outras as atribuic;oes que de seguida 
se transcrevem e que considero como 
as mais importantes: 

TITULO II 
Attribui<;oes dos governadores eivis 

Art. 2.0 Aos governadores civis dos 
districtos administrativos em que ha 
portos de mar, compete: 

1.° Superintender, p~r si e pelos seus 
delegados, em tudo 0 que disser respeito 
a po Ii cia da sanidade maritima, e fazer 
cumprir 0 presente regula mento, bem 
como quaesquer outras ordens que 
emanem do governo; 

9.° Remetter com urgencia ao gover
no os autos das embarcac;oes entradas, 
por onde conste a existencia de qual
quer molestia contagiosa de indole 
epidemica em paiz naG declarado 
inficionado pelo mesmo governo; 

Art. 4. 0 Os governadores civis dos 
districtos, em que haja lazaretos, 
remetterao mensalmente a secretaria 
d' estado dos negocios do reino um 
mappa de todo 0 seNi<;:o feito n'aquelles 
estabelecimentos. 

Art. 5.° As attribuic;oes conferidas 
n'este titulo aos governadores civis naG 
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sao extensivas a esta<;:ao de saude de 
Belem e ao lazareto do porto de Lisboa. 

Assim chegamos a conclusao que 
existia uma «Casa de Saude de Belem» 
e um «Lazareto de Lisboa». Poe-se agora 
a questao de diferen<;:a entre uma «Casa 
de Saude» e um «Lazareto». 

Procurarei adiante esclarecer sobre 
estas claras diferenc;as. 

Aos funcionarios consulares e aos 
«empregados de saude» das provfncias 
ultramarinas cabia igualmente a obriga
toriedade de fiscalizar todos os barcos e 
de denunciar todas as epidemias de
tectadas nos portos de origem ou a 
bordo dos navios. 

_ TITULQ V 
ESTA<;OES DE SAUDE MARITI MAS 

o artigo 16.° da SeCC;ao I. nos seus § 
1.0, § 2.0 enos artigos 17.0, 18.0 e 19.0 
dizia 0 seguinte: 

Art. 16.0 Fazem-se as visitas de saude, 
tanto as embarcac;oes de longo curso, 
como as de cabotagem e outras de 
navegaC;ao costeira, nos seguintes por
tos: Albufeira, Angra, Aveiro, Belem (Lis
boa), Caminha, Cascaes, Cezimbra, 
Ericeira, Espozende, Faro, Figueira, 
Funchal, Fuzeta, Horta, Lagos, Olhao, 
Pedreneira, Peniche, Portimao, Ponta 
Delgada, Porto, Povoa de Varzim, Sagres, 
S. Martinho, Setubal. Sines, Tavira, Vianna 
do Castello, Villa do Conde, Villa Nova 
de Milfontes e Villa Real de Santo Anto
nio. 

§ 1.0 Na esta<;:ao de saude de Belem 
s6mente se visitam embarcac;oes de 
longo curso e de cabotagem: todas as 
outras que demandarem 0 porto de Lis
boa, sao visitadas nas estac;oes de saude 
de Pac;o d' Arcos e da Trafaria. 

§ 2.0 Nos portos das ilhas adjacentes, 
onde naG haja ainda estabelecidas es
tac;oes de saude, mas que sejam fre
quentados por embarca<;:oes de Ion go 
curso, a visita continuara a ser feita pelas 
auctoridades administrativas. 

Art. 17.0 Em todos os demais portos 
do continente do reino e das ilhas ad-



jacentes, nao especificados no artigo 
antecedente, so poderao ser visitados 
pelos empregados das alfandegas os 
barcos de pesca, da alfandega, de 
cabotagem e de pilotos. 

Art. 18.0 Sao estac;:oes de saude de 1.0 
ordem todas as que tiverem lazaretos; de 
2.0 ordem aquellas em que se permittirem 
quarentenas de observac;:ao e comple
menta res; e de 3.0 ordem as restantes. 

§ unico, As quarentenas de rigor 
somente se permittem nos portos onde 
houver lazareto, e as complementares e 
de simples observac;:ao nao so n'esses 
portos, mas tambem nos de Angra, 
Funchal, Horta, Ponta Delgada, Setubal e 
Villa Real de Santo Antonio. 

Art. 19.0 0 pessoal das estac;:oes de 
saude compoe-se dos guardas mores, 
escrivaes interpretes, agentes, guardas de 
saude e remadores dos escaleres privati
vos, nos portos em que estes se tornem 
indispensaveis. 

Logo temos que as «Estac;:oes de Sau
de)) ou «Casa de Saude» eram locais de 
inspecc;:ao que tinham como func;:ao 0 de 
fiscalizar os barcos que entravam nos 
nossos portos e ai detectarem se a do
cumentac;:ao sanitaria dos mesmos se 
encontrava em ordem, mormente se es
tavam providos da necessaria e indispen
savel «Carta de Saud e», documento sa
nitario obrigatorio na epoca para todos 
os barcos. 

SEC<";AO IV _ 
DOS AGENTE~ DAS ESTA<";OES 

Segundo 0 artigo 35.0 n.O 1, competia 
aos agentes das estac;:oes de saude 0 
seguinte: 

SEC<";AO IV 
Dos agentes das estQ(;c3es 

Art. 35.0 Aos agentes das estac;:oes de 
saude compete: 

1.0 Fechar a correspondencia e dirigi
-Ia aos seus destin~s, bem como receber 
a que chegar a estac;:ao, e passar os 
competentes recibos; 
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Aqui encontramos a primeira menc;:ao 
relativa ao tratamento da correspon
dencia. 

Nas visitas de saude 6s embarcac;:oes 
existia um extenso formula rio de 39 per
guntas obrigatorias, 0 qual se destinava 
a saber se 0 comandante t inha recebi
do noutros portos pessoas e mercadori
as e em que condic;:oes 0 tinha feito. 

A 35.0 pergunta desse formulario 
questionava 0 seguinte: 

35 - RECEBEU D'ELLES (portos) AL
GUMA PESSOA. FAZENDAS, CARTAS OU 
QUALQUER OUTRO OBJECTO? 

Esta fiscalizac;:ao era feita pelos 
guardas-mor das estac;:oes de saude. 

Importante para nos filatelistas era 0 
determinado no artigo 71. 0 do Regula
mento Sanitario e que dizia 0 seguinte: 

Art. 71.0 As malas da correspondencia 
serao abertas pela gente do navio, que 
auxiliara a desinfecc;:ao das cartas, 
jornaes e mais papeis pelo modo de
terminado no regulamento. 

§ 1.0 0 guarda mor da estac;:ao as
sistira sempre a desinfecc;:ao das malas; 
podera mandar picar com instrumento 
fino e perfurante os massos que forem 
volumosos, e devolvera para bordo os 
saccos ou capas de couro ou outras 
substancias susceptiveis que envolvam a 
correspondencia. Se forem encontrados 
quaesquer massos de correspondencia 
que tragam cousas estranhas a ella se
roo igualmente devolvidos para bordo 
e, depois de relacionados, entregues a 
alfandega, cobrando-se recibo. 

§ 2.0 Logo que se retirem da ponte 
ou caes as pessoas vindas de bordo 0 
guarda mor de saude entregara a 
correspondencia beneficiada ao com
petente empregado do correio. 

§ 3.0 A mala da secretaria d 'estado 
dos negocios estrangeiros sera guardada 
na estac;:ao de saude de Belem em um 
cofre especial ate ser entregue ao cor
reio da mesma secretaria, que passaro 
o competente recibo. 

Esta desinfecc;:ao era feita segundo 
uma determinada formula numero 6, que 
mais adiante abordarei. 

.............•....................•.....•..........•.......••••.•.•.•... 
• • • ..Un tCUIM .. 0101 .... "" • . : .~-~-: 

~~ 
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Figura 3 

dos pelo British Philatelic Bureau (Depar
tamento Filatelico dos Correios Ingleses) 
sao enderec;:ados em nome do filatelista 
e enviados directamente para a sua 
morada no propria dia da emissao. 

Nao estao disponiveis nas estac;:oes 
de Correios nem no B.P.B. depois da data 
de emissao. 

E aqui que estara a chave do pro
blema na tal diferenc;:a atras apontada. 

Se 0 nosso leitor estiver interessado 
nalguns F.D.C. ingles tera que ter 0 cui
dado de contactar, com a anteceden
cia conveniente, 0 British P. Bureau, se 
nao arrisca-se a nao ter a sua pec;:a 
que tanto gostaria. 

Para obviar qualquer contra tempo 
aqui vai 0 calendario das emissoes in
glesas para 1995. 

17 Janeiro 
14 de Marc;:o 
21 de Marc;:o 
11 de Abril 
9 de Maio 
6 de Junho 
8 de Agosto 
5 de Setembro 
3 de Outubro 
31 de Outubro 

fernando 0 1 b eirD 
P.UlI dolO Armdr os 
110 8!1 1 [ S'J 
I SOO LIS I\OA 
fORTUC;'L 

Cats 
Springtime 
Booklet Greetings 
National Trust 
Peace&Freedom 
Science Fiction 
Skakespeare 
Communication 
Rugby 
Christmas 

Figura 4 
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A Filatelia Inglesa 
e as inova90es 

, 

E normal vir da velha Albion as novi
dades. Desde a emissao do primei
ro selo 0 famoso «Penny Black)) em 

1840, passando pelos marcas de agua, 
bandas de fosforo, cola p.v.A. dextrina 
foi agora introduzido principalmente nos 
selos de taxa alta completando 0 

denteado a perfurac;:ao elfptica ou 
ovoide ver figura n.o 1. 

, . 

Figura 1 

Esta perfurac;:ao foi introduzida pela 
primeira vez em Marc;:o de 1992, apos 
um perfodo de estudo iniciado em 1990, 
tendo em conta aumentar a Seguranc;a 
dos Selos. 

A perfurac;:ao elfptica pode ser im
plantada em qualquer dos lad os, mas 
sempre simetrica e aos pares. 

o unico selo no Mundo com quatro 
perfurac;6es foi emitido em Man;o de 
1993, ou seja um ana depois da 2.° Serie 

Fernando Marques de Oliveira 

dos Castelos ter aparecido com aquela 
inovac;:ao. A pec;a de que falamos refe
re-se ao selo «Britannia)) de 10 Libras ver 
figura n.O 2. Este Selo alem das perfura
c;:6es ovoides no denteado, tem uma 
inscric;:ao em braille indicando 0 valor do 
selo para os invisuais, e 0 busto da Rai
nha em Sistema Holografico. 

t 

Figura 2 

A perfurac;ao elfptica no denteado 
ja esta a ser adoptado por outras ad
ministrac;:6es posta is, como e 0 caso da 
Polonia no seu selo de 4.000 Zt que se 
mostra na figura n.o 3. 

Um outr~ aspecto que vamos focar e 
relativo aos F.D.C. que em Inglaterra tem 
uma procura diferente da existente em 
Portugal e que surpreende quem visita 
feiras filatelicas naquele pafs. Em Ingla-

. terra todos os FOC (figura n.o 4) forneci-
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Qual a diferenc;a entre uma «Carta 
de Sauden limpa e uma «Carta de 
Saud en suja? 

Conforme atras mencionei as embar
cac;6es tinham que ser portadoras sem
pre de uma «Carta de Sauden a qual 
definia clara mente a situac;ao sanitaria 
do barco. 

Art. 78.° Carta de saude limpa e 
aquella que, em si enos seus vistos, 
mostrar que tanto no porto da proce
dencia, como nos de escala e arribada, 
naG havia caso, ou casos de doenc;a 
de natureza epidemica e contagiosa na 
occasiao da partida do navio, e que em 
referencia a peste, febre amarella e 
cholera-morbus fa<;:a declara<;:ao ex
pressa de que estas doenc;as naG se 
manifestaram em nenhum dos trinta, 
vinte ou quinze dias anteriores ao da 
partida do mesmo navio. 

Art. 80.° Carta de saude suja e aquella 
que, em si ou em qualquer dos seus 
vistos, deixe conhecer que no porto da 
procedencia, ou nos de escala e arriba
da, havia na occasiao da partida do 
navio qualquer caso de doenc;a 
epidemica e contagiosa, ou que em 
referencia a peste, febre amarella e 
cholera-morbus, naG diga expressamen
te que d'essas doenc;:as naG houve ca
sos em qualquer dos trintas, vinte ou 
quinze dias anteriores. 

Eram consideradas cargas suscep
tiveis de serem transferidas para os 
lazaretos as seguintes: 

Art. 93. 0 Sao consideradas materias 
susceptiveis: 

1.° Algodao em rama ou em manu
factura; 

2.° Cabello no seu estado ou em 
manufactura; 

3.° Canhamo em rama ou em manu
factura; 

4.° Cartas, jornaes e papeis fechados; 
5.Q Couros frescos e os seccos em 

bruto ou em manufactura; 
6.° Crina no seu estado ou em ma

nufactura; 
7.° Dessojos ou fragmentos animaes 

frescos; 
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8.° La em rama ou em manufactura; 
9.° Linho em rama ou em manufac

tura; 
10.° Pelles em bruto ou n'outro qual

quer estado; 
11.° Pennas no estado natural ou em 

obra; 
12.° Sed a em rama ou em manu-

factura; 
13.° Sumahuma; 
14.° Crina vegetal; 
15.° Fenos e hervas prensadas ou em 

fardos. 
Aqui encontramos np ponto 4.° as 

CARTAS, JORNAIS e PAPEIS FE CHAD OS. 
Assim, sempre que um barco era 

portador de uma «Carta de Saude)) suja, 
toda a correspondencia e demais papeis 
eram obrigatoriamente desinfectados 0 

que nao acontecia no inverso. 
Mas podia acontecer que sendo 0 

barco portador de uma «Carta de Sau
de)) limpa fosse obrigado a quarentena 
e desinfecc;:ao. 

Essa situac;ao dava-se quando: 
Art. 94.° A embarcac;ao procedente 

de porto timpa, com carta de saude 
limpa e regular, sera admittida a livre 
pratica, bem como os seus passageiros, 
tripulac;:ao, bagagens e carga, salvas as 
seguintes excepc;6es: 

1.° Quando tenha havido molestia 
suspeita a bordo, tanto pelo decurso da 
viagem como durante a estada nos 
portos da procedencia, escalas ou arri
badas, pois que n'este coso Ihe sera 
imposta e aos seus passageiros, tripula
c;ao, bagagens e carga susceptive/, 
quarentena de rigor; 

2.° Quando ao guarda mor conste 
officialmente ou por qualquer modo 
authentico que nos portos da partida, 
escalas ou arribadas se haja manifesta
do a cholera-morbus ou a febre amarella 
n'algum dos cinco dias immediatos a 
saida da mesma embarcac;ao, ou a 
peste em algum dos oito dias tambem 
immediatos ao da safda; pois que n'estes 
casos 0 navio sera considerado como 
de procedencia inficionada e sujeito as 
regras do artigo 99.°; 



3.0 Quando for julgada, attenta a na
tureza do cargo ou 0 estado de 
abarrotamente ou de infecc;oo, em 
condic;6es de insalubridade, po is que 
n'este coso tal embarc;oo ficara em 
quarentena de observac;oo, a fim de se 
praticorem as beneficiac;6es hygienicas 
que 0 guarda m6r de saude prescrever, 
dando-se comtudo livre pratica aos 
passageiros se 0 estado sanitario d'elles 
noo der motivo para determinar 0 con
trario. 

Acontecia algumas vezes que nos 
portos onde noo existiam lozaretos, as 
pessoas transportadas em barcos com 
«Carta de Saude» suja eram obrigadas 
a permanecer a bordo, cumprindo a 
respect iva quarentena. 

o artigo 119.0 dizia 0 seguinte: 
Art. 1.19.0 E permittida a corres

pondencia por escripto a todas as pes
soas que se achem a bordo de navios 
impedidos, comtanto que as cartas se
jam desinfectadas nos estac;6es de 
saude e remettidas depois a competente 
repartic;oo do correio. 

Assim era posslvel fazer 0 envio do 
correspondencia, sempre com as ne
cessarias cautelas. 

TITULO VI 
LAZARETOS 

Um Lazareto era um local isolado ou 
de isolamento para onde transitavam 
todas as pessoas e mercadorias oriundas 
dos barcos portadores de «Cartas de 
Sou de» sujas ou por outras palavras, 
suspeitas de serem portadoras de doen
c;as infecto-contagiosas. 

Por curiosidade passe a transcrever a 
composic;oo do pessoal do Lazareto de 
Lisboa: 

TITULO VI 
Lazaretos 
SECC;AO I 

Pessoai 

Art. 134.0 0 pessoal do lazareto de 
Lisboa comp6e-se: 
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1.0 De um inspector; 
2.0 De um fiscal; 
3. 0 De guardas de saude de 1.0 e 2.0 

classes; 
4. 0 De um facultativo dos impedi

mentos e de um ou dois ajudantes; 
5. 0 De um copelloo. 
Atente-se que nesse pessoal noo 

encontramos qualquer menc;oo a um 
medico. 

Uma das func;6es do inspector erg a 
de «MANDAR APLICAR AS OPERAC;OES 
DE DESINFECC;AO OU BENEFICIAC;Ao AOS 
GENEROS SUSCEPT[VEIS QUE SEJAM RE
METIDOS A BORDO DAS EMBARCAC;OES». 

OS numeros 20.0 e 21.0 do art. 135.0 

reza 0 seguinte: 
20.0 Visitar amiudadas vezes a cozinha 

e as despensas de qualquer empreza 
particular que tenha contratado com 0 
governo 0 exclusivo fornecimento de 
alimentos, bebidas e mais tratamento 
dos quarentenarios, e mandar retirar do 
uso e consumo tudo quanto seja nocivo 
a saude, dando conta 00 governo dos 
abusos ou faltas que encontrar: 

21 .0 Vigiar constantemente 0 modo 
por que os emprezarios cumprem os seus 
contratos, e, no coso de falta ou abuso, 
dar parte 00 governo; 

No Boletim do Clube Filatelico de 
Portugal n.o 357 de Dezembro de 1990 ° 
meu querido amigo Americo Mascare
nhas Pereira, publicou um curioso e in
teressante artigo sobre 0 «Lazareto e a 
sua Empresa». 

Pelos documentos apresentados nes
se artigo pelo Mascarenhas Pereira sou 
levado a concluir: 

1 - A factura referente (] «Empreza 
do Lazareto» apresentada nesse artigo, 
dizia respeito a uma empresa privada 
que tinha certomente um contrato com 
o governo para fornecer 0 servic;o aos 
lazaretos. 

2 - As des pesos e 0 recibo do 
«Alfandega de Lisboa 2 igualmente 
apresentados nesse artigo, diriam com 
toda a certeza respeito aos honorarios 
devidos pelo quarentenario. 

~ ~ 
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IMPORTANTE LEILAO 
POR CORREIO EM BARCELONA 

... 
PRIMAVERA/VERAO 1995 

* ESPANHA. Classicos de alto valor e todas as 
" . senes. 

* GRA.-BRETANHA. Selec<;ao do n.O 1. 
* COMMONWEALTH. 
* HOLANDA E EX-COLONIAS HOLANDESAS. 
* HISTORIA POSTAL. 

Realmente interessados solicitem 0 envio do 
nosso catalogo a: 

FILATELIA LLA CH, S.L. 
Diagonal, 489, 08029 BARCELONA/Espanha 

Tel. : 34 3 410 50 00, Fax: 343 419 27 28 
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3.0 Saloo de Filatelia do Municipio de Azambuja 
e 

Saloo de Filatelia da Primeira Republica 

O 
3.° Saloo de Filatelia do Municipio 

da Azambuja que se realizou, de 
17 a 20 de Dezembro de 1994, no 

Saloo de Festas, da Casa do Pessoal do 
Estabelecimento Prisional de Alcoentre 
constituiu um evento digno de ser real
c;ado dado 0 axito de que se revestiu. 

Para 0 sucesso do referido Sa lao 
muito contribuiu a cuidada Organizoc;oo 
que esteve a cargo do Pelouro da Cul
tura do Municfpio de Azambuja, 0 apoio 
indispensavel da Federac;oo Portuguesa 
de Filatelia, Correios de Portugal, Casa 
do Pessoal do Estabelecimento Prisional 
de Alcoentre, Junta de Freguesia de 
Alcoentre e a colaborac;oo de conheci
dos filatelistas que, com excelentes par
ticipac;oes, dignificaram 0 certame. 

Simultaneamente com aquele 3.° Sa
lao de Filatelia do Concelho de 
Azambuja esteve, tambem, patente ao 
publico um Saloo intitulado «Filatelia da 
Primeira Republica)). 

o numero total de expositores dos 
dois eventos foi de trinta. 

A inauguraC;oo assistiu 0 director do 
Estabelecimento Prisional de Alcoentre, 
Vereadores da Camara de Azambuja, 0 
Presidente da Federac;oo Portuguesa de 
Filatelia, Senhor Pedro Vaz Pereira, 0 Di
rector da mesma Federac;oo, Senhor 
Fernando Calheiros, 0 Presidente do 
Clube Filatelico de Portugal e Director 
deste Boletim, Dr. Eurico Lage Cardoso, 
o Presidente da Associac;oo Portuguesa 
de Maximafilia, Dr. Antonio Cabral Rego, 
o Presidente do Nucleo Filatelico de 
Alhandra, Senhor Pedro Costa a Directo
ra do referido NOcleo D. Fatima Costa, 0 
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Presidente da Secc;oo Filatelica da Casa 
do Povo de Aveiras de Cima, Senhor 
Jooo Soeiro, muitos expositores e nu
merosas senhoras. 

Apos a inaugurac;oo, 0 Presidente da 
FederaC;ao Portuguesa de Filatelia pro
feriu uma interessante palestra aludindo 
a figuras e factos da Historia Lusiada de 
1853 ate aos nossos dias ilustrando esse 
periodo da historia (quase 150 anos) com 
diverso e curioso material filatelico. No 
final da sua palestra, 0 Sr. Pedro Vaz 
Pereira foi aplaudido e cumprimentado 
pelos entidades presentes. 

Depois da distribuiC;ao de Medalhas 
e Diplomas aos expositores, seguiu-se um 
excelente beberete oferecido pela ca
mara MuniCipal da Azambuja. 

Finalmente, uma palavra de elogio 
para tras distintos filatelistas que muito 
contribuiram para 0 axito do certame, 
pelo trabalho que despenderam: os 
nossos estimados consocios e amigos 
Felix da Costa IIha, de Alcoentre; Jose 
Curado, de Alhandra e Joao Soeiro, de 
Aveiras de Cima. 

FILAMATICA DIFUSAO 
• Filatelia, Numismatica, Notafilia, etc., etc. 

• Acessorios para Arruma~ao e Cataloga~ao. 

• Material LINDNER 
Rua Dr. Joaquim Jardim, 29 

TM.: 033 - 2n84 
3080 FIGUEIRA DA FOZ 

Esses honorarios eram em 1874 os 
seguintes: 

Tabellas a que se refere 0 artigo 
6.° da lei d'esta data 
Impostos de lazareto 

Cad a quarentenario de 1.0 classe 
pagara por dia reis - 600 

Coda um de 2.0 classe - reis - 400 
Cad a um de 3.0 classe - reis - 150 
Pela beneficiaC;ao de couros ou pelles 

de boi, cada cento - reis - 500 
Pela beneficiac;oo de pelles de ca

bra, carneiro, cordeiro e outras ordinarias 
de animaes pequenos, cada cento -
- reis - 200 

Pela beneficiaC;ao de pennas, pellos, 
cabellos, trapo, canhamo, algodao, 10 e 
seda em rama, por cad a 100 kilo
grammas - reis - 80 

Pela beneficiaC;ao de tecidos de al
godoo, 10 e seda e outros quaesquer 
artigos susceptiveis nao especificados, 
coda 100 kilogrammas - reis - 50 

Pela beneficiac;oo de volumes cujas 
taras sejam susceptive is, ainda mesmo 
que 0 genero que contam seja insus
ceptivel, cada 100 kilogrammas - reis -
- 20 

As mercadorias que fizerem quaren
tena em fragatas ou quaesquer outras 
embarcac;oes de descarga pagarao a 
quarto parte dos impostos indicados na 
presente tabella. 

As creanc;as menores de sete annos 
nao pagam imposto algum. 

Pelos animaes noo se paga igual
mente imposto algum. 

Alem dos impostos indicados os pas
sageiros e os donos ou consignatarios de 
fazendas pagarao a companhia dos 
trabalhos braC;aes da alfandega de Lis
boa os salarios designados nas respecti
vas tabellas pelo desembarque e em
barque das bagagens e mercadorias. 

Taxa de desembarque 

Cada passageiro de 1.0 ou 2.0 classe 
pagara reis 300 
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Cada um de 3.0 classe - reis - 50 
As creanc;as ate a idade de sete 

annos nao pagam cousa alguma. 
A taxa do desembarque para os 

passageiros so sera exigida quando 0 
servic;o de desembarque esteja devida
mente montado. 

Fica encarregado a companhia dos 
trabalhos brac;aes da alfandega de Lis
boa 0 servic;o das bagagens dos pas
sageiros e mercadorias que entrarem nos 
armazens do lazareto. 

Os salarios que competem a com
panhia sao: 

Servi~o da bagagem 
dos passageiros 

Par cada volume de bagagem - reis -
-80 

Servi~o de mercadorias 

Por cada 100 kilogrammas, peso bru
to, de generos insusceptiveis entrados nos 
armazens do lazareto, mas cujas taras 
sao susceptiveis - reis - 40 

Por cad a 100 kilogrammas de generos 
susceptiveis que exijam abertura - reis -
- 120 

Estes salarios seao pagos pelos donos 
ou consignatarios das fazendas, e com 
respeito as bagagens serao satisfeitos 
pelos passageiros. 

Os navios de guerra, tanto nacionaes 
como estrangeiros, sao isentos do im
posto e taxas estabelecidas n'esta 
tabella. 

Pac;o, em 10 de abril de 1874. -
- Antonio Rodrigues Sampaio. - Anto
nio de Serpa Pimentel. D. n. 0 134 de 19 
de junho. 

3 - Resta ainda saber se a ((Empresa 
do Lazareto» fornecia servic;os apenas ao 
lazareto de Lisboa, ou se a mais algum 
lazareto. 

Tudo indica que seria uma empresa 
de fornecimenta de servic;os aos varios 
lazaretos, porque nao era logico que 
apenas se destinasse a um Onico lazareto, 
embora este fosse 0 maior do pars. 



Na Sec<;:oo IV do Regulamento de 
sanidade vem mencionado que era da 
responsabilidade dos «guardas de sau
de» do lazareto 0 estabelecido nos ar
tigos 143.n.o 5. e 148 n.o 6. e que passo a 
enunciar: 

ART. 143 n.o 5 

5.° Acompanhar os quarentenarios 
aos respectivos aposentos e fazer com 
que se noo demorem no caminho mais 
do que 0 tempo necessario. praticando 
o mesmo com rela<;:oo aos generos 
susceptive is; 

ART. 148 n.o 6 

6.° Noo deixar sair objecto algum 
susceptivel. e as cartas e papeis fecha
dos senoo depois de serem devidamente 
fumigados; 

Isto conclui clara mente que as cargas 
e toda a correspondencia enviada dos 
lazaretos era igualmente desinfectada e 
entregue aos respectivos servi<;:os de 
correio. os quais se encarregavam de as 
distribuir. 

Os dois exemplos de carimbos do 
«LAZARETO» apontados e mostrados pelo 
Mascarenhas Pereira no n.o 357 do Bo
letim do Clube Filatslico de Portugal de 
1990. no artigo atras mencionado soo 
bem claros. 

Ambos soo bilhetes posta is. logo noo 
tem cortes de desinfec<;:oo. Porsm um 
foi enviado do lazareto para Lisboa e 0 
outr~ para 0 Lazareto. 

Sendo 0 Lazareto de Lisboa (funcio
nava em Porto Brandoo) 0 mais impor
tante lazareto do pais era provido de 
uma esta<;:oo postal. a qual funcionou 
apenas a partir da 2.° Reforma Pos
tal. conforme menciono no meu artigo 
publicado no n.o 358 de Junho de 1991 
do Boletim do Clube Filatslico de Portu
gal. 

Alias a constru<;:ao do novo lazare
to de Lisboa coincidlu precisamente 
com 0 inlcio da 2.° Reforma Postal ou seja 
1870. 
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Mas passemos agora a uma das 
partes mais interessantes deste Regula
mento de Sanidade Maritima. Na Sec
<;:00 VII das «Disposi<;:6es Diversas» diz 0 

seu artigo 168 0 seguinte: 
Art. 168.° As cartas. jornaes e outros 

papeis de correspondencia seroo intro
duzidos em um fornilho ou apparelho 
especial. onde receberoo durante 15 a 
30 minutos as fumiga<;:6es do desinfec
tante n.o 6. 

Durante a minha investiga<;:ao a vol
ta deste «Regulamento de Sanidade 
Maritima» verifiquei que existiam varias 
men<;:6es a desinfectantes. os quais e
ram designados por numero 1. 2. 3. 6. 
10. etc .. conforme 0 fim a que se desti
navam. 

Para cada caso de desinfec<;:oo 
havia uma formula propria composta de 
varios produtos qulmicos. sendo usada 
no caso da correspondencia a formula 
do «desinfectante n.o 6». a qual tinha 
como todas as outras um modo proprio 
de prepara<;:oo e estava devidamente 
regulamentada no TItulo VII. «DOS DE
SINFECTANTES». artigo 210 e que passo a 
transcrever: 

Formula n.O 6 

Chlorureto de sodio (Sal das cosinhas) -
- 100 grammas 

Peroxydo de manganezio - 80 
grammas 

Agua - 120 grammas 
Acido sulphurico (do commercio) -

- 160 grammas 
Misture-se em vasa de barro. noo 

vidrado. 0 chlorureto de sodio com 0 
peroxydo de magnesia bem pulveri
sados. colloque-se 0 mesmo vasa no 
porao do navio. ou nos logores onde 
tenha havido mortes ou doen<;:as suspei
tas. ou em quartos onde haja fato por 
desinfector. lance-se sobre a mistura 0 

acido sulphurico diluido na agua. e fe
chem-se logo durante dois dias as esco
tilhas ou jane lias. portas e quaesquer 
aberturas por onde podessem sair as 
emana<;:oes chloricas. 

SERGIO W. DE SOUSA SIMOES 
Escritorio Filatelico 

T elefone (062) 83 12 48 • Telefax (062) 84 32 93 
Rua Dr. Artur Figueiroa Rego. 25 

2500 CALDAS DA RAINHA 

Estao neste momento em distribui~ao gratuita, os pre~irios 
n.Q 11-12, englobando milhares de SERIES ANTIGAS E RE
CENTES, a pre~os baixos, da 

EUROPA OCIDENTAL - ULTRAMAR (Aden a Eti6pia) 

e as mais variadas tematicas. Podemos enviar igualmente 
gratis, os pre~arios 2 a 10, que englobam um conjunto de 
selos e material filatelico, e em que certamente vai encontar 
algo para Si. 

o MUNDO rAlCfNAHfI ............ o MUNDO FASCINANTE 
DA FlLATELIA 

Novo Livro do Dr. Eurico Loge Cardoso 
o Director deste Boletim acaba de publicar mais urn livro com 

o sugestivo titulo .0 Mundo Fascinante da Filatelia·. Ao longo dos 
seus 18 capitulos que preenchem mais de 250 paginas. ilustradas 
com igual numero de gravuras. este trabalho come~a por uma 

breve resenha da Hist6ria do Correio em Portugal. focando depois 0 Periodo Pre-Adesivo. seguindo
-se 0 aparecimento do Selo Postal. tecnicas de fabrico. variedade de selos. conselhos uteis para a 
limpeza e conserv~ao dos selos. 0 coleccionismo filatelico. falsifica~6es. repara~6es. listas de emiss6es 
especulativas. aspectos importantes do selo em diversos campos. meios de divulga~ao a disposi~ao 
dos coleccionadores. as classes fIlatelicas e muitos mais assuntos que revestem interesse e curiosi
dade nao s6 aos fIlatelistas como ao publico em gera! que se interessa por cultura. 

Os nossos prezados associ ados que desejarem adquirir a obra poderao dirigir os seus pedidos ao 
autor e editor. para a morada que se indica. acompanhados da importancia de 2.000$00 (em dinheiro. 
vale postal ou cheque). quantia esta que ja. inC\ui as despesas com embalagem e portes de Correio. 

Dr. Eurlco Lage Cardoso 
Av. Mouzinho de Albuquerque. 29-4.R Esq. - 1170 USBOA 
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ANO LUNAR DO PORCO 

Desenho: Jose Condido 
Impressoo: Off-Set 
Folhas: De 50 selos 
Circulac;:oo: Desde 23 de Janeiro de 1995 
Popel: Esmalte 
Denteado: 13 1/4 
Formato: 30x39 mm 
Impressoo: Litografia Nacional, Porto 

5,50 Patacas 500.000 
Carteira (5x5 Ptcs.)50000 
FOC: Macau 

Janeiro 
Marc;:o 

Abril 
Maio 
Junho 
Julho 
Setembro 
Outubro 

23 
1 
15 
10 
5 
24 
17 
1 
9 
24 

MACAU 

Programa Filatelico para 1995 

Ano Lunor do Porco 
Macau visto por ... Lio Man Cheong 
Dia Mundial do Consumidor 
Protecc;:oo do Natureza 
Lendas e Mitos II - Kum lam 
Largo do Sen ado 
T emplos de Macau III 
Aves de Estimac;:oo 
Festival Internacional de Musica 
50.0 Aniversario do O.N.U. 

Com datos por definir: 

Aeroporto Internacional de Macau 
Cicio Lunar 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
FILIADO NA FEDERA9AO PORTUGUESA DE FILATELIA 

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 

SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5.2 DT.Q - 1150 LlSBOA - Telef.: 8123936 

Expediente - Sextas-feiras, das 21 as 23 horas e sabados, das 15 as 19 horas 
Qualidades e quotiza~6es dos s6cios: 

JUNIOR (menores 18 an os) - 800$00 anD 
EFECTIVO (Lisbaa e Cancelhas Limitrofes) - 850$00 semestre; 1 600$00 (ana); 

(Provincia, IIhas e Macau) - 1 400$00 ana 
CORRESPONDENTE (Estrangeiro) - 2000$00 anD 

Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro. 
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• 

Marca do Dla do Lazareto 

A desinfecc;:oo das cartas, jornaes e 
papeis tambem se faro com este agente 
em fornilho ou apparelho especial, du
rante vinte a trinta minutos, empregan
do-se 0 desinfectante segundo a capa
cidade dos mesmos apparelhos. 

A coda 100 metros cubicos de navio 
ou coso que se pretenda expurgar cor
respondera um vasa com a quantidade 
indicada no formula. 

BUY COMPROIVENDO BUY 
VENDO MOEDAS VENDO 
SELOS NOTAS 

COLEC<;:AO E LOTES 
S~RIES COMPLETAS 

DE ESPANHA. INGLATERRA 
PORTUGAL E COLONIAS INGLESAS 

TUDONOVO 

APARTADO 5009 - 1701 LISBOA CODEX 
TEL: 7587781 PORTUGAL FAX: 7587781 
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Muita corespondencia deve ter pas
sado pelos lazaretos, porem ela e hoje 
bem rara. 

Iniciado este servic;:o por forc;:a de lei 
de 3 de Dezembro de 1868, veio 0 seu 
Regulamento a ser revisto e publica do 
no ana de 1874, entrando em vigor em 
1 de Janeiro de 1875. 

Como eram bem diferentes os tem
pos ha pouco mais de 100 anos!! 

Mario Moreira de Sousa 
R. da Costa, 572 - Tele£. : 9741494 

4445 ERMESINDE (Portugal) 

*** 
COMPRA VENDE 

E TROCA 

Selos, Moedas, Postais, etc. 



Novas Emissoes 
Portuguesas 

NATAL 94 

Desenho: Vitor Santos 
Emitido em Bloco 
Circulac;:ao: Desde 8 de Dezembro 

de 1994 
150$00 80.000 ex. 

FDC: Lisboa, Porto, Coimbra, Foro, Evora, 
Funchal e Ponto Delgado 

BRINQUEDOS POPULARES 

Desenho: Vitor Santos 
Impressao: Off-Set 
Circulac;:ao: Desde 15 de Feverelro 

de 1995 
40$00 
70$00 
190$00 

Etiquetas com impressao de franquia 
automatica 

(EIFA) - Crouzet 
FDC: Lisboa, Porto, Coimbra, Evora e Faro 

ANO EUROPEU DA CONSERVA<;AO DA NATUREZA 

Desenho: Jose Projecto 
Impressao: INCM. Off-Set 
Folhas: 50 selos 
Popel: Esmalte 
Denteado: 12x 121/2 
Formato: 40x30,6 mm 
Circulac;:ao: Desde 22 de Fevereiro 

de 1995 
42$00 1 .000.000 
90$00 500.000 
130$00 500.000 
1 Bloco com os 3 selos 
262$50 80.000 

FDC: Lisboa, Porto, Coimbra, Faro, Evora, 
Funchal e Ponto Delgado. 
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Fev. 15 
Fev. 22 
Mar. 02 

Mar. 08 

Abr.20 

Mal. 05 

Jun. 10 
Jun. 15 

Jun. 30 
Jul. 04 

Ago. 04 
Set. 01 
Set. 27 
Out. 09 
Out. 27 

Nov. 24 

Dez. 01 

PORTUGAL 

PLANO DE EMISSOES PARA 1995 

* Crouzet - As Galinhas 
* Ano Europeu do Conservac;:ao do Natureza - UPAEP 
Vultos do Cultura Portuguesa 1 - Ac;:ores 
* Aristides Mota e Gil de Sequeira 
* 100 Anos de Carro Electrico e do Automovel em Portugal 
* SOO Anos do Nascimento de S. Joao de Deus 
* Profissoes e Personagens do Sec. XIX 

1.° Grupo (emissao base) 
* Klussendorf - Os Descobrimentos 
* Taxa a Cobrar 
* Europa 
* SO.o Aniversario das Nac;:oes Unidas 
* Homenagem a Miguel Torga 
* Arquitectura Civil Ac;:oreana 
* 800 Anos do Nascimento de Santo Antonio (emissao conjunta c/ a Italia 
eo Brasil) 

* Artesanato Madeirense 
* {:f::fJ Anos dos Bombeiros em Portugal 
* Santa Isabel de Portugal/Santa Isabel do Hungria (emissao conjunta c/ Hungria) 
* SO Anos do TAP 
* Transportes Ferroviarios no Portugal de Hoje 1/ 
* Escultura Portuguesa (3.° Grupo) 
* A Arte e os Descobrimentos 
Vultos do Cultura Portuguesa 1/ 
* Ec;:a de Queiros (emissao conjunta c/ 0 Brasil) 
* Natal 
* 500 Anos do Ac\amac;:ao de D. Manuel I 
* 800 Anos do Morte de Gualdim Pais 

MACAU 

ARTE SACRA 

Desenho: Victor Marreiros 
Impressao: INCM. Off-Set 
Folhas: De 50 selos 
Circulac;:ao: Desde 30 de Novembro de 1994 
Popel: Esmalte 
Denteado: 12x12 
Formato: 40x30 mm 

50 Avos 
1 Pataca 
1.5 Pataca 
2 Patacas 
3 Patacas 
3,5 Patacas 

FDC: Macau 

1.000.000 
750.000 
750.000 
250.000 
250.000 
250.000 
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Novas Emissoes 
Portuguesas 

NATAL 94 

Desenho: Vitor Santos 
Emitido em Bloco 
Circulac;:ao: Desde 8 de Dezembro 

de 1994 
150$00 80.000 ex. 

FDC: Lisboa, Porto, Coimbra, Foro, Evora, 
Funchal e Ponto Delgado 

BRINQUEDOS POPULARES 

Desenho: Vitor Santos 
Impressao: Off-Set 
Circulac;:ao: Desde 15 de Feverelro 

de 1995 
40$00 
70$00 
190$00 

Etiquetas com impressao de franquia 
automatica 

(EIFA) - Crouzet 
FDC: Lisboa, Porto, Coimbra, Evora e Faro 

ANO EUROPEU DA CONSERVA<;AO DA NATUREZA 

Desenho: Jose Projecto 
Impressao: INCM. Off-Set 
Folhas: 50 selos 
Popel: Esmalte 
Denteado: 12x 121/2 
Formato: 40x30,6 mm 
Circulac;:ao: Desde 22 de Fevereiro 

de 1995 
42$00 1 .000.000 
90$00 500.000 
130$00 500.000 
1 Bloco com os 3 selos 
262$50 80.000 

FDC: Lisboa, Porto, Coimbra, Faro, Evora, 
Funchal e Ponto Delgado. 
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Mar. 08 

Abr.20 

Mal. 05 

Jun. 10 
Jun. 15 

Jun. 30 
Jul. 04 

Ago. 04 
Set. 01 
Set. 27 
Out. 09 
Out. 27 

Nov. 24 

Dez. 01 

PORTUGAL 

PLANO DE EMISSOES PARA 1995 

* Crouzet - As Galinhas 
* Ano Europeu do Conservac;:ao do Natureza - UPAEP 
Vultos do Cultura Portuguesa 1 - Ac;:ores 
* Aristides Mota e Gil de Sequeira 
* 100 Anos de Carro Electrico e do Automovel em Portugal 
* SOO Anos do Nascimento de S. Joao de Deus 
* Profissoes e Personagens do Sec. XIX 

1.° Grupo (emissao base) 
* Klussendorf - Os Descobrimentos 
* Taxa a Cobrar 
* Europa 
* SO.o Aniversario das Nac;:oes Unidas 
* Homenagem a Miguel Torga 
* Arquitectura Civil Ac;:oreana 
* 800 Anos do Nascimento de Santo Antonio (emissao conjunta c/ a Italia 
eo Brasil) 

* Artesanato Madeirense 
* {:f::fJ Anos dos Bombeiros em Portugal 
* Santa Isabel de Portugal/Santa Isabel do Hungria (emissao conjunta c/ Hungria) 
* SO Anos do TAP 
* Transportes Ferroviarios no Portugal de Hoje 1/ 
* Escultura Portuguesa (3.° Grupo) 
* A Arte e os Descobrimentos 
Vultos do Cultura Portuguesa 1/ 
* Ec;:a de Queiros (emissao conjunta c/ 0 Brasil) 
* Natal 
* 500 Anos do Ac\amac;:ao de D. Manuel I 
* 800 Anos do Morte de Gualdim Pais 

MACAU 

ARTE SACRA 

Desenho: Victor Marreiros 
Impressao: INCM. Off-Set 
Folhas: De 50 selos 
Circulac;:ao: Desde 30 de Novembro de 1994 
Popel: Esmalte 
Denteado: 12x12 
Formato: 40x30 mm 

50 Avos 
1 Pataca 
1.5 Pataca 
2 Patacas 
3 Patacas 
3,5 Patacas 

FDC: Macau 

1.000.000 
750.000 
750.000 
250.000 
250.000 
250.000 
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ANO LUNAR DO PORCO 

Desenho: Jose Condido 
Impressoo: Off-Set 
Folhas: De 50 selos 
Circulac;:oo: Desde 23 de Janeiro de 1995 
Popel: Esmalte 
Denteado: 13 1/4 
Formato: 30x39 mm 
Impressoo: Litografia Nacional, Porto 

5,50 Patacas 500.000 
Carteira (5x5 Ptcs.)50000 
FOC: Macau 

Janeiro 
Marc;:o 

Abril 
Maio 
Junho 
Julho 
Setembro 
Outubro 

23 
1 
15 
10 
5 
24 
17 
1 
9 
24 

MACAU 

Programa Filatelico para 1995 

Ano Lunor do Porco 
Macau visto por ... Lio Man Cheong 
Dia Mundial do Consumidor 
Protecc;:oo do Natureza 
Lendas e Mitos II - Kum lam 
Largo do Sen ado 
T emplos de Macau III 
Aves de Estimac;:oo 
Festival Internacional de Musica 
50.0 Aniversario do O.N.U. 

Com datos por definir: 

Aeroporto Internacional de Macau 
Cicio Lunar 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
FILIADO NA FEDERA9AO PORTUGUESA DE FILATELIA 

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 

SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5.2 DT.Q - 1150 LlSBOA - Telef.: 8123936 

Expediente - Sextas-feiras, das 21 as 23 horas e sabados, das 15 as 19 horas 
Qualidades e quotiza~6es dos s6cios: 

JUNIOR (menores 18 an os) - 800$00 anD 
EFECTIVO (Lisbaa e Cancelhas Limitrofes) - 850$00 semestre; 1 600$00 (ana); 

(Provincia, IIhas e Macau) - 1 400$00 ana 
CORRESPONDENTE (Estrangeiro) - 2000$00 anD 

Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro. 
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• 

Marca do Dla do Lazareto 

A desinfecc;:oo das cartas, jornaes e 
papeis tambem se faro com este agente 
em fornilho ou apparelho especial, du
rante vinte a trinta minutos, empregan
do-se 0 desinfectante segundo a capa
cidade dos mesmos apparelhos. 

A coda 100 metros cubicos de navio 
ou coso que se pretenda expurgar cor
respondera um vasa com a quantidade 
indicada no formula. 

BUY COMPROIVENDO BUY 
VENDO MOEDAS VENDO 
SELOS NOTAS 

COLEC<;:AO E LOTES 
S~RIES COMPLETAS 

DE ESPANHA. INGLATERRA 
PORTUGAL E COLONIAS INGLESAS 

TUDONOVO 

APARTADO 5009 - 1701 LISBOA CODEX 
TEL: 7587781 PORTUGAL FAX: 7587781 
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Muita corespondencia deve ter pas
sado pelos lazaretos, porem ela e hoje 
bem rara. 

Iniciado este servic;:o por forc;:a de lei 
de 3 de Dezembro de 1868, veio 0 seu 
Regulamento a ser revisto e publica do 
no ana de 1874, entrando em vigor em 
1 de Janeiro de 1875. 

Como eram bem diferentes os tem
pos ha pouco mais de 100 anos!! 

Mario Moreira de Sousa 
R. da Costa, 572 - Tele£. : 9741494 

4445 ERMESINDE (Portugal) 

*** 
COMPRA VENDE 

E TROCA 

Selos, Moedas, Postais, etc. 



Na Sec<;:oo IV do Regulamento de 
sanidade vem mencionado que era da 
responsabilidade dos «guardas de sau
de» do lazareto 0 estabelecido nos ar
tigos 143.n.o 5. e 148 n.o 6. e que passo a 
enunciar: 

ART. 143 n.o 5 

5.° Acompanhar os quarentenarios 
aos respectivos aposentos e fazer com 
que se noo demorem no caminho mais 
do que 0 tempo necessario. praticando 
o mesmo com rela<;:oo aos generos 
susceptive is; 

ART. 148 n.o 6 

6.° Noo deixar sair objecto algum 
susceptivel. e as cartas e papeis fecha
dos senoo depois de serem devidamente 
fumigados; 

Isto conclui clara mente que as cargas 
e toda a correspondencia enviada dos 
lazaretos era igualmente desinfectada e 
entregue aos respectivos servi<;:os de 
correio. os quais se encarregavam de as 
distribuir. 

Os dois exemplos de carimbos do 
«LAZARETO» apontados e mostrados pelo 
Mascarenhas Pereira no n.o 357 do Bo
letim do Clube Filatslico de Portugal de 
1990. no artigo atras mencionado soo 
bem claros. 

Ambos soo bilhetes posta is. logo noo 
tem cortes de desinfec<;:oo. Porsm um 
foi enviado do lazareto para Lisboa e 0 
outr~ para 0 Lazareto. 

Sendo 0 Lazareto de Lisboa (funcio
nava em Porto Brandoo) 0 mais impor
tante lazareto do pais era provido de 
uma esta<;:oo postal. a qual funcionou 
apenas a partir da 2.° Reforma Pos
tal. conforme menciono no meu artigo 
publicado no n.o 358 de Junho de 1991 
do Boletim do Clube Filatslico de Portu
gal. 

Alias a constru<;:ao do novo lazare
to de Lisboa coincidlu precisamente 
com 0 inlcio da 2.° Reforma Postal ou seja 
1870. 
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Mas passemos agora a uma das 
partes mais interessantes deste Regula
mento de Sanidade Maritima. Na Sec
<;:00 VII das «Disposi<;:6es Diversas» diz 0 

seu artigo 168 0 seguinte: 
Art. 168.° As cartas. jornaes e outros 

papeis de correspondencia seroo intro
duzidos em um fornilho ou apparelho 
especial. onde receberoo durante 15 a 
30 minutos as fumiga<;:6es do desinfec
tante n.o 6. 

Durante a minha investiga<;:ao a vol
ta deste «Regulamento de Sanidade 
Maritima» verifiquei que existiam varias 
men<;:6es a desinfectantes. os quais e
ram designados por numero 1. 2. 3. 6. 
10. etc .. conforme 0 fim a que se desti
navam. 

Para cada caso de desinfec<;:oo 
havia uma formula propria composta de 
varios produtos qulmicos. sendo usada 
no caso da correspondencia a formula 
do «desinfectante n.o 6». a qual tinha 
como todas as outras um modo proprio 
de prepara<;:oo e estava devidamente 
regulamentada no TItulo VII. «DOS DE
SINFECTANTES». artigo 210 e que passo a 
transcrever: 

Formula n.O 6 

Chlorureto de sodio (Sal das cosinhas) -
- 100 grammas 

Peroxydo de manganezio - 80 
grammas 

Agua - 120 grammas 
Acido sulphurico (do commercio) -

- 160 grammas 
Misture-se em vasa de barro. noo 

vidrado. 0 chlorureto de sodio com 0 
peroxydo de magnesia bem pulveri
sados. colloque-se 0 mesmo vasa no 
porao do navio. ou nos logores onde 
tenha havido mortes ou doen<;:as suspei
tas. ou em quartos onde haja fato por 
desinfector. lance-se sobre a mistura 0 

acido sulphurico diluido na agua. e fe
chem-se logo durante dois dias as esco
tilhas ou jane lias. portas e quaesquer 
aberturas por onde podessem sair as 
emana<;:oes chloricas. 

SERGIO W. DE SOUSA SIMOES 
Escritorio Filatelico 

T elefone (062) 83 12 48 • Telefax (062) 84 32 93 
Rua Dr. Artur Figueiroa Rego. 25 

2500 CALDAS DA RAINHA 

Estao neste momento em distribui~ao gratuita, os pre~irios 
n.Q 11-12, englobando milhares de SERIES ANTIGAS E RE
CENTES, a pre~os baixos, da 

EUROPA OCIDENTAL - ULTRAMAR (Aden a Eti6pia) 

e as mais variadas tematicas. Podemos enviar igualmente 
gratis, os pre~arios 2 a 10, que englobam um conjunto de 
selos e material filatelico, e em que certamente vai encontar 
algo para Si. 

o MUNDO rAlCfNAHfI ............ o MUNDO FASCINANTE 
DA FlLATELIA 

Novo Livro do Dr. Eurico Loge Cardoso 
o Director deste Boletim acaba de publicar mais urn livro com 

o sugestivo titulo .0 Mundo Fascinante da Filatelia·. Ao longo dos 
seus 18 capitulos que preenchem mais de 250 paginas. ilustradas 
com igual numero de gravuras. este trabalho come~a por uma 

breve resenha da Hist6ria do Correio em Portugal. focando depois 0 Periodo Pre-Adesivo. seguindo
-se 0 aparecimento do Selo Postal. tecnicas de fabrico. variedade de selos. conselhos uteis para a 
limpeza e conserv~ao dos selos. 0 coleccionismo filatelico. falsifica~6es. repara~6es. listas de emiss6es 
especulativas. aspectos importantes do selo em diversos campos. meios de divulga~ao a disposi~ao 
dos coleccionadores. as classes fIlatelicas e muitos mais assuntos que revestem interesse e curiosi
dade nao s6 aos fIlatelistas como ao publico em gera! que se interessa por cultura. 

Os nossos prezados associ ados que desejarem adquirir a obra poderao dirigir os seus pedidos ao 
autor e editor. para a morada que se indica. acompanhados da importancia de 2.000$00 (em dinheiro. 
vale postal ou cheque). quantia esta que ja. inC\ui as despesas com embalagem e portes de Correio. 

Dr. Eurlco Lage Cardoso 
Av. Mouzinho de Albuquerque. 29-4.R Esq. - 1170 USBOA 
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3.0 Saloo de Filatelia do Municipio de Azambuja 
e 

Saloo de Filatelia da Primeira Republica 

O 
3.° Saloo de Filatelia do Municipio 

da Azambuja que se realizou, de 
17 a 20 de Dezembro de 1994, no 

Saloo de Festas, da Casa do Pessoal do 
Estabelecimento Prisional de Alcoentre 
constituiu um evento digno de ser real
c;ado dado 0 axito de que se revestiu. 

Para 0 sucesso do referido Sa lao 
muito contribuiu a cuidada Organizoc;oo 
que esteve a cargo do Pelouro da Cul
tura do Municfpio de Azambuja, 0 apoio 
indispensavel da Federac;oo Portuguesa 
de Filatelia, Correios de Portugal, Casa 
do Pessoal do Estabelecimento Prisional 
de Alcoentre, Junta de Freguesia de 
Alcoentre e a colaborac;oo de conheci
dos filatelistas que, com excelentes par
ticipac;oes, dignificaram 0 certame. 

Simultaneamente com aquele 3.° Sa
lao de Filatelia do Concelho de 
Azambuja esteve, tambem, patente ao 
publico um Saloo intitulado «Filatelia da 
Primeira Republica)). 

o numero total de expositores dos 
dois eventos foi de trinta. 

A inauguraC;oo assistiu 0 director do 
Estabelecimento Prisional de Alcoentre, 
Vereadores da Camara de Azambuja, 0 
Presidente da Federac;oo Portuguesa de 
Filatelia, Senhor Pedro Vaz Pereira, 0 Di
rector da mesma Federac;oo, Senhor 
Fernando Calheiros, 0 Presidente do 
Clube Filatelico de Portugal e Director 
deste Boletim, Dr. Eurico Lage Cardoso, 
o Presidente da Associac;oo Portuguesa 
de Maximafilia, Dr. Antonio Cabral Rego, 
o Presidente do Nucleo Filatelico de 
Alhandra, Senhor Pedro Costa a Directo
ra do referido NOcleo D. Fatima Costa, 0 
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Presidente da Secc;oo Filatelica da Casa 
do Povo de Aveiras de Cima, Senhor 
Jooo Soeiro, muitos expositores e nu
merosas senhoras. 

Apos a inaugurac;oo, 0 Presidente da 
FederaC;ao Portuguesa de Filatelia pro
feriu uma interessante palestra aludindo 
a figuras e factos da Historia Lusiada de 
1853 ate aos nossos dias ilustrando esse 
periodo da historia (quase 150 anos) com 
diverso e curioso material filatelico. No 
final da sua palestra, 0 Sr. Pedro Vaz 
Pereira foi aplaudido e cumprimentado 
pelos entidades presentes. 

Depois da distribuiC;ao de Medalhas 
e Diplomas aos expositores, seguiu-se um 
excelente beberete oferecido pela ca
mara MuniCipal da Azambuja. 

Finalmente, uma palavra de elogio 
para tras distintos filatelistas que muito 
contribuiram para 0 axito do certame, 
pelo trabalho que despenderam: os 
nossos estimados consocios e amigos 
Felix da Costa IIha, de Alcoentre; Jose 
Curado, de Alhandra e Joao Soeiro, de 
Aveiras de Cima. 

FILAMATICA DIFUSAO 
• Filatelia, Numismatica, Notafilia, etc., etc. 

• Acessorios para Arruma~ao e Cataloga~ao. 

• Material LINDNER 
Rua Dr. Joaquim Jardim, 29 

TM.: 033 - 2n84 
3080 FIGUEIRA DA FOZ 

Esses honorarios eram em 1874 os 
seguintes: 

Tabellas a que se refere 0 artigo 
6.° da lei d'esta data 
Impostos de lazareto 

Cad a quarentenario de 1.0 classe 
pagara por dia reis - 600 

Coda um de 2.0 classe - reis - 400 
Cad a um de 3.0 classe - reis - 150 
Pela beneficiaC;ao de couros ou pelles 

de boi, cada cento - reis - 500 
Pela beneficiac;oo de pelles de ca

bra, carneiro, cordeiro e outras ordinarias 
de animaes pequenos, cada cento -
- reis - 200 

Pela beneficiaC;ao de pennas, pellos, 
cabellos, trapo, canhamo, algodao, 10 e 
seda em rama, por cad a 100 kilo
grammas - reis - 80 

Pela beneficiaC;ao de tecidos de al
godoo, 10 e seda e outros quaesquer 
artigos susceptiveis nao especificados, 
coda 100 kilogrammas - reis - 50 

Pela beneficiac;oo de volumes cujas 
taras sejam susceptive is, ainda mesmo 
que 0 genero que contam seja insus
ceptivel, cada 100 kilogrammas - reis -
- 20 

As mercadorias que fizerem quaren
tena em fragatas ou quaesquer outras 
embarcac;oes de descarga pagarao a 
quarto parte dos impostos indicados na 
presente tabella. 

As creanc;as menores de sete annos 
nao pagam imposto algum. 

Pelos animaes noo se paga igual
mente imposto algum. 

Alem dos impostos indicados os pas
sageiros e os donos ou consignatarios de 
fazendas pagarao a companhia dos 
trabalhos braC;aes da alfandega de Lis
boa os salarios designados nas respecti
vas tabellas pelo desembarque e em
barque das bagagens e mercadorias. 

Taxa de desembarque 

Cada passageiro de 1.0 ou 2.0 classe 
pagara reis 300 
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Cada um de 3.0 classe - reis - 50 
As creanc;as ate a idade de sete 

annos nao pagam cousa alguma. 
A taxa do desembarque para os 

passageiros so sera exigida quando 0 
servic;o de desembarque esteja devida
mente montado. 

Fica encarregado a companhia dos 
trabalhos brac;aes da alfandega de Lis
boa 0 servic;o das bagagens dos pas
sageiros e mercadorias que entrarem nos 
armazens do lazareto. 

Os salarios que competem a com
panhia sao: 

Servi~o da bagagem 
dos passageiros 

Par cada volume de bagagem - reis -
-80 

Servi~o de mercadorias 

Por cada 100 kilogrammas, peso bru
to, de generos insusceptiveis entrados nos 
armazens do lazareto, mas cujas taras 
sao susceptiveis - reis - 40 

Por cad a 100 kilogrammas de generos 
susceptiveis que exijam abertura - reis -
- 120 

Estes salarios seao pagos pelos donos 
ou consignatarios das fazendas, e com 
respeito as bagagens serao satisfeitos 
pelos passageiros. 

Os navios de guerra, tanto nacionaes 
como estrangeiros, sao isentos do im
posto e taxas estabelecidas n'esta 
tabella. 

Pac;o, em 10 de abril de 1874. -
- Antonio Rodrigues Sampaio. - Anto
nio de Serpa Pimentel. D. n. 0 134 de 19 
de junho. 

3 - Resta ainda saber se a ((Empresa 
do Lazareto» fornecia servic;os apenas ao 
lazareto de Lisboa, ou se a mais algum 
lazareto. 

Tudo indica que seria uma empresa 
de fornecimenta de servic;os aos varios 
lazaretos, porque nao era logico que 
apenas se destinasse a um Onico lazareto, 
embora este fosse 0 maior do pars. 



3.0 Quando for julgada, attenta a na
tureza do cargo ou 0 estado de 
abarrotamente ou de infecc;oo, em 
condic;6es de insalubridade, po is que 
n'este coso tal embarc;oo ficara em 
quarentena de observac;oo, a fim de se 
praticorem as beneficiac;6es hygienicas 
que 0 guarda m6r de saude prescrever, 
dando-se comtudo livre pratica aos 
passageiros se 0 estado sanitario d'elles 
noo der motivo para determinar 0 con
trario. 

Acontecia algumas vezes que nos 
portos onde noo existiam lozaretos, as 
pessoas transportadas em barcos com 
«Carta de Saude» suja eram obrigadas 
a permanecer a bordo, cumprindo a 
respect iva quarentena. 

o artigo 119.0 dizia 0 seguinte: 
Art. 1.19.0 E permittida a corres

pondencia por escripto a todas as pes
soas que se achem a bordo de navios 
impedidos, comtanto que as cartas se
jam desinfectadas nos estac;6es de 
saude e remettidas depois a competente 
repartic;oo do correio. 

Assim era posslvel fazer 0 envio do 
correspondencia, sempre com as ne
cessarias cautelas. 

TITULO VI 
LAZARETOS 

Um Lazareto era um local isolado ou 
de isolamento para onde transitavam 
todas as pessoas e mercadorias oriundas 
dos barcos portadores de «Cartas de 
Sou de» sujas ou por outras palavras, 
suspeitas de serem portadoras de doen
c;as infecto-contagiosas. 

Por curiosidade passe a transcrever a 
composic;oo do pessoal do Lazareto de 
Lisboa: 

TITULO VI 
Lazaretos 
SECC;AO I 

Pessoai 

Art. 134.0 0 pessoal do lazareto de 
Lisboa comp6e-se: 
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1.0 De um inspector; 
2.0 De um fiscal; 
3. 0 De guardas de saude de 1.0 e 2.0 

classes; 
4. 0 De um facultativo dos impedi

mentos e de um ou dois ajudantes; 
5. 0 De um copelloo. 
Atente-se que nesse pessoal noo 

encontramos qualquer menc;oo a um 
medico. 

Uma das func;6es do inspector erg a 
de «MANDAR APLICAR AS OPERAC;OES 
DE DESINFECC;AO OU BENEFICIAC;Ao AOS 
GENEROS SUSCEPT[VEIS QUE SEJAM RE
METIDOS A BORDO DAS EMBARCAC;OES». 

OS numeros 20.0 e 21.0 do art. 135.0 

reza 0 seguinte: 
20.0 Visitar amiudadas vezes a cozinha 

e as despensas de qualquer empreza 
particular que tenha contratado com 0 
governo 0 exclusivo fornecimento de 
alimentos, bebidas e mais tratamento 
dos quarentenarios, e mandar retirar do 
uso e consumo tudo quanto seja nocivo 
a saude, dando conta 00 governo dos 
abusos ou faltas que encontrar: 

21 .0 Vigiar constantemente 0 modo 
por que os emprezarios cumprem os seus 
contratos, e, no coso de falta ou abuso, 
dar parte 00 governo; 

No Boletim do Clube Filatelico de 
Portugal n.o 357 de Dezembro de 1990 ° 
meu querido amigo Americo Mascare
nhas Pereira, publicou um curioso e in
teressante artigo sobre 0 «Lazareto e a 
sua Empresa». 

Pelos documentos apresentados nes
se artigo pelo Mascarenhas Pereira sou 
levado a concluir: 

1 - A factura referente (] «Empreza 
do Lazareto» apresentada nesse artigo, 
dizia respeito a uma empresa privada 
que tinha certomente um contrato com 
o governo para fornecer 0 servic;o aos 
lazaretos. 

2 - As des pesos e 0 recibo do 
«Alfandega de Lisboa 2 igualmente 
apresentados nesse artigo, diriam com 
toda a certeza respeito aos honorarios 
devidos pelo quarentenario. 

~ ~ 
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IMPORTANTE LEILAO 
POR CORREIO EM BARCELONA 

... 
PRIMAVERA/VERAO 1995 

* ESPANHA. Classicos de alto valor e todas as 
" . senes. 

* GRA.-BRETANHA. Selec<;ao do n.O 1. 
* COMMONWEALTH. 
* HOLANDA E EX-COLONIAS HOLANDESAS. 
* HISTORIA POSTAL. 

Realmente interessados solicitem 0 envio do 
nosso catalogo a: 

FILATELIA LLA CH, S.L. 
Diagonal, 489, 08029 BARCELONA/Espanha 

Tel. : 34 3 410 50 00, Fax: 343 419 27 28 
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A Filatelia Inglesa 
e as inova90es 

, 

E normal vir da velha Albion as novi
dades. Desde a emissao do primei
ro selo 0 famoso «Penny Black)) em 

1840, passando pelos marcas de agua, 
bandas de fosforo, cola p.v.A. dextrina 
foi agora introduzido principalmente nos 
selos de taxa alta completando 0 

denteado a perfurac;:ao elfptica ou 
ovoide ver figura n.o 1. 

, . 

Figura 1 

Esta perfurac;:ao foi introduzida pela 
primeira vez em Marc;:o de 1992, apos 
um perfodo de estudo iniciado em 1990, 
tendo em conta aumentar a Seguranc;a 
dos Selos. 

A perfurac;:ao elfptica pode ser im
plantada em qualquer dos lad os, mas 
sempre simetrica e aos pares. 

o unico selo no Mundo com quatro 
perfurac;6es foi emitido em Man;o de 
1993, ou seja um ana depois da 2.° Serie 

Fernando Marques de Oliveira 

dos Castelos ter aparecido com aquela 
inovac;:ao. A pec;a de que falamos refe
re-se ao selo «Britannia)) de 10 Libras ver 
figura n.O 2. Este Selo alem das perfura
c;:6es ovoides no denteado, tem uma 
inscric;:ao em braille indicando 0 valor do 
selo para os invisuais, e 0 busto da Rai
nha em Sistema Holografico. 

t 

Figura 2 

A perfurac;ao elfptica no denteado 
ja esta a ser adoptado por outras ad
ministrac;:6es posta is, como e 0 caso da 
Polonia no seu selo de 4.000 Zt que se 
mostra na figura n.o 3. 

Um outr~ aspecto que vamos focar e 
relativo aos F.D.C. que em Inglaterra tem 
uma procura diferente da existente em 
Portugal e que surpreende quem visita 
feiras filatelicas naquele pafs. Em Ingla-

. terra todos os FOC (figura n.o 4) forneci-
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Qual a diferenc;a entre uma «Carta 
de Sauden limpa e uma «Carta de 
Saud en suja? 

Conforme atras mencionei as embar
cac;6es tinham que ser portadoras sem
pre de uma «Carta de Sauden a qual 
definia clara mente a situac;ao sanitaria 
do barco. 

Art. 78.° Carta de saude limpa e 
aquella que, em si enos seus vistos, 
mostrar que tanto no porto da proce
dencia, como nos de escala e arribada, 
naG havia caso, ou casos de doenc;a 
de natureza epidemica e contagiosa na 
occasiao da partida do navio, e que em 
referencia a peste, febre amarella e 
cholera-morbus fa<;:a declara<;:ao ex
pressa de que estas doenc;as naG se 
manifestaram em nenhum dos trinta, 
vinte ou quinze dias anteriores ao da 
partida do mesmo navio. 

Art. 80.° Carta de saude suja e aquella 
que, em si ou em qualquer dos seus 
vistos, deixe conhecer que no porto da 
procedencia, ou nos de escala e arriba
da, havia na occasiao da partida do 
navio qualquer caso de doenc;a 
epidemica e contagiosa, ou que em 
referencia a peste, febre amarella e 
cholera-morbus, naG diga expressamen
te que d'essas doenc;:as naG houve ca
sos em qualquer dos trintas, vinte ou 
quinze dias anteriores. 

Eram consideradas cargas suscep
tiveis de serem transferidas para os 
lazaretos as seguintes: 

Art. 93. 0 Sao consideradas materias 
susceptiveis: 

1.° Algodao em rama ou em manu
factura; 

2.° Cabello no seu estado ou em 
manufactura; 

3.° Canhamo em rama ou em manu
factura; 

4.° Cartas, jornaes e papeis fechados; 
5.Q Couros frescos e os seccos em 

bruto ou em manufactura; 
6.° Crina no seu estado ou em ma

nufactura; 
7.° Dessojos ou fragmentos animaes 

frescos; 

17 

8.° La em rama ou em manufactura; 
9.° Linho em rama ou em manufac

tura; 
10.° Pelles em bruto ou n'outro qual

quer estado; 
11.° Pennas no estado natural ou em 

obra; 
12.° Sed a em rama ou em manu-

factura; 
13.° Sumahuma; 
14.° Crina vegetal; 
15.° Fenos e hervas prensadas ou em 

fardos. 
Aqui encontramos np ponto 4.° as 

CARTAS, JORNAIS e PAPEIS FE CHAD OS. 
Assim, sempre que um barco era 

portador de uma «Carta de Saude)) suja, 
toda a correspondencia e demais papeis 
eram obrigatoriamente desinfectados 0 

que nao acontecia no inverso. 
Mas podia acontecer que sendo 0 

barco portador de uma «Carta de Sau
de)) limpa fosse obrigado a quarentena 
e desinfecc;:ao. 

Essa situac;ao dava-se quando: 
Art. 94.° A embarcac;ao procedente 

de porto timpa, com carta de saude 
limpa e regular, sera admittida a livre 
pratica, bem como os seus passageiros, 
tripulac;:ao, bagagens e carga, salvas as 
seguintes excepc;6es: 

1.° Quando tenha havido molestia 
suspeita a bordo, tanto pelo decurso da 
viagem como durante a estada nos 
portos da procedencia, escalas ou arri
badas, pois que n'este coso Ihe sera 
imposta e aos seus passageiros, tripula
c;ao, bagagens e carga susceptive/, 
quarentena de rigor; 

2.° Quando ao guarda mor conste 
officialmente ou por qualquer modo 
authentico que nos portos da partida, 
escalas ou arribadas se haja manifesta
do a cholera-morbus ou a febre amarella 
n'algum dos cinco dias immediatos a 
saida da mesma embarcac;ao, ou a 
peste em algum dos oito dias tambem 
immediatos ao da safda; pois que n'estes 
casos 0 navio sera considerado como 
de procedencia inficionada e sujeito as 
regras do artigo 99.°; 



jacentes, nao especificados no artigo 
antecedente, so poderao ser visitados 
pelos empregados das alfandegas os 
barcos de pesca, da alfandega, de 
cabotagem e de pilotos. 

Art. 18.0 Sao estac;:oes de saude de 1.0 
ordem todas as que tiverem lazaretos; de 
2.0 ordem aquellas em que se permittirem 
quarentenas de observac;:ao e comple
menta res; e de 3.0 ordem as restantes. 

§ unico, As quarentenas de rigor 
somente se permittem nos portos onde 
houver lazareto, e as complementares e 
de simples observac;:ao nao so n'esses 
portos, mas tambem nos de Angra, 
Funchal, Horta, Ponta Delgada, Setubal e 
Villa Real de Santo Antonio. 

Art. 19.0 0 pessoal das estac;:oes de 
saude compoe-se dos guardas mores, 
escrivaes interpretes, agentes, guardas de 
saude e remadores dos escaleres privati
vos, nos portos em que estes se tornem 
indispensaveis. 

Logo temos que as «Estac;:oes de Sau
de)) ou «Casa de Saude» eram locais de 
inspecc;:ao que tinham como func;:ao 0 de 
fiscalizar os barcos que entravam nos 
nossos portos e ai detectarem se a do
cumentac;:ao sanitaria dos mesmos se 
encontrava em ordem, mormente se es
tavam providos da necessaria e indispen
savel «Carta de Saud e», documento sa
nitario obrigatorio na epoca para todos 
os barcos. 

SEC<";AO IV _ 
DOS AGENTE~ DAS ESTA<";OES 

Segundo 0 artigo 35.0 n.O 1, competia 
aos agentes das estac;:oes de saude 0 
seguinte: 

SEC<";AO IV 
Dos agentes das estQ(;c3es 

Art. 35.0 Aos agentes das estac;:oes de 
saude compete: 

1.0 Fechar a correspondencia e dirigi
-Ia aos seus destin~s, bem como receber 
a que chegar a estac;:ao, e passar os 
competentes recibos; 
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Aqui encontramos a primeira menc;:ao 
relativa ao tratamento da correspon
dencia. 

Nas visitas de saude 6s embarcac;:oes 
existia um extenso formula rio de 39 per
guntas obrigatorias, 0 qual se destinava 
a saber se 0 comandante t inha recebi
do noutros portos pessoas e mercadori
as e em que condic;:oes 0 tinha feito. 

A 35.0 pergunta desse formulario 
questionava 0 seguinte: 

35 - RECEBEU D'ELLES (portos) AL
GUMA PESSOA. FAZENDAS, CARTAS OU 
QUALQUER OUTRO OBJECTO? 

Esta fiscalizac;:ao era feita pelos 
guardas-mor das estac;:oes de saude. 

Importante para nos filatelistas era 0 
determinado no artigo 71. 0 do Regula
mento Sanitario e que dizia 0 seguinte: 

Art. 71.0 As malas da correspondencia 
serao abertas pela gente do navio, que 
auxiliara a desinfecc;:ao das cartas, 
jornaes e mais papeis pelo modo de
terminado no regulamento. 

§ 1.0 0 guarda mor da estac;:ao as
sistira sempre a desinfecc;:ao das malas; 
podera mandar picar com instrumento 
fino e perfurante os massos que forem 
volumosos, e devolvera para bordo os 
saccos ou capas de couro ou outras 
substancias susceptiveis que envolvam a 
correspondencia. Se forem encontrados 
quaesquer massos de correspondencia 
que tragam cousas estranhas a ella se
roo igualmente devolvidos para bordo 
e, depois de relacionados, entregues a 
alfandega, cobrando-se recibo. 

§ 2.0 Logo que se retirem da ponte 
ou caes as pessoas vindas de bordo 0 
guarda mor de saude entregara a 
correspondencia beneficiada ao com
petente empregado do correio. 

§ 3.0 A mala da secretaria d 'estado 
dos negocios estrangeiros sera guardada 
na estac;:ao de saude de Belem em um 
cofre especial ate ser entregue ao cor
reio da mesma secretaria, que passaro 
o competente recibo. 

Esta desinfecc;:ao era feita segundo 
uma determinada formula numero 6, que 
mais adiante abordarei. 

.............•....................•.....•..........•.......••••.•.•.•... 
• • • ..Un tCUIM .. 0101 .... "" • . : .~-~-: 

~~ 
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Figura 3 

dos pelo British Philatelic Bureau (Depar
tamento Filatelico dos Correios Ingleses) 
sao enderec;:ados em nome do filatelista 
e enviados directamente para a sua 
morada no propria dia da emissao. 

Nao estao disponiveis nas estac;:oes 
de Correios nem no B.P.B. depois da data 
de emissao. 

E aqui que estara a chave do pro
blema na tal diferenc;:a atras apontada. 

Se 0 nosso leitor estiver interessado 
nalguns F.D.C. ingles tera que ter 0 cui
dado de contactar, com a anteceden
cia conveniente, 0 British P. Bureau, se 
nao arrisca-se a nao ter a sua pec;:a 
que tanto gostaria. 

Para obviar qualquer contra tempo 
aqui vai 0 calendario das emissoes in
glesas para 1995. 

17 Janeiro 
14 de Marc;:o 
21 de Marc;:o 
11 de Abril 
9 de Maio 
6 de Junho 
8 de Agosto 
5 de Setembro 
3 de Outubro 
31 de Outubro 

fernando 0 1 b eirD 
P.UlI dolO Armdr os 
110 8!1 1 [ S'J 
I SOO LIS I\OA 
fORTUC;'L 

Cats 
Springtime 
Booklet Greetings 
National Trust 
Peace&Freedom 
Science Fiction 
Skakespeare 
Communication 
Rugby 
Christmas 

Figura 4 
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Assembleia Geral Ordinaria 
do Clube Filatelico de Portugal 

NOS termos da convoca<;:ao datada 
de 22 de Outubro de 1994, reuniu, 
na sede do Clube, em 9 de De

zembro do mesmo ano, a Assembleia 
Geral Ordinaria, com a seguinte Ordem 
de Trabalhos: 

1 .0 - Aprecia<;:ao, discussao e vota
<;:00 do Relat6rio e Contas da Direc<;:ao 
e Parecer do Conselho Fiscal do ana de 
1993. 

2.° - EleiC;ao dos Corpos Gerentes 
para 1994/96. 

Nos termos estatutarios, a Assembleia 
reuniu em segunda convoca<;:ao pelas 
21 e 30 horas, sob a presidencia do Dr. 
Jose Joaquim Jorge Oliveira. 

Ap6s terem sido aprovados por mai
oria tanto 0 Relat6rio e Contas da Di
recC;ao como 0 Parecer do Conselho 
Fiscal. passou-se a eleiC;ao dos Corpos 
Gerentes para 0 trienio 1994/96, depois 
de breve inteNalo. 

Votaram 25 associados (21 presentes 
e 4 por delega<;:ao). 0 resultado da 
eleiC;ao foi 0 seguinte: 

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 

P~esident~ .............................. .... ...................... Dr. Jose Joaquim Jorge Oliveira 
Vlce-Presldente .............................................. Miguel Jose Pessanha 
Secret9r!0 ........................................ ................ Eng.o Joaquim Antero da Silva MaC;as 
Secretano ............ .............. .............. ...... .... ...... Jose Manuel Castanheira da Silveira 

CONSELHO FISCAL 

Presidente ............. ............. .... .... ...... ...... ... ....... Domingos Martins Coelho 
Secreta rio ........................................................ Dr. Bento Manuel Grossinho Dias 
Relator ...... .... ...... .............. ............................... Joao Lufs de Medeiros 

DIREC<;AO 

P~esident~ ........................................................ Dr. Eurico Carlos Esteves Lage Cardoso 
Vlce-Presldente .............................................. Jose Rodrigo Dias Ferreira 
~ esoure:i~o .............................. .. ........................ Fernando Augusto Araujo Mendon<;:a 
ecretano ..................................... ... .... , ........... Fernando Marques Oliveira 

Vogal ...................................... ...... ................... Fernando da Silva Ideias 
Vogal ............................ .... .......... .. ................... Rui Manuel Gravata Resende 
Vogal ........ .......... ...... ....................................... LUIs Miguel Pinto Santos Monteiro 
Vogal Suplente ............................................... Carlos Manuel Agostinho Salgueiro 
Vogal Suplente ............................................... Jose Alberto Cardona 

Embora se tenha notado uma maior 
afluencia de associados nesta Assem
bleia Geral. 0 certo e que, infelizmente, 
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os nossos s6cios continuam um pouco 
indiferentes aos grandes momentos da 
vida do Clube. 

A declaraC;ao de inficionado ou 
supeito designara 0 dia desde que a 
mesma declaraC;ao deve comec;ar a 
produzir effeito, 0 qual sera 0 primeiro 
dos cinco dias antecedentes a mani
festac;ao do primeiro caso da febre 
amarella ou cholera-morbus e 0 primei
ro dos oito dias anteriores a manifesta<;:ao 
do primeiro caso de peste. 

Nenhum porto inficionado podera ser 
declarado limpo senao depois de ha
verem decorrido trinta dias successivos 
sem altera<;:ao na saude publica, se a 
hypothese se referir a peste, vinte se se 
referir a febre amarelia, e quinze se se 
referir a cholera-morbus. 

Nenhum porto suspeito p6de ser de
clarado limpo sem que haja desapareci
do totalmente dos portos inficionados a 
molestia, que tiver originado a suspeiC;ao. 

Aos Governadores Civis cobiam en
tre outras as atribuic;oes que de seguida 
se transcrevem e que considero como 
as mais importantes: 

TITULO II 
Attribui<;oes dos governadores eivis 

Art. 2.0 Aos governadores civis dos 
districtos administrativos em que ha 
portos de mar, compete: 

1.° Superintender, p~r si e pelos seus 
delegados, em tudo 0 que disser respeito 
a po Ii cia da sanidade maritima, e fazer 
cumprir 0 presente regula mento, bem 
como quaesquer outras ordens que 
emanem do governo; 

9.° Remetter com urgencia ao gover
no os autos das embarcac;oes entradas, 
por onde conste a existencia de qual
quer molestia contagiosa de indole 
epidemica em paiz naG declarado 
inficionado pelo mesmo governo; 

Art. 4. 0 Os governadores civis dos 
districtos, em que haja lazaretos, 
remetterao mensalmente a secretaria 
d' estado dos negocios do reino um 
mappa de todo 0 seNi<;:o feito n'aquelles 
estabelecimentos. 

Art. 5.° As attribuic;oes conferidas 
n'este titulo aos governadores civis naG 
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sao extensivas a esta<;:ao de saude de 
Belem e ao lazareto do porto de Lisboa. 

Assim chegamos a conclusao que 
existia uma «Casa de Saude de Belem» 
e um «Lazareto de Lisboa». Poe-se agora 
a questao de diferen<;:a entre uma «Casa 
de Saude» e um «Lazareto». 

Procurarei adiante esclarecer sobre 
estas claras diferenc;as. 

Aos funcionarios consulares e aos 
«empregados de saude» das provfncias 
ultramarinas cabia igualmente a obriga
toriedade de fiscalizar todos os barcos e 
de denunciar todas as epidemias de
tectadas nos portos de origem ou a 
bordo dos navios. 

_ TITULQ V 
ESTA<;OES DE SAUDE MARITI MAS 

o artigo 16.° da SeCC;ao I. nos seus § 
1.0, § 2.0 enos artigos 17.0, 18.0 e 19.0 
dizia 0 seguinte: 

Art. 16.0 Fazem-se as visitas de saude, 
tanto as embarcac;oes de longo curso, 
como as de cabotagem e outras de 
navegaC;ao costeira, nos seguintes por
tos: Albufeira, Angra, Aveiro, Belem (Lis
boa), Caminha, Cascaes, Cezimbra, 
Ericeira, Espozende, Faro, Figueira, 
Funchal, Fuzeta, Horta, Lagos, Olhao, 
Pedreneira, Peniche, Portimao, Ponta 
Delgada, Porto, Povoa de Varzim, Sagres, 
S. Martinho, Setubal. Sines, Tavira, Vianna 
do Castello, Villa do Conde, Villa Nova 
de Milfontes e Villa Real de Santo Anto
nio. 

§ 1.0 Na esta<;:ao de saude de Belem 
s6mente se visitam embarcac;oes de 
longo curso e de cabotagem: todas as 
outras que demandarem 0 porto de Lis
boa, sao visitadas nas estac;oes de saude 
de Pac;o d' Arcos e da Trafaria. 

§ 2.0 Nos portos das ilhas adjacentes, 
onde naG haja ainda estabelecidas es
tac;oes de saude, mas que sejam fre
quentados por embarca<;:oes de Ion go 
curso, a visita continuara a ser feita pelas 
auctoridades administrativas. 

Art. 17.0 Em todos os demais portos 
do continente do reino e das ilhas ad-
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UM POUCO DE HISTORIA POSTAL 

o ccREGULAME~TO GERAL DE 
SANIDADE MARITIMA .. DE 1874 

As doen<;:as infecto-contagiosas fo
ram um dos grandes males que afecta
ram todo 0 seculo XIX. Assim, havia que 
precaver a importa<;:ao dessas doen<;:as, 
de que poderiam ser portadores as 
pessoas e bens que entravam por via 
maritima em Portugal. 

Em 12 de Novembro de 1874 era 
publicado 0 ((REGULAMENTO GERAL DE 
SANIDADE MARITIMA», 0 qual tinha como 
principal fun<;:ao 0 de regulamentar e 
controlar a entrada de pessoas e bens 
atraves da via maritima, precavendo e 
controlando assim a transmissao de do
en<;:as contagiosas. 

DECRETO 
12 DE NOVEMBRO 

Regulamenta geral de sanidade 
maritima 

Usando das faculdades que me sao 
concedidas pelo artigo 1.° do decreto 
com for<;:a de lei de 3 de dezembro de 
1868, com referencia ao artigo 16.°, n.O 
19.° do decreto d "de janeiro de 1837 
e carta de lei de 10 de abril de 1874: hei 
por bem approvar, para que se execu
te, desde 1 de janeiro de 1875 em diante, 
o regulamento geral de sanidade 
maritima d'esta data, 0 qual baixa 
assignado pelos ministros e secretarios 
d' estado dos negocios do reino, da fa
zenda, da marinha e ultramar, e es
trangeiros. 

Os mesmos ministros e secretarios 
d'estado assim 0 tenham entendido e 
fa<;:am executar. Pa<;:o da Ajuda, em 12 
de novembro de 1874 - Antonio Rodri-
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Pedro Vaz Pereira 

gues Sampaio - Antonio de Serpa 
Pimentel - J060 de Andrade Corvo. 

o artigo 1.° do REGULAMENTO men
ciona 0 seguinte nos seus numeros 1.°, 
2.° e 3.°: 

Regulamento geral de sanidade 
maritima 
TITULO I 

Providencias de sanidade maritima 
da competencia do governo 

Artigo 1.° 0 servi<;:o de sanidade 
maritima e superiormente dirigido pelo 
governo, e a este compete: 

1.° Decretar regulamentos e determi
nar providencias geraes, tendentes a 
impedir que quaesquer molestias con
tagiosas de indole epidemica, especial
mente a peste, a febre amarella e a 
cholera-morbus, e as epizootias de pes
te bovina ou typho contagioso do gada 
bovino, e de peri pneumonia exsudativa, 
sejam introduzidas nos portos maritimos 
e propagadas no continente do reino e 
nas ilhas adjacentes; 

2.° lnvestigar regularmente por meio 
dos funccionarios consulares de Portugal. 
dos empregados de saude e competen
tes auctoridades das provincias ultramari
nas, qual seja 0 estado sanitario dos res
pectivos portos e povoa<;:oes sertanejas; 

3.° Qualificar os portos com rela<;:ao 
ao seu estado sanitario, deciarando: 
inficionados aquelles em que se mani
festarem doen<;:as contagiosas de indole 
epidemica; supeitos aquelles que tive
rem frequentes ou proximas rela<;:oes 
com os portos inficionados; e revogar e 
alterar estas qualifica<;:oes segundo as 
vicissitudes do estado sanitario dos mes
mos portos. 

A nova Direc<;:ao, que tudo vai fazer 
para dina mizar as actividades do nosso 
Clube, tem esperan<;:a que este panora-

ma negativo se modifique e apela para 
o espirito clubista dos prezados associa
dos. 

Campanha de Angaria~ao 
de novas S6cios 

E inten<;:ao da Direc<;:ao levar a efeito varias iniciativas dentro do plano de 
dinamiza<;:ao que se esbo<;:ou para 0 nosso Clube. Mas como os nossos prezados 
cons6cios sabem muito bem, as inova<;:oes, melhorias, aquisi<;:oes, etc .. custam di
nheiro que, de um modo geral, falta nos cofres das pequenas e das grandes 
agremia<;:oes quaisquer que sejam os fins a que se dediquem. 

Assim, 0 C.F.P. necessita de um maior numero de associados porquanto se man
tem, praticamente, com as quotiza<;:oes. Achamos ser boa politica nao aumentar, 
em 1995, 0 custo das quotas, mas por outr~ lado tambem pensamos que deviamos 
apelar aos nossos cons6cios, no sentido de fazerem um pequeno esfor<;:o para trazer 
para 0 Clube mais associados. toque Ihes vamos pedir, retribuindo, simbolicamente, 
o ((esfor<;:o» que vaG despender: 

1) Cada associado do C.F.P. deve procurar angariar 0 maior numero de s6cios 
possivel, no ana que esta a decorrer; . _ . . 

2) 0 s6cio do Clube que assinar as propostas para a admlssao de mals cinco 
novas s6cios recebera uma lembran<;:a (material filatelico); 

3) 0 s6cio do Clube que conseguir inscrever 0 maior numero de asso~iados no 
corrente ana (superior a cinco, obviamente) sera considerado 0 ((SOCIO DO 
ANO» e recebera a medalha do Clube com essa designa<;:ao. 

Os prezados associados interessados em colaborar na nossa campanha poderao 
solicitar 6 secretaria do Clube as propostas de inscri<;:ao que necessitarem. 

Esperamos e desejamos a maior receptividade para esta iniciativa. 

TESOURARIA 
Apelo aos Socios Devedores 

Apelamos aos prezados cons6cios que nos tem acompanhado ao !ong,? dos an<;,s 
e que, por razoes diversas, nao tem satisfeito 0 pagamento das quotlza<;:oes anualS, 
para que, com a brevidade possiveL liquidem os seus debitos contribuindo, . assim, 
para a estabilidade financeira do 'CIube. _ . . 

A Direc<;:ao confia, sinceramente, na dedica<;:ao, nunca posta em duvlda, desses 
associados, esperando que 0 seu apelo seja ouvido. 
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OBRAS EM DEPENDENCIAS DA SEOE 

U 
ma das condic;oes para de poder trabalhar com prazer e ter um ambiente 
agrad6vel a todos os tftulos. Nao basta existir uma so convivencia com as 
pessoas que nos rodeiam. E preciso, tambem, ocuparmos um espac;o em que nos 

possamos sentir bem. 
Encontrou a nova DirecC;ao, sob 0 ponto de vista administrativ~, uma secretaria 

muito bem estruturada e organizada, mas com um espac;o bastante degradado devido 
a infiltrac;oes das chuvas. Pela mesma razao a marquise carece de reparac;oes urgentes 
per se encontrar muito danificada. 

j6 encet6mos contactos com um empreiteiro que nos apresentou um orc;amento 
que ultrapassa as duos centenas de contos. 

Com grande sacrificio e acautelando as despesas certas e priorit6rias (particular
mente a publicaC;ao de quatro numeros do Boletim por ano), a direcC;ao do Clube 
con segue disponibilizar algumas (poucas) dezenas de contos que adicionadas a um 
subsidio generoso, conseguido por um grande amigo do nosso clube, totalizam 100.CXXJ$OO. 

Embora nos custe, naG podemos deixar de recorrer aos nossos prezados e dedicados 
consocios para, na medida das suas possibilidades, contribuirem com 0 seu donativ~ 
para podermos levar por diante a concretizaC;ao do nosso desejo de reparar, logo que 
possive!' as referidas dependencias do Clube. De notar que, em qualquer caso, so 
poderao efectuar-se as obras quando tivermos a garantia que 0 problema das infiltrac;oes 
est6 resolvido. 

Estamos convictos que os socios do C.F.P. mais uma vez VaG dar provas da sua 
generosidade e da amizade que nutrem pelo Clube, ajudando-nos a conseguir a verba 
que nos falta, para 0 objectiv~ em vista. 

AIR SERVICES IN NATIONALIST SPAIN 
During the Civil War 1936-1939 

o ilustre filatelista, nosso prezado 
cons6cio e amigo Dr. Felix Gomez-Guillamon 
acaba de publicar, em M6Iaga-Espanha, a 
obra em epigrafe. 

Trata-se de ~ma excelente obra com 
cerca de 250 paginas, profusamente ilustra
do, que nos d6 uma visao muito ampla do 
que foi 0 correio aereo no Espanha Naci
onalista no periodo da Guerra Civil (1936-
-1939). 

Como nos diz 0 seu autor, 0 livro e ba
seado em quatro extensos artigos sabre 0 
referido periodo belico publicados, anos 
mais tarde, no «Magazine Cruzado». 

Escrito em ingles, este magnifico traba
lhe revelo um espirito de investigaC;ao do 
seu autor digno dos maiores encomios. 
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Felicitamos vivamente 0 nosso prezado 
amigo Dr. Felix Guillamon, ao mesmo tem
po que agradecemos 0 exemplar ofereci
do para a nossa Biblioteca. 

Pl'Oponha um novo socio para 0 CFP 
Anuncie na Revista do CFP 

Ora como sabemos, DAMAo tinha 
instalada no seu territorio uma estac;ao 
postal inglesa que somente foi encerra
das em 1884 e que, desde sempre utili
zava marcas posta is da «British india» 
tanto nos selos da India (desde 1854), 
como nos «nativos» a partir de 1871, ate 
ao seu encerramento; nestes termos esta 
estac;ao postal inglesa utilizava a marca 
Tipo (17 oJ, que se mostra: 

-3-- -- -B-19 RENOUF, TIPO (17 A) 

e que portanto se pode traduzir como a 
estac;ao postal n.o 3 ((non-disbursing»), 
dependente da estac;ao postal n.o 19 -
- SURAT - ((disbursing office») do Cir
culo de BOMBA Y-B; nunca vimos esta 
marca no forma duplex, certamente por 
falta de cartas ou fragmentos. 

SURAT era uma cidade que na litera
tura portuguesa vem designada por 
SURRATE (Vd. Ismael Gracias, pag. 65), 
que faria a distribuiC;ao das malas de 
correio de todas as estac;oes que dela 
estavam dependentes para 0 interior do 
fndia ou para Bombaim. 

Mas uma duvida se nos poe: tendo 
DAMAo um porto, e havendo navega
C;ao na costa do Malabar que facilmente 
transportaria correio tanto para 0 Norte 
como para 0 Sui, naG nos parece curial 
que algum correio fosse a Surat voltan
do depois a Damao, para seguir 00 seu 
destino por barco, pelo que naG deve
mos errar muito se afirmarmos que a 
estac;ao postal inglesa de DAMAo teria 
a dupla capacidade de «non-disbursing» 
e de «disbursing office», esta ultima em 
especial para 0 correio maritimo costeiro. 

Outras marcos posta is do «British fndia» 
nos aparecem obliterando «nativos», que 
pensamos esclarecer em proximos 
apontamentos. 

J.D. 
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MADEIRA - PORTUGAL 

Tel.: : (091) 22 3070 
Fax: (091) 230805 

PORTUGAL - COLONIAS 
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Bastos & Campos, Lda. 
R. Maria Andrade, 55 - Tel.: 834108 

1170 LlSBOA PORTUGAL 



-3-- -- -8-5 RENOUF, TlPO (17 A) 

este carimbo seria usa do pela esta<;;:ao 
postal nao distribuidora (3) subordinada 
a esta<;;:ao postal distribuidora n.o 5 -
- SHOLAPUR, do Circulo de BOMBAY-B. 

Se por acaso a esta<;;:ao postal tives
se ainda algumas outras sec<;;:oes postals 
dela dependentes. entao apareceria 0 
tipo (17 b) que se mostra em tamanho 
natural : 

-2-- -- -B-15 RENOUF, TIPO (17 B) 

-3-- -a leitura desta marca postal seria entao: 
a secc;:ao postal n.O 3, pertencente a es
tac;:ao postal nao distribuidora (<<non
-disbursing))) n.o 2. dependente da esta
c;:ao postal distribuidora n.o 15 -BELGAO 
- do Circulo de BOMBAY-B. 

Escusado sera dizer que nao dispo
mos de elementos que nos permitam 
Identificar as localidades que designa
mos apenas pelos seus numeros, nem 
temos a certeza do numero de secc;:oes 
(ou ramais) postais. como ate da quon
tidade de P.O. «non-disbursing)), mas tao 
somente das outras ja anteriormente 
identificadas (<<disbursing offices))). 

No caso da estac;:ao postal distribui
dora possuir varias sec<;;:oes posta is dela 
dependentes, entao o. carimbo so 
apresentava 0 numero inferior e ficava 
com 0 aspecto seguinte tipo (17 c): 

B-IS 
-3-- - RENOUF, TIPO (17 C) 
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que seria oplicado na sec<;;:ao postal n.O 
3. dependente directamente da estac;:ao 
postal n.D 15 - BELGAUM - do Circulo 
de BOMBAY-B. 

Fazendo a comparac;:ao com 0 es
quema anterior. e apesar da repeti<;;:ao 
dos numeros 3 e 15 e da letra B. facil
mente se deduz que sao dois locais 
absolutamente distintos. que nada tem 
aver um com 0 outr~ . 

o tipo (17 d)· de W. Renouf apenas 
difere do anterior pela circunstancia de 
ter 2 tra<;;:os na parte superior e 3 tra<;;:os 
na parte inferior: 

0 -1 RENOUF, TIPO (17 D) 

-5-- -- -
fa<;;:amos a leitura deste tipo (17 d) do 
Renouf: carimbo usado pela sec<;;:ao 
postal n.D 5 da estac;:ao postal distribui
dora n.D 1 - CALCUT A. do Circulo de 
BENGALA. que e representado pela letra 
C (ver quadro inicial). 

Todos estes tipos aparecem na for
ma duplex. i.e.. com um circulo a es
querda indicando 0 nome da localida
de e a data; julgamos que por vezes 0 
circulo da esquerda foi omitido. em es
pecial nos sec<;;:oes posta is. onde pa
rece que 0 carimbo seria da forma 
«single)). porque se pensava que 0 

operador do correia teria tao pouco 
movimento postal que teria tempo de 
sobra para colocar 2 carimbos «single)) 
em vez de um duplex; de qualquer for
ma essas circunstancias so podem ser 
obseNadas em cartas ou fragmentos. 
po is a superficie dos selos era demasia
do pequena para comportar qualquer 
duplex. 

Em todos os Circulos Postais 0 sistema 
era igual. so que era variavel 0 numero 
de estac;:oes distribuidoras (<<disbursing 
offices))) bem como das restantes esta
<;;:oes e sec<;;:oes subordinadas. 

Noticiario Oficial 

DIA DO SELO 

A exemplo do que vem acontecendo 
desde 1988. a Federac;:ao Portuguesa de 
Filatelia levou a efeito mais uma Come
morac;:ao Nacional do Dia do Selo. No 
referido ana a aludida Comemorac;:ao 
realizou-se em Vila Nova de Santo Andre. 
no PavilhOo Gimnodesportivo do Grupo 
Desportivo e Cultural dos Trabalhadores da 
Petrogal de Sines. local onde decorreu, 
igualmente. a III Exposi<;;:ao Nocional de 
Filatelia Tematica «COSTA AZUL/94)) . 

A Direcc;:ao da F.P.F. decidiu dedicar 
o DIA DO SELO - 1994 a Primeira Repu
blica Portuguesa. periodo da Filatelia 
Nacional extrema mente rico no contex
to filatelico. Assim. levou a efeito um 
Salao Filatelico da 1.° Republica Portu
guesa, onde foram apresentadas varias 
participac;:oes respeitantes aquele peri
odo da Historia Lusiada. 

Conforme a F.P.F. tinha anunciado. 
pel os 10h30m foram editados dois ca
rimbos comemorativos. sendo um dedi
cado ao Sa lao da 1.a Republica e outr~ 
ao Dia do Selo. A F.P.F. editou, ainda. 
dois sobrescritos alusivos aos referidos 
eventos. 

Pelos 13h30m realizou-se. na Pousa
da de Santiago do Cacem. 0 ja habitu
al almo<;;:o do Dia do Selo, no qual esti
verom presentes cerca de 50 filatelistas. 
alguns dos quais ocompanhadas das 
respectivas famDias. Durante 0 repasto. 
foram distribuidas medalhas aos exposi
tores do Salao Filatelico da Primeira Re
publica e distribuidos os premios anuais 
da F.P.F. 

Em 1994. a Medalha de SeNic;:os Ines
timaveis foi atribuida ao Director deste 
Boletim. Dr. Eurico C.E. Loge Cardoso. 

Os Premios de Merito Filatelico - Li
teratura, referentes ao ana de 1993. fo
ram entregues aos seguintes filatelistas e 
a Agremio<;;:ao Filatelica que se indica: 
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Premio «Godofredo Ferreira)) - Melhor 
Livro 

- «A Maximafilia na Actualidade)) 
do Dr. Eurico Carlos Esteves Lage Car

doso 

Premio «0 Philatelista)) - Melhor Peri6-
dico 

Clube Nacional de Filatelio 

Premio «Carlos Trincao)) - (Obras nao 
incluidas nos restantes itens) 

- «Publicac;:oes referentes as Exposi
<;;:oes «Porto-93)) e «lnvicta-93)) 

- «Jornal de Filatelia)) 
Clube Nacional de Filatelia 

Premio «A. Guedes de Magalhaes)) -
- Melhor Autor 

-«Artigos de interesse geral para a Fi-
latelia, publicados durante 0 ana de mil 
novecentos e noventa e treS)) 

- Jose Geada Sousa 

FRANCEPHILA 95 

A Federa<;;:ao Portuguesa de Filatelia 
informa que vai realizar-se em Junho, na 
cidade francesa de Orleans. mais uma 
exposi<;;:ao Francephila. estando a orga
nizoc;:ao a cargo da Federa<;;:ao France
sa de Sociedade Filatelicas. 

Esta exposi<;;:ao. de caracteristicas 
muito especiais e completamente ino
vadoras, ira reunir os seguintes paises: 

- Alemanha - Austria - Belgica -
Dinamarca - Espanha - Finlandia - Fran
<;;:a - Inglaterra - Grecia - Italia - Lu
xemburgo - Noruega - Holanda - Portu
gal - Suecia - Sui<;;:o e Turquia. 

Nesta exposic;:ao de competic;:ao en
tre paises. cad a Federa<;;:ao Nacional 
apresentara uma porticipa<;;:ao por clas-



se. sendo obrigatorio que as participa
<;:oes apenas contenham material do 
proprio pars. com excep<;:ao apenas 
para as participa<;:oes tematicas. 

A cada pars e atriburdo um nume
ro total de pontos 0 qual corresponde 
por sua vez ao somatorio dos pon
tos atriburdos a cada participa<;:ao do 
pars. 

Ao pars vencedor competira organi
zar a proxima Francephila. 

o jurado portugues a este certame e 
Antonio Silva Gama. jurado tematico do 
Quadro Nacional de Jurados da Fede
ra<;:ao Portuguesa de Filatelia. 

Os convites para a representa<;:ao 
portuguesa foram feitos aos seguintes 
filatelistas: 

- Joaquim Leote 
«India Portuguesa» 

- Lurs Frazao 
«Portugal e 0 Imperio» 

- David Cohen 
<dnteiros Postais de Portugal» 

- Joao Soeiro 
«Correio Aereo Portugues» 

- Julio Pedroso Maia 
«Essa Gesta Gloriosa» 

- Joaquim Canteiro 
«Pontes» 

- Hugo Alexandre Portocarrero 
«0 Cavalo» 

Acordo Trilateral 
Portugal-Espanha-Francra 

Em 1991. Portugal e Espanha assina
ram em Vila Nova de Gaia um Protoco-
10 Luso-Espanhol de intercambio filatelico. 
tendo side subscritores as Federa<;:oes 
Nacionais dos dois parses ibericos. 

Este Protocolo tem funcionado de 
uma maneira exemplar e tem contribu
rdo para 0 estreitamento das rela<;:oes 
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Luso-Espanholas e em especial para 0 
melhor conhecimento mutuo das filate
lias dos dois parses. 0 que traz como e 
obvio largas vantagens no campo in
ternacional. 

Em face deste excelente relaciona
mento a Federa<;:ao Portuguesa de Fi
latelia e a Federa<;:ao Espanhola de 
Sociedades Filatelicas resolveram prop~r 
a Federa<;:ao Francesa de Sociedades 
Filatelicas a sua integra<;:ao neste 
exemplar acordo firmado em Vila Nova 
de Gaia. 

Para isso e como prime ira etapa. 
realizou-se. em Maio. na bela vila de 
Martigues. proximo de Marselha um pri
meiro encontro ao mais alto nrvel entre 
as tres Federa<;:oes Nacionais. 

Dessa primeira reuniao saiu um prin
cipio de inten<;:oes por parte da Fran<;:a 
em integrar da melhor forma possrvel 0 
acordo ja existente entre Portugal e Es
panha. tendo entao ficado decidido 
realizar-se um segundo encontro na ci
dade de Haia. aproveitando-se para 0 
efeito a realiza<;:ao da FEPAPOST-94. 

A 21 de Outubro realizou-se 0 

agendado encontro sendo as delega
<;:oes das Federa<;:oes Nacionais com
postas da seguinte forma: 

- Portugal - Pedro Vaz Pereira -
Presidente 

Manuel Portocarrero - 1.0 Vice- Pre
sidente 

- Espanha - Fernando Aranaz del 
Rio - Presidente 

Jose Moreno - Delegado FEPA 
- Fran<;:a - Robert Deroy - Presi

dente 
Bernard Jimenez - Secreta rio Geral 

Desta reuniao saiu um acordo pos
srvel para os tres parses e estou certo que 
sera 0 principio de uma colabora<;:ao 
que em breve sera muito maior. sendo 

abordaremos para nao alongar este 
apontamento. 

Em seguida foi decidido que cada 
esta<;:ao Postal (P.O.) teria a sua chan
cela. formada por letras e numeros. 
distintos para coda uma. e que essa 
chancela seria em principio do tipo 
duplex. isto e. obliterava 0 selo e gravava 
simultaneamente na carta 0 nome da 
esta<;:ao postal e a data. 

Este tipo constitui aquele que W. 
Renouf na sua obra. indica como 0 Tipo 
(17) e as variedades (17 a). (17 b). (17 c) 
e (17 d). 

o sistema. como iremos descrever. e 
nao so engenhoso como elastico. pois 
abrange uma enorme gama de possi
bilidades e os operadores das esta<;:oes 
postais tinham 0 merito de efectuar 
perfeitas oblitera<;:oes. ainda que. sob 0 
ponto de vista artfstico e filatelico tives
sem 0 grande defeito de ultrapassar em 
muito. a area dos selos emitidos. 

Em esquema. 0 formato base deste 
Tipo (17). duplex. e 0 seguinte: 

0==-
a parte esquerda. um circulo que devia 
indicar 0 nome da esta<;:ao postal e a 
data; a parte direita um rectangulo 
formado por barras grossas com um es
pa<;:o central para inscric;ao da letra e 
numeros. 

Se bem que haja «nativos» obliterados 
com as mais diversas letras e numeros. 
vamos referenciar mais em pormenor as 
que se relacionam com 0 Crrculo Postal 
de Bombaim. dado que os territorios 
portugueses estavam «paredes meios» 
com territorios daquele Cfrculo Postal. na 
certeza de que. para os restantes crr
culos Posta is. a «ginastica» e exacta
mente a mesma. 
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Assim. a esta<;:ao postal principal te
ria sempre 0 numero 1 e a letra inicial 
do capital. como se mostra no grafico 
seguinte: 

..... 1 RENOUF, TIPO 17 

este seria 0 carimbo aplicado sobre to
das as estampilhas das cartas que des
sem entrada na esta<;:ao principal ((head 
office»)-l. de BOMBAY-B. 

Estavam identificadas para 0 Crrculo 
Postal de BOMBAY nessa epoca. 19 es
ta<;:oes posta is que distriburam malas do 
correio «<disbursing offices»). nas locali
dades que indica mos. e a que 
correspondiam os seguintes numeros: 

1 - BOMBAY 
3 - KAIRA 
5 - SHOLAPUR 
8 - KPLAPUR 

10 - CARWAR 
13 - TANNA 
15 - BELGAO 
18 - BROACH 
20 - BHUJ 
22 - ADEN 

2 - AHMEDABAD 
4 - AHMEDNAGAR 
7 - DHULIA 
9 - SATARA 

11 - DHARWAR 
14 - POONA 
17 - BARODA 
19 - SURAT 
21 - RAJKOT 

Desconhecemos as razoes do falta 
dos numeros 6. 12 e 16 (possivelmente 
extin<;:ao dos postos). 

Qualquer destas localidades tinha a 
sua esta<;:ao postal «<disbursing office») e 
eventual mente varias outras que Ihes 
estariam dependentes em localida
des nos suas proximidades; seriam esta
c;oes posta is nao distribuidoras ((non
disbursing») que obrigatoriamente 
obliteravam a correspondencia. mas 
enviavam-na depois para a estac;ao 
postal da qual dependiam; estas esta
c;oes postais nao distribuidoras tambem 
eram numeradas sucessivamente e 05-
sim 0 tipo (17) de W. Renouf aparece 
modificado para 0 tipo (17 a) que toma 
entab a seguinte forma: 



Marcas Postais da 
"British India" sobre "Nativos" 

Achegas para a suo interpretac;oo 

T 
odo 0 coleccionador de «nativos» 
do fndia Portuguesa depara fre
quentemente, c9m obliterac;:6es de 

estac;:6es postais do India Inglesa sobre 
alguns dos seus selos; naG pretendendo 
debruc;:armo-nos sobre cartas ou frag
mentos, mas tao somente sobre os selos 
e respectivas obliterac;:6es, vamos neste 
breve apontamento descrever a «histo
ria» de uma daquelas marcos posta is que 
mais frequentemente nos aparecem, 

Como sabemos, tanto a Enciclope
dia dos selos posta is do Imperio Britanico 
- Volume III - 0 Imperio no Asia, de 
Robson Lowe, como a obra de W, Renouf 
«Early Indian Cancellations» e tambem 
as de outros autores estrangeiros, tratam 
este assunto; mas sao obras dificilmente 
consult6veis, esgotadas em todas as li
vrarias, ate mesmo nos editoras inglesas, 
de forma que fomos tentados a abordar 
este assunto, ainda que «muito sobre a 
ramo», para esclarecimento de possrveis 
interessados; pelo que sabemos, e ig
norado pela maioria dos coleccionado
res, dada a resposta normal que rece
bromos 00 interrogar algum reconhecido 
filatelista: 

«Ah!" , Isso e um carimbo ingles".» 

A nossa curiosidade foi sendo 
espicac;:ada por respostas como a ante
rior e por isso, quando por surpreenden
te acaso nos veio parar 6 mao uma das 
obras acima mencionadas, naG deixa
mos perder a ocasiao para adquirir mais 
alguns conhecimentos, e transmiti-Ios, se 
e que j6 naG 0 foram h6 muitos anos, 0 
que ignoramos, e transmiti-Ios dizramos, 
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a quem estivesse interessado nestes as
suntos, 

W, Renouf foL tanto quanta sabemos, 
grande estudioso dos selos e marcos 
obliteradoras do India Inglesa, e naG so; 
tendo adoptado uma classificac;:ao que 
vamos seguidamente apresentar, num 
dos tipos mais frequentes sobre «nativ~s», 
pedimos desde j6 as nossas antecipadas 
desculpas pelas incorrecc;:6es que 0 texto 
possa apresentar, aceitando com 
desportivismo todas as correcc;:6es 
que outros, mais dotados, pretendam 
fazer, 

No ana de 1873, a varied ode de ca
rimbos em uso nos diferentes Crrculos 
Postais do «British India)) tinha-se tornado 
de tal maneira confusa, que a Autorida
de Postal Central iniciou e concretizou um 
sistema uniforme para toda a India, Em 
primeiro lugar 0 vasto territorio foi dividido 
em Crrculos Postais, que se indicam no 
quadro seguinte: 

Circulo 5ede lelra 

BENGAL CALCUTA C 
BOMBAY BOMBAY B 
MADRAS MADRAS M 
N,W. PROVINCES ALLAHABAD A 
PUNJAB LAHORE L 
CENTRAL PROVINCES NAGPUR N 
SIND KARACHI K 
BURMA RANGOON R 
OUDK LUCNOW 0 
RAJPUTANA AJMERE J 
TRAVELLING POST OFFICE ALLAHABAD T 

Ainda foram formados mais 4 crrcu
los Posta is, posteriormente, mas naG os 

.. If· . • • Noticiario Oficial ~"'. . '~ .... Ii-" .! .' 

apenas necess6rio que a Franc;:a consi
go acertar 0 seu calend6rio exposicional, 
em func;:ao do portugues e do espanhol. 

Ficou entao decidido 0 seguinte: 

1 - Realizar-se de do is em dois anos 
numa nacional de um dos parses um 
encontro trilateral de filatelia integrado 
no exposic;:ao nacional. 

2 - 0 pars anfitriao disponibilizar6 
para coda um dos outros dois parses um 
espac;:o on de serao expostas 2250 a 2400 
folhas de exposic;:ao, sendo 0 total de 
quadros para esses dois parses de 300 e 
de folhas entre as 4500 e as 4800, 

3 - 0 pars anfitriao convidar6 dois 
jurados de coda um dos outros do is 
parses. 

4 - Ficou estabelecido que 0 calen
d6rio inicial serio 0 seguinte: 

1996 Espanha - Exfilna 96 - Vitoria 
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1998 Franc;:a - Exposic;:ao Nacional de 
Franc;:a - Bordeus 

2000 Portugal - Local a definir 

Este acordo e alta mente positiv~ para 
Portugal, porque dar6 a oportunidade 
aos nossos filatelistas e jurados 
contactarem com outras filatelias e tro
carem experiencias. 

Para alem disto proporcionar6 a ou
tras filatelias e filatelistas de passarem a 
conhecer a realidade filatelica portu
guesa e em especial as colecc;:6es por
tuguesas. 

Este excelente acordo agora alcan
c;:ado poder6 em breve ser extensivo a 
outros parses, j6 que existe a intenc;:ao 
clara de 0 alargar aos parses do Sui do 
Europa, 

Pedro Vaz Pereira 



LISTA DE SOCIOS 
DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
MEMBERS LIST - LlSTE DES MEMBRES 

AL TERACOES - REINGRESSOS - NOVOS SOCIOS 

PORTUGAL 1518 - Ant6nio Mendes Curado. Urb. 
de Santa Isabel, Lote 6-3.° Esq. 

57 - Prof. Luildo M. de Noronha. Rua St.o Clara. 3040 Coimbra. (M) 
Vasco Santana, 8 ric Esq. 2795 Po.ln.T.60.U.1 .2B.2C.94. 
Carnaxide. 1582 - Fernando de Almeida. Rua For-

215 - Francisco Caldeira da Silva. Rua no de Tijolo, 46-5.° Esq. 1170 Lis-
Conde Montereal, 10 ric Dt.o. boa . (M) PO .T.V.C.60.N.U.l . 
2750 Cascais. (A) Po.Ep.T.C'v. 2A.93.94. 
60.N.U.l.Especialmente Europa 1984 - Fernando dos Santos Costa. Rua 
CEPT.T5.T16.90. Damico de G6is, 374-3.° Esq. 

259 - Edgard Pi16. Rua Fialho de AI- 4050 Porto. (M) T.C.v.60.N.U.l.2. 
meida, 40, 4.0 Dt.o. 1070 Lisboa. 1 OA.l OB.Benim.13.16.21 .24.28.90.94. 
(A) Po.Fr.ln.Es.T.60.N.U.3.90. 2100 - Jooo LUIs da Silva Carvalho. Rua 

361 - Jose Ant6nio de Lencastre Tei- Alexandre Herculano n.o 40. 
xeira da Mota. Rua do Salitre, 2500 Caldas da Rainha. (M) 
82 B. 1250 Lisboa. (A) Po.Fr.TV.C. Po.Fr.ln.Es.T.C.60.N.U. 
60.N.U.1.2.67.Pre-filatelicos. 2125 - Fernando 1 Xavier Martins. Rua 

422 - Dr. Manuel Maria Antoo. Tra- Abel Salazar, 176-r/c Esq. 2860 
vessa da Bela Vista, 8-3.° Esq. Molta. 
2745 Queluz. (M) T.C.V.60.N.U. 2378 - Ant6nio da Silva Oliveira. Volta 
1.2.Temoticas de flores, costu- das Calc;:das, 199-3.° Dt.o. Santa 
mes e desportos.93.94. Clara . 3040 Coimbra. (M) Po.Es. 

715 - Ant6nio de Sousa Pastor. Ala- Fr.T.C.W.N.U.l.N.U.5.6.Latina.19.2D.30. 
meda da Resistencia, 85. 4800 T7 .Tll.T15.Temoticas: flora, pon-
Guimarces. (M) Po.T'v.60.N.U. tes, barcos, trajes e crianc;:as. 
1.2.94. 2635 - Dr. Martins Soares. Rua Maria 

824 - Eng. Henrique R. Ferreira e Silva. Teles Mendes, 14-10.° D. Pac;:o 
Estrada Nacional 10, n.o 46-6.° de Arcos. 2780 Oeiras. (M) Po.Fr. 
Esq. 2615 Alverca. (M) lC'v.60.1. Es.T.C'v.60.N.U.1.94. 
93. 2885 - Ant6nio Jose de Jesus Soares. 

1179 - Cap. Alvaro Pereira Jer6nimo. Avenida de S. Silvestre, 15. 3320 
Rua da Estac;:co, 35. 2425 Mon- Pampilhosa da Serra. (M) Po.Fr. 
te Redondo - LRA. (M) Fr.ln.Es. T.C.60.N.U.1 .Macau.2A.Tema 
T.C.60.Carimbos, provas, erros e Europa CEPT.90.94. 
inteiros.(P) motivos militares e 2927 - Fernando Ernesto Marques Ro-
mulheres 90. drigues. Rua Sacadura Cabral, 
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aplicada na carta do Algarve e no E 
para os Estrangeiros chegados por via 
de terra (por Hespanha), ambos tambem 
aplicados em Lisboa. 

2 - Do Artigo XVII das Instru<;6es Pra
ticas para os Correios Assistentes, trans
crevemos sublinhando: 

Artigo XVII 
As cartas serao pezadas, e taxadas 

nos Correios, aonde se lanr;;arem; pois 
que isto contribue para a sua prompta 
entrega nas terras a que se dirigem; e 
para que aquel/a opperar;;ao se possa 
fazer com soc ego, exacr;;ao, e boa or
dem, 0 Correio assistente, seu Fie/, ou 
Escripturario, a proporr;;ao que as cartas 
forem lanr;;adas, as deve pezar, e taxar 
ponde-se-Ihe a marco, que declare a 
nome do terra, em que a carta he lan
fada; e na frente da carta escrever6 a 
taxa, que the compete. 0 mapa junto a 
esta instrucr;;ao mostra clara, e breve
mente as taxas das cartas, e os Artigos 
seguintes ensinao 0 methodo faeil para 
a execur;;ao ... )) 

i, e: altera-se 0 que praticava no 
tempo dos Correios Mor, pois entoo as 
Cartas eram marcadas, a chegada, com 
a indica<;oo de tema ou do modo como 
vinham. 

3 - A taxa do extraordinario era de 
60 Reis (1.0 Escaloo), 100 Reis (2.° Esca-
1(0), e provavelmente cresciam por 
frac<;oo de 40 Reis, para cada 2/8 de 
on<;a, quer antes, quer durante a vigen
cia do Regulamento Provisional de 
1.01.1799, mas somente 0 porte era ins
crito nas cartas a partir de 1 de Agosto 
de 1799 em cumprimento do Decreto 
dessa data. 

Criou-se assim, uma nova marca, a do 
Correia Extraordinario de Usboa, para a 
carta que, em Usboa, era enviada pelo 
Extraordinario para 0 Porto, assim como 
o Correio do Porto, teve que mandar 
confeccionar marca equivalente, por a 
carta que de 10 vinham para 0 SuI. 

4 - A notavel semelhan<;a entre 0 
tipo de letra, grafia de PRT1 e LSB 1, as-
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sim como do CORo de Correio Maritimo, 
faz pensar que todas foram fabricadas 
pelo mesma moo e aplicada pelo mes
mo Correio - 0 de Lisboa. 

5 - Finalmente, porque sera que 0 
Correio do Porto, permitiu que se abre
via sse EXTRAORDINARIO em EXTRAD, em 
flagrante contraven<;oo com regras gra
mati cas estabelecidas? 

Para os que quiserem ir mais longe, 
aqui ficou 0 estudo dos novos conheci
mentos actuais sobre este not6rio. 

Lisboa, Janeiro de 7995 

(I) Uma nova marco Impressa de Epoca dos 
Correia-Mar uA Filatelia», n.o 4. Ana I. DEZ 
1985. L. Frazeo. 

(2) Godofredo Ferreira - Dos Correios-Mores 
do Reina aos Administradores dos C.T.T. -
- Lisboa 1941. 

(3) A. Sousa - Temas de Hist6ria Postal -
- Correios Extraordinarios - pg. 19/21 -
- Publicac;:eo C.T.T. 

SELOS E MATERIAL 
FI LATE LlCO 

PACOTES DE SELOS 
TEMATICOS 

Grande sortido 
de Series completas 

e Selos tem6ticos 

Pe~a listas de pre~os gratis 

EI6dio de Santos 
CASA FUNDADA EM 7922 

R. BERNARDO LIMA, 27 
Telef. 549725 
1100 lISBOA 
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105-4.° Dt.o. S. Jooo do Estoril . 
2765 Estoril. (M) Po.Fr.ln.T.C.v. 
60.N.U.3.90.94. 

3185 - Tomas Ferreira dos Santos Gou
veia. Rua dos Castanheiros, 120 
ric. 2750 Cascais. (A) PO.ln.T.v. 
C.60.N.U.1.2C.94.Afinsa. 

3327 - Nuno Miguel da Silva Fortes Ri
beiro. Urbaniza<;oo da Quinta 
do Mirante, Lote C 6, Corpo 125-
_1.0 Pendoo. 2745 Queluz. (M) 
In.Po.Fr.60.66.1 e IIhas.Palop. 
Macau.15. 

3378 - Vitorino S. Valverde. Rua Dr. Rui 
Rosa, 6 B. 2450 Nazare. (M) 
PO.Es.Fr.T.60. Colecciona: 1.19. 
24.28.68 de Chefes de Estado. 
T.60.N.1.13.21.68.90. 

3379 - Luis Ant6nio Paulo Meireles. Urbi
sol-Lote 14. Apartamento 15. 
2450 Nazare. (M) Po.Fr.Es.ln.T.C. 
60.U.2.3.Temas: Futebol, Pou
pan<;a e Mestres de Pintu
ra.T16.T19. 

3381 - Dr. Elder Manuel Pinto Correia. 
Quinta do Baroo, Lote 31, 3.° 
Esq. 2775 Carcavelos. (A) Po.T.C. 
V.60.N.U.1.2B.CongoDependen
cias de 2C.Afinsa. 

3382 - Jose Leite da Silva Santos. Rua 
da Barranha, 568. 4460 Senhora 
da Hora. (M/A) Po.ln.Fr.T.C.v.60. 
N.U.1.5.CEPT.15.16.90.Afinsa. 

3383 - Eng. Rui Manuel Gomes Faro. 
Avenida das Acacias, n.o 8. 
Rinchoa. 2735 Cacem. (M) Po. 
Fr.ln.T.C.v.60.N.U.1.2A.Afinsa. 

3385 - Prof. Dr. Carlos Alberto Lloyd Bra
ga. Rua Antero de Figueiredo, 
2-3.° F. 1700 Lisboa. (A) 60.Usa
dos ate 1974). Novos depois de 
1975.1.2A. 

3386 - Dr. Jorge Leitoo Ritto. Avenida 
Jooo Cris6stomo, 60-4.° Dt:". 
1055 Lisboa. (M) Po.Fr.ln.T.C.60. 
73.N.U.1.1853/1953.Afinsa. 
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3387 - Prof.o D. Maria da Pureza Sar
mento Taborda Barata. Traves
sa dos Combatentes, 23 B, 3.° 
Esq. 3030 Coimbra. (M) PO.Fr.ln. 
AI.Es.lt.T.C.60.N.U.3 .72 de 1. 
Afinsa.Unificado.ltalia.90. 

3388 - Manuel Grosso de Oliveira 
Monteiro. Rua Jooo XXI, n.o 12-
_1.° A. 2400 Leiria. CM) IC.v.60N.U. 

3389 - Delbauche Guy. Avenida da 
Republica, 3-2.° E. Sobreda. 2825 
Caparica. (M) Po.Fr.T.C.60.N.U. 
1.5.13.21.48.67B.90.COB Belgica. 
Philex.Afinsa. 

3390 - D. Maria Helena Vaz dos Santos 
Costa. Rua Agostinho Lourenc;:o, 
20-5.° Esq . 1000 Lisboa . (P) 
C.60.N.U.1 . 

ESPANHA 

2597 - Dr. Emilio Xandre. Plaza Espana, 
2-1.°-2.°. 17310 Lloret de Mar 
(Girona). (M) Po.It.ln.Fr.Es.I60.1.90. 

BRASIL 

453 - Jose da Silva Fernandes. Rua 
Nabuco de Freitas, 70. CP 
20220-660 Rio de Janeiro. (M) 
Po.T.C.60.N.U.3. 

540 - D. Cecflia Leoo. CPo 5311.01061-
970 S. Paulo. (M) Po.Fr.ln.T.60.N. 
U.3.64.T1.T5.T7.T10.Cosmos.90. 

ALEMANHA 

2263 - Rainer Thiel. Oemberg 94. D-45481 
Mulheim. (M) Po.Fr.A 1.60.U.1.90.97 

2837 - Dr. Ekkehard B6hm. G6belstr. 10. 
D-30163 Hannover. (A) In.AI.T.v. 
C.60.1.19.20 e EX.20.46.Gibraltar. 
97. 

3023 - Nicolau Ch. Schmidt. Postfach 
1135.0-86907 Diessen. (A) Po. In. 
AI.60.1.15.94.RHM. 
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CUBA 

3380 - Eng. Carlos Espinoso Betancourt. 
Apartado Postal 38. Placetas. 
VC. Cuba. (A) Es.Po.ln.60.3.90. 
Guerra.Edifil. 

FRAN~A 

2922 - Denis Drouin. 26, Rue Poincare. 
55300 Sampigny. (M) Fr.ln.AI.60. 
1.21.90. 

HOLANDA 

2907 - Armando dos Santos. Lieftinck
plaats, 218. 3066XB Rotterdam. 
(M) Po.Ho.C.Eventualmente 
V.TBJ"N.U.1.26.Man.Feroo.Macau.94 

ROMENIA 

3384 - Gheorghe BadalL C.P. 64. 5600 
P. Neamt. (M) In.Fr.60.N.68.Te
mas: f6sseis e minerais.90. 

Loja Filatelica D. Luis 

3264 - Aurelio Cortesoo. 20 Route de 
Sauverny. 1290 Versoix. (M) T.C. 
V.60.N.U. 

OBITUARIO 

o Clube Fllatelico de Portugal lamenta 
profunda mente 0 desaparecimento 
ocorrido, nos ultimos meses, dos seus 

dedicados e inesquecfveis s6cios: 

Dr. Joaquim Nunes da Silva 
Eng. Antonio A. Jervis Pereira 

Domingos Manuel da Silva 
Antonio Pimentel Saraiva 

Dr. Walter E. Alexander Katz. 

As fammas enlutadas a Direcc;:oo do 
CFP e os dirigentes deste Boletim 

apresentam as mais 
sentidas condolencias. 

Selos - Moedas - Notas - Cedulas - Posta Is 
Compra : Venda : 

Prom0ctao ·do mes 
QURO - PRATA - COBRE Folhas e Capas Lindner 

Material Filatelico Tiras Hawid 

e Numismatico Selos 1960170 - 50 % desconto 

SOLI CITE AS NOSSAS USTAS DE PREQOS PERIODICOS 
Centro Comercial SIRIUS - Loja 14 - Telefs. 667463 / Das 20 as 23 h: 9713132 

Rua 5 de Outubro 156 4 1 0 0 P 0 R T 0 

CASA A. MOLDER 
RUA 1.2 DE DEZEMBRO, 101,3.2 PT - 1200 USBOA - PORTUGAL - TELEF.: 3421514 

TUDO PARA FILATELIA 
SELOS DE PORTUGAL E NOVOS PArSES • SERVICO DE NOVIDADES POR ASSINA-

DE EX PRES SAO PORTUGUESA TURA PARA QUALQUER TEMA OU PArs 

COMPRA - VENDA 
ExecuC;Ao r6pida de pedldos por correspond&ncia 
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CORQEXI'RAD~ 
taxa de para 

PORTO preto 20/1 0/1799 (Fig. 2) 60 i Porto Lisboa 
verde 14/12/1799 60 i Porto Lisboa 
preto 22/2/1800 100 ms Porto Lisboa 

PRT 2 preto 12/4/1800 60 i Porto Lisboa 

COR
O 

EXTRAORD 
LISBOA 

Figura 2 

taxa de para 

Porto 

I LSB 1 I preto 9/1799 
a 20.10.1801 

60 i , Lisboa Coimbra 
Guimaroes 

c) Tambem, neste mesmo periodo, se 
separam 2 grupos de cartas - sem 
taxa aplicada e com taxa aplica
da no corta. 

d) Noo se conhece LSB 1 anterior a 
Agosto de 1799. 

e) E flagrante a semelhanc;:a de PRTl 
e de LSB1. 

Com base no que ate agora trans
crevemos e foram anotantes parece-

7 

-nos possivel tirar as seguintes conclu-
sees. ' 

4. CONCLUSOES 

1 - A marca cor «EXTRAORDn, PRT1, 
e uma marca impressa do tempo do 
Correio Mor, PORTO. 

Aplicado em Lisboa, ho correspon
dencla chegada pelo Extraordinario do 
Porto, a semelhanc;:a com a marca A 



cando a correspondencia transportada 
pelo Extraordinario». e ainda 

«Mas pelo que aquele 60 nos pode 
querer dizer. admito que uma carta 
de peso minimo (2/8). pagasse 3 vezes. 
correia ordinario. E em relac;:ao a pe
sos superiores manter-se-ia a mes
ma proporc;:ao? ou serio 60 a taxa uni
co para q.q. peso?» vejam 0 mapa 
do carta conhecida. pelo autor destas 
linhas: 

Do analise do quadro acima. podem 
de imediato tirar-se alguma conciusao 
de interesse: 

a) E notorio a raridade de marcos PRT1 
e PRT2 

b) A passagem de PRTl para PRT2. foi 
acompanhado por mudanc;:a de 
tipo de letra e tambem de grafia. e 
ocorreu entre Julho e Outubro de 
1799. 

taxa de para CO~EXTRAORD 
PORTO 7/9/1797 

31/8/1798 (Fig . 1) 
23/1/1799 
8/7/1799 

Porto 
Porto 
Porto 
Porto 

Lisboa 
Lisboa 
Lisboa 
Lisboa 

PRT 1 todos batida a preto 

"'. 

Figura 1 
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Bolsa Filatelica 

Espa~o a disposi~ao de todos os leitores que podem 
aqui inserir 0 seu anuncio 

ao pre~o economico de 70$00 por Iinha. 

Vendo selos de Portugal. 
Ex-Colonias e Estrangeiros. 
novos e usados. Grandes 
descontos. Tambem vendo 
erros e selos aos centos. 

Antonio Rosa Dias. Rua 
Amorim Rosa. · 35-1.° Esq.o. 
2300 Tomar. 

TODO 0 MUNDO - PArSES 
E TEMAS - Mais de 35.000 
series em «stock». Envie-nos a 
sua lista de faltas. Tambem 
prec;:arios gratis e pedido. 

FILATELIA SERGIO SI-
MOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

EUROPA/CEPT - AMERICA! 
/UPAEP - Duos colecc;:oes. 
dois temas. para fazer sem 
hesitac;:ao. Tudo em «stock». 
inciuindo albuns. Inscreva-se 
tambem para receber as 
novidades que vaG saindo. 
FILATELIA SERGIO SIMOES -
- 2500 CALDAS DA RINHA. 

Selos CERES (Portugal/ 
/ Ac;:ores e Madeira). Procuro 
para especializac;:ao tudo 
sobre este tema: novos. usa
dos. falsos. reimpressoes. 
grandes blocos. erros. provas. 
cartas . Compro. troco e 
vendo. Paulo Vieira - Apar
tado 135 - 8002 Faro Codex. 

Selos vendo e compro. no
vos e usados. Continente e ex
colonias. Bons prec;:os. M. 
Leitao. Rua Julio Dantas. 3-1 .° 
F. Casal de S. Bras. 2700 Ama
dora. 

PACOTES COM SELOS -
- Para revenda ou directa
mente 00 coleccionador. 
Muitos poises e mais de 30 
temas diferentes. Pec;a 
prec;:arios gratis. FILATELIA SER
GIO SIMOES - 2500 CALDAS 
DA RAINHA. 

ALGARVE. Marcofilia clas
sica. Procuro cartas. selos 
isolados. posta is. telegramas. 
etc .. desta provincia ate 
1912. Compro ou troco por 
outr~ material similar do res
to do pais. pois possuo stock 
razoavel destas pec;:as. Pos
so tambem trocar por selos 
que faltam no sua colecc;:ao. 

Paulo Vieira 
Apartado 135 
8002 Faro Codex 

Selos Coroa. Procuro para 
especialiiac;:ao tudo sobre 
este tema em novo. usado. 
falsos. reimpress6es. folhas. er
r~s. etc. Compra. troca e 
vende. Paulo Vieira - Apar
tado 135 - 8002 Faro Codex. 
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Catologos Yvert - Sem
pre em «stock» as ultimas 
edic;:oes. Pec;:a lista destes e 
de outros catalog os. tam
bem disponiveis. FILATELIA 
SERGIO SIMOES - 2500 
CALDAS DA RAINHA. 

Europa de Leste. Oferec;:o 
aos melhores prec;:os series 
novas tematicas ou outras. 
incluindo novidades. F. Lou
reiro. Praceta D. Fernando 
II. lote 8-2.°. Dt.O 2735 
Cacem 

LINDNER - SAFE - LEUCHT
TURM (FAROL) - Vendemos 
todo 0 material filateli
co destas e de outras mar
cos. Albuns. classificado
res. folhas sistema bronco. 
etc. Catalogos gratis a pe
dido. FILATELIA SERGIO 
SIMOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

Filatelista medio troca se
los comemorativos e estran
geiros usados 1 xl ou Cato
logos Afinsa e Yvert . 
Tambem troco series novas 
de Portugal. Escrever em 
portugues. ingles. espanhol 
ou frances. Luis Jorge San
tos Coelho. Apartado. 40. 
P-470l Braga Codex. Portu
gal. 



Completo listas de faltas 
de Portugal e Ultramar com 
descontos apreciaveis sobre 
o catalogo. Se e coleccio
nador medio ou principian
te estamos as suas ordens. 
I. Coelho - Apartado 135 
- 8002 Faro Codex. 

NOVAS EMISSOES 
- TODO 0 MUNDO POR 
PArSES E TEMAS - Somos 
importadores ha dezenas 
de anos. Diga que preten
de come<;ar a receber ou 
pe<;a circular de inscri
<;00, FILATELIA SERGIO 
SIMOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

SE COLECCIONA TEMAS 
OU PArSES. TEMOS SEMPRE 
EM DISTRIBUI<;::AO GRATIS. 
PRE<;::ARIOS COM CERCA DE 
35000 SERIES - Novas, dife
rentes. completas, Indique
nos 0 que colecciona, 
SERGIO W, DE SOUSA SI
MOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

PRE<;::ARIOS DE SERIES 
COMPLET AS NOVAS DE 
PORTUGAL - 1953-1992 -
-Inclui igualmente muita 
coisa em usado, Com blo
cos. «carnets» e outras vari
edades, Gratis a pedido, 
SERGIO W, DE SOUSA SI
MOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

Balsa Filatelica 

Selos usados. isolados ou 
noo. pacotes e outr~ mate
rial. 

Bons pre<;os, 
Contactar: Jooo Pedro A. 

Rocha , 
Moita, 3780 Anadia, 

Vendo selos novos, 
Badali, 
CP 64. 5600 p, Neamt, 

Romenia, 

Vendo e troco Bulgaria 
novidades. mancolista no
vos e usados, Paises de Este 
e dos Novos Estados, CRE
DIFONES, Cat, Yvert e Mi
chel. Corresp, Frances. In
gles ou Espanhol. Resposta 
assegurada, Philippe Tcha
karov, Boulevard Bulgaria. 
21, BG-4003, Plovdiv, Bu-
19aria, 

Vendo selos de Portu
gal e Ex-Col6nias e te
maticos com bons descon
tos, Possuo bom stock de 
pacotes de selos, Bons pre
<;os, 

Tambem aceito permu
tas, Algumas ofertas sao 
limitadas, 

Pe<;a lista de pre<;os 
enviando selo para a res
posta, 

S6 por correspondencia, 
Jooo Pedro A. Rocha. 
Moita - 3780 Anadia, 
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Desejo selos do tema 
FAUNA, Proponho selos. 
FOC's e oblitera<;oes da 
Russia e dos Novos Estados, 
Reposta garantida, Corresp. 
em Frances e Ingles, Vladi
mir Rudenko, P,O, Box 123, 
266022 Rovno, Ucronia, 

Vendo selos novos do 
Fron<;o dos onos 1992/1994, 
Pequenas colec<;oes da 
Sui<;o. Belgico e Australia, 
Pocotes de selos usados, 

Horacio do Camor. E.N.1, 
- Avelos do Cominho, 3780 
Anodio , 

Pretendo troco de selos 
usodos de todo 0 mundo 
incluindo Portugal. base 
cotalago Yvert, Escrever 
para Manuel Ant6nio Cam
pos da Cunha, Instituto 
Portugues da Qualidade, 
Rua C a Av, dos Tres Vales, 
2825 Monte da Caparica, 
Portugal. 

Selos de Portugal e Ex-UI
tramar: compro. vendo e 
troco, Pre<;os convidativos, 
F. Almeida . Ruo Almeida 
Garrett. 4-3,° Esq.o - 2795 
Carnaxide, Tel.: 4181005, 

Troco selos usados da 
Belgica e Ex- Col6nias por 
Portugal e Ex-CoI6nias, 
Thierry Wodon, Route de 
Beaumont. 44,B-1380 Lasne. 
Belgica, 

Assim e da parte final. transcrevemos 
com a grafia da epoca, 

«22 - Que convindo ao meu servi90 
que haja outra vez correos de cavalo se 
pagara a cada correo huma pataca. por 
cada legoa dous tostoes para os cavalos 
e seis vintens para 0 correo, e tera obri
gm;oo este correo de andar nas viagens 
extraordinarias em cada duas oras e mea 
tres legoas e 0 ordinaria a legoa por ora 
e este noo levara nunca carga nenhuma 
mais que 0 que se Ihe der na secretaria e 
despachos do meu servi90 que haja no 
officio de correo-mor, ainda que seja de 
ministros, 

23 - Que a estes correos de cavalo 
se noo pagaroo as legoas do mar mais 
que a seis vintens cada huma salvo quan
do se Ihe mandar fretar e noo a pataca 
como ate agora se fazia e noo servin do 
sua viagem se guardara nelles a forma 
que se hade guardar nos correos de pee, 

24 - Que das viagens particulares de 
meus vassalos noo levara 0 dito correo
mor mais que leva das que voo de meu 
servi90,)1 

Antes de passarmos a referencia se
guinte. ja ap6s a extin<;oo do Oficio de 
Correio-Mar. convem olharmos um 
pocuo para a cronologia e texto de al
guns decretos: 

Assim foi publicada a 

18,1,1797 - Condi<;oes que 0 Correio 
Mor aceitou para ceder 0 Oficio, 

e logo a 

16,3,1797 - Extin<;oo do Oficio de 
Correio-Mor, 

Deste decreto. vamos transcrever 
uma parte extrema mente significativa: 

«Ordeno, e estable90, que 0 Ministro 
e Secretario de Estado, que ora he, e 
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pelo tempo for, da Repartic;;oo dos Ne
gocios Estrangeiros, tenha a seu cargo a 
Administra900 das Postas, Correios e Di
ligencias de terra, e mar, seguindo por 
ora os Regulamentos actuaes, ate que 
possoo publicar-se, e executar-se os que 
novamente, tenho orden ado para me
Ihor Direc900, Ao mesmo tempo depois 
de ouvir ao Correio Mor .. ,11 

Somente a 01.04,1799 - Nos apare
ce 0 novo Regulamento. mas ainda com 
caracter Provis6rio, 

o seu titulo e ccRegulamento Provi
sional para 0 novo estabelecimento dos 
Correios)). e nele e feita uma referencia 
especffica ao Extroordinario do Porto: 

VIII. 
As cartas conduzidas pelo extra or

dinario do Porto, e pelas diligencias, e as 
cartas Estrangeiras serao reguladas pe
las taxas ate agora estabe/ecidas.11 

(i. e. como os que se aplicavom no 
epoca dos Correios-Mor, pelo menos. no 
periodo imediatamente antecedente), 

Finalmente as referencias ao Extraordi
no rio, tem 0 seu fim no aviso de 14 de 
Mar<;o de 1801 no § 4: 

IV. 
A denomina900, e taxas do 

Extraordinario seroo suspensas, como ex
cessivas, observando-se as taxas expres
sas nos artigos seguintes, deduzidas,l/ 

Estamos agora em condi<;oo de 
abordar 0 estudo de marcas e periodos 
de utilizo<;oo, 

3 - MARCAS CONHECIDAS 

Citando A. Sousa (3): 

ccEmbora existindo desde muito antes. 
e no curto perfodo de 21 meses - Agosto 
de 1799/ Abril de 1801 - em que as toxas 
sao apenas fun<;oo do peso das cartas. 
que aparecem carimbos especiais mar-



Mais uma marca impressa da 
apoca dos Correio-Mor 

1. Introduyoo 

Ate ha uma dezena de anos, apenas 
se con he cia uma marca postal impressa 
da Epoca do Correio Mor do Reino, a 
saber a marca A aplicada em carta 
chegada a Lisboa e oriunda do Reino 
do Algarve; posteriormente, juntou-se-Ihe 
o E (1) e neste inicio de 1995 «aparece
ram» mais duas: a primeira, 0 ja con he
cido CORREIO EXTRAORDINARIO DO 
PORTO, aplicado a chegada a Lisboa, na 
correspondencia vinda do Porto pelo 
Extraordinario; a segunda e 0 C mas para 
o seu esclarecimento tera 0 leitor que 
pacientar pela saida do Catalogo da 
Philalberica, de Silves, onde esta marca 
sera estudada em detalhe. Voltemos 
entao ao Correio Extraordinario. 

2. Referencias e le,.9islayoo sobre 
o C.o Extraordinario 

A mais antiga referencia que con he
cermos sobre 0 Correio Extraordinario, e
nos dada por Godofredo Ferreira (2), no 
seu livro «Do Correio Mor do Reino ... », e 
onde a proposito do 4.° Correio Mor, 
Manuel Gouvea (1579-1598) diz: 

«Do depoimento das testemunhas 
que figuram no processo, parte das quais 
foram ouvidas no proprio escritorio do 
oficio do Correio-Mor ao Rossio, fica-se 
sabendo que ja naquela epoca havia 
correio regular ou ordinario - que saia 
em dias certos e tinha itinerario fix~, 
embora continuasse 0 usa do extraor
dinario para servi<;:o do Rei e de particu-
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lares, que partia quando era necessario 
e funcionava nos mol des da carta regia 
de 1525». 

Ainda do mesmo autor, pelo interes
se que tem para 0 tema, transcrevemos 
mais uma passagem: 

«Em Portugal, neste primeiro periodo, 
os correios a pe e os correios de cavalo, 
tinham um andamento bem mais vaga
roso, e os correios exfraordinarios que 
habitualmente seguiam pela posta com 
muito mais rapidez, nao eram de certe
za em grande quantidade, a avaliar pelo 
reduzido numero de cavalos reservados 
para seu servi<;:o na estac;:oo de posta 
de que temos noticia. Assim na carta 
regia de 1528, depois de enumerar os 
privilegios do mestre da posta de 
Arrayolos, impoem-se-Ihe a obriga<;:ao de 
ter "dois cavalos bons" para dar aos 
correios e pessoas que ouverem mister 
para correrem e hirem sua via com 
mandados e recados dos mercadores ... » 

o documento seguinte de que temos 
conhecimento e 0 «Regimento do Cor
reio-Mor de 17.11.1644», documento no
tavel e 0 primeiro regulamento do Cor
reio Portugues. 

A sua leitura atenta mostra todo 0 
cuidado com qU9 foi elaborado, e como 
leg isla quase exclusivamente sobre a 
correspondemcia Regia ou do Servi<;:o 
Real, e como esta era feita quase ex
clusivamente pelo Extraordinario, senti
mo-nos tentados a chamar-Ihe «Regi
mento de Correio Extraordinario». 

Premia para 
Miranda do Mota 
E com a maior satisfa<;:ao que regista

mos ter 0 nosso distinto e prestigiado 
consocio Jose Manuel Miranda da Mota 
sido distinguido pela International Society 
for Portuguese Philately, com 0 .clSPP 
Research and Writing Award», de 1994, 
pelo livro «Portugal Ceres - Variedades 
de Cliche». 

Galardao merecidissimo, 0 seu livro foi 
apreciado pelo ISPP como «C .. . ) de 
enorme valor para os especialistas Ceres, 
sendo uma referencia definitiva nos defei
tos de impressao desta emissao. Este livro 
e os seus excelentes artigos sobre os Ceres, 
resolveram muitos problemas dificeis e sao 
trabalhos de valor permanente para a 
filatelia portuguesa». 

Os nossos parabens e cumprimentos a 
Miranda da Mota pela merecida recom
pensa. 

Carimbos Utilizados 
pelos Navios Portugueses, 

tanto Mercantes como de Guerra 
o distinto filatelista e nosso prezado 

consocio Sr. Antonio Bonina, acaba de 
publicar, em edi<;:ao do Museu da Mari
nha, uma excelente Monografia intitula
da «Carreira para Angola». 

Tenciona, agora, este autor iniciar um 
novo trabalho sobre 0 tema em epigrafe. A 
finalidade deste projecto, segundo Antonio 
Bonina, e fazer um levantamento de todos 
os carimbos/Marcas existentes. Para isso 
necessita da colabora<;:ao de todos, solici
tando que os possuidores de carta ou 
fragmento onde esteja 0 canmbo de um 
navio portugues Ihe enviem uma fotocopia 
o mais visivel possive!. para conseguir levar 
a cabo a obra que pretende. 

Os prezados consocios que desejem 
contactar com Antonio Bonina, deveroo 
faze-Io para a sua residencia, Av. P. 
Himalaia, 30-1 .° Esq., Damaia - 2720 
AMADORA. 
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Exposi900 Mundial de Filatelia 
«CAPEX 96» 

Organizoda pela Royal Philatelic 
Society do Canada, com a participo<;:ao 
do Correio do referido pais e patrocinio 
da Federa<;:oo Internacional de Filatelia, 
vai realizar-se, de 8 a 16 de Junho de 
1996, na cidade de Toronto, a Exposi
<;:00 Mundial «CAPEX 96». 

Este grandioso certame filatelico tera 
mais de 4000 quadros, prevendo-se que 
estejam presentes 75 Administra<;:6es 
Postais e 125 Comerciantes Filatelicos. 

o Comissario Nacional da «CAPEX 96)) 
e 0 Sr. Dr. Manuel Portocarrero, Estrada 
Interior da Circunvala<;:ao, 9427, 4200 Porto, 
para onde os nossos cons6cios eventual
mente interessados em participar, pode
roo dirigir a sua correspondencia. 

BEJA'95 
Exposi900 Filatelica 

Inter-Regional 
o Nucleo de Coleccionismo do Cen

tro Cultural e Desportivo do Hospital 
Distrital de Beja, informa que vai organi
lOr a Exposi<;:oo Filatelica Inter-Regional 
em 1995. 

Esta Exposi<;:oo, 00 contra rio do que 
vem sendo habitual, sera a nivel nacio
nal, isto e, poderao participar todos os 
filatelistas, desde que integrados na es
trutura da Federa<;:oo Portuguesa de Fi
latelia. 

o certame decorrera na Cidade de 
Beja, de 25 de Outubro a 1 de Novem
bro. 

o Boletim e 0 Impresso de Inscri<;:oo, 
seroo oportunamente distribuidos, es
tando desde ja 0 referido Nucleo ao 
dispor de todos os filatelistas para pres
tar quaisquer esclarecimentos. 

o endere<;:o da Comissoo OrganilO
dara e 0 seguinte: Exposi<;:oo Inter-Re
gional Beja'95, Apartado 160 - 7800 
BEJA. 



A Cultura Espirita na 
Marcofilia Nacional 

P 
ela segunda vez eventos espiritas 
nacionais sao assinalados com a fei
tura de pe<;as filatelicas. no caso 

presente carimbos comemorativos. 
A primeira vez que tal aconteceu foi 

no dia 3 de Outubro de 1992, dia da 
abertura das I Jornadas Nacionais de 
Cultura Espirita e do X Encontro Nacio
nal de Jovens Espiritas (X-ENJE) - que 
por coincidencia seria tambem a data 
do nascimento de Allan Kardec, 0 
codificador do Espiritismo - , que se re
alizaram simultaneamente no secular 
Mosteiro dos Jeronimos e no Padrao das 
Descobertas, em Belem, respeetivamen
te . 0 posta movel dos Correios de Portu
gal funcionou, entao, no Padrao das 
Descobertas, onde estava tambem pa
tente a primeira exposi<;ao publica de 
cultura espirita realizada na Europa, de 
que temos conhecimento. 

Nos dias 8, 9 e 10 de Dezembro ulti
mo - perto do encerramento oficial de 
Lisboa 94 - Capital da Cultura -, os 
espiritas portugueses deram tambem 0 

seu contributo a Cultura realizando, num 
hotel de Lisboa, 0 seu II Congresso, que 
seria subordinado ao tema central «ESPI
RITISMO, 0 GRANDE DESCONHECIDO», 
dividido em dois paineis: Ciencia espirita 
(estudos dos factos espiritas) e Filosofia 
espirita (interpreta<;ao desses faetos inu
sitados e suas consequencias etico-reli
giosas). 

Tal evento ficou assinalado filatelica
mente por dois carimbos comemorativos: 
um de abertura, inaugurado na mesa da 
assembleia pelo Sr. Joao Xavier de Al
meida, presidente da Federa<;ao Espirita 
Portuguesa; e, outr~ de encerramento, 
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inaugurado no posta tempor6rio dos crr 
pela D. Manuela Vasconcelos, biografa 
de Fernando de Lacerda, 0 patrono do 
Congresso. 

Para este forum a FEP editou um so
brescrito comemorativo (500 exemplares) 
que serviu para ser utilizado nos dois dias 
em comemora<;ao (abertura e encer
ramento do Congresso); e, «0 Espiritismo» 
(pequeno orgao de divulga<;ao doutri
n6ria) editou dois sobrescritos distintos 
(250 exemplares de cada): um para 0 
dia de abertura, com a efigie do prof. 
dr. J. Herculano Pires; e outr~ para 0 dia 
de encerramento, com a efigie de Fer
nando de Lacerda. 

o carimbo de abertura simboliza 0 
proprio Congresso que levou 70 anos a 
ser reerguido. 0 padrao a ser levantado 
pelo esfor<;o de um homem dever6 ser 
interpretado da seguinte forma: 0 ho
mem simboliza 0 Movimento Espirita 
Portugues, que e constituido pelos espi
ritas e suas institui<;oes; e 0 pad roo, com 
a data de « 1925», simboliza 0 Congresso 
propriamente dito. Hoje, j6 naG partimos 
em busca de terras desconhecidas, mas 
sim em busca do continente desconhe
cido que constitui a alma humana. Neste 
carimbo h6 ainda a registar a frase que 
constitui 0 tema central do Congresso: 
«ESPIRITISMO, 0 GRANDE DESCONHECI
DO», que evoca 0 seu inspirador, 0 

emerito Herculano Pires, 0 maior inter
prete de sempre do pensamento de 
Allan Kardec e da Doutrina Espirita, 
desconhecida mesmo da maioria dos 
que se dizem espiritas. 

o carimbo de encerramento presta 
uma homenagem ao grande medium (1) 

EDITORIAL 
Uma das primeiras medidas que tom6mos quando assumi

mos a direc<;ao deste Boletim foi solicitor a distintos filatelis
tas, nossos associados, uma colabora<;ao assfdua nestas 
p6ginas, divulgando 0 muito que sabem em artigos de inte
resse sobre a disciplina ou disciplinas filatelicas que coda um 
cultive. 

Com efeito, consideramos quase um «dever» que os nossos 
cons6cios, que j6 deram sobejas provas dos seus vastos co
nhecimentos em sec<;oes de jornais, em revistas do especia
Iidade ou ate em cat610gos de exposi<;oes, transmitam aos 
mais novos e menos experientes todo 0 seu saber, para que 
a filatelia, em todos os seus ramos, possa progredir e aqueles 
possam aprender. 

Fic6mos sinceramente satisfeitos e ate sensibilizados com 
as respostas que recebemos, algumas por escrito e outras 
pelo telefone. Se as promessas que tivemos forem cumpridas 
(algumas j6 0 foram) temos a certeza que os prezados leito
res do Boletim do C.F.P. muito vaG beneficiar quando 0 folhe
arem atentamente. A esses amigos e colegas das Iides fila
telicas, que j6 responderam a chamada, 0 nosso profundo 
agradecimento. Aos que por esquecimento, falta de tempo 
ou qualquer outra razao, ainda nada nos disseram, daqui 
insistimos com 0 nosso pedido. 

Aproveitamos esta oportunidade para nos dirigirmos a to
dos os nossos associados que, embora nao sejam ainda fila
telistas consagrados, sintam voca<;ao para a «escrita», solici
tando que mandem os seus trabalhos sobre temas filatelicos, 
os quais serao, por n6s, apreciados e se forem considerados 
com nfvel suficiente serao publicados. 

T odos nao somos demais para engrandecer esta publica
<;ao. 

Eurico C.E. Loge Cardos0.J 
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SEMPRE NA VANGUARDA DAS GRANDES NOVIDADES 
LlTERARIAS-FILATELICO/NUMISMA TICAS 

Possuimos grande quontidode 
de livros, revistos e cot61ogos 
sobre filotelio e numismatico 

NACIONAL 
E ESTRANGEIRO 

• MARCO FillA 
• SOBRESCRITOS 

DE 1.0 DIA 
.INTEIROS POSTAIS 

• POSTAIS MAxlMOS 
• CARTAS FILA 
• AEROGRAMAS 

1 . .. ,-

IuJ.I\N KAHUF.C 
'IYOM ''''>4 tANtO; .""' .. 

Homenagem dos jovens 
ao Codificador no dia 

do seu aniversario 
# 3 de OulUbro de 1992 

portugues do infcio do seculo. Fernando 
de Lacerda. que foi escolhido para 
patrono deste Congresso. Os seus escri
tos psicografados. cafram como uma 
bomba nos meios culturais da epoca, 
suscitando grandes paixoes. a favor e 
contra 0 medium. Fernando de Lacerda. 
indivfduo de escassos recursos culturais 
- 4.° c1asse - recebia mediunicamente 
grandes pensadores do passado da 
cultura portuguesa e europeia. de que 
o proprio. muitas vezes desconhecia 0 
proprio nome que assinava as comuni
ca<;oes. Assim. Alexandre Herculano. Al
meida Gorret. P. Antonio Vieira. Oliveira 
Martins. Camilo Castelo Branco. E<;a de 
Queiros. Victor Hugo. Emile Littre. Emile 
Zola, etc .. voltavam de alem-tUmulo ser
vindo-se do seu punho para proclama
rem a imortalidade do espfrito. Esses es
critos estao enfeixados em quatro volu
mes intitulados «Do Pafs da Luz)), os tres 
primeiros publicados em Portugal e 0 
ultimo ja no exnio. 0 Brasil. para onde 
partira em 1911. devido a intoleroncia e 
a pequenez humana. 
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(1) Medium naG e sinonimo de espfrita. 
o Espiritismo e uma doutrina e triplfce 
aspecto (Ciencia. Filosofia e Religioo) e 
a mediunidade e uma faculdade orgo
nica humana. portanto natural. que se 
define como a capacidade de se ser 
intermediario entre os dois pianos da vida 
- 0 mundo material e 0 mundo espiri
tual. A mediunidade e inerente a todos 
os seres humanos, mas geralmente so 
designamos por mediuns os que a pos
suem de forma ostensiva. E uma facul
dade neutra. independente da idade. 
sexo. ra<;a. cren<;a. inteligencia. 
moralidade e cultura. Os profetas naG 
passavam os mediuns da sociedade ju
daica antiga; na ldade Media eram 
designados de bruxos, sendo muitas 
vezes queimados; na Grecia e Roma 
antigas eram designados de oraculos e 
pitonisas; modernamente chamam-nos 
de paranormais. A grande maioria dos 
considerados santos da 19reja. eram 
mediuns bem caracterizados. Mediuns 

(Continua no pagina 44) 



Nem tudo acabou 

D epois de uma longa vida de traba
Iho e sacrificio, come<;a uma nova 
etapa do reformado para a qual 

nao faz falta a prepara<;ao, mas sim a 
adapta<;ao. 

Ao come<;ar esta etapa, que nao 
pode considerar-se incomoda por nco 
funcionar ao ritmo que estava acostu
mado, mas passado este perfodo de 
adapta<;ao, 0 ajuste psicoffsico e perfei
to entrando em cheio na vida do refor
mado, a qual esta cheia de satisfa<;oes 
pelo que nao podemos fazer a ideia de 
que nem tudo acabou. 

Nesta nova fase, pode cada um le
var a cabo todas as ilusoes que nunca 
pode realizar em cheio, por motivos da 
actividade e trabalho em que se estava 
imerso. 

Seguramente de que algumas das 
nossas ilusoes seriam viajar e conhecer 
outras terras e costumes, ler, esc rever, 
coleccionar, jogar ao domino, as cartas, 
ao xadrez, executar trabalhos manuais, 
conversar sobre temas agradaveis, estu
dar, investlgar, inventar e um nunca 
acabar de coisas, que tomando-as com 
calma nos faro gozar plena mente a 
verdadeira vida. 

E muito importante relacionar-se com 
pessoas que tenham as mesmas ilusoes 
e formando equipas, se pod era levar a 
bom termo todo 0 proposto. 

o reformado dever6 rodear-se de 
amizades para repartir afectos, apre<;os, 
sorrisos e palavras amaveis. Deve partici
par das alegrias dos outros e unir-se nas 
adversidades e horas diffceis dos seus 
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companheiros. Deste modo, abandona
ra a saudade que tanto medo causa ao 
reformado, e sera uma etapa mais da 
vida, ela cheia de satisfa<;ao e alegrias 
compartilhadas com todos. 

Esta vida de reformado nao teremos 
que fazer corre-Ia tao depressa como 
quando eramos jovens, antes pelo con
tr6rio. Temos que procurar que transcorra 
lenta, tranquila, sem pressas de qualquer 
especie, teremos que faze-Ia duradoira 
para que nos de tempo de gozar um 
ocio bem merecido. 

(Confinuor;Qo do pagino 43) 

espfritas sao os que sabem que sao de
tentores mais ostensivos duma faculda
de natural e que a educam a luz das 
li<;oes simples que Allan Kardec codifi
cou. Donde podemos concluir que sao 
muito poucos os verdadeiros mediuns 
espfritas. 

ULTIMA HORA 

Filotelio Ingleso 
STAMP'95 

The International Stamp Exhibition 

Tera lugar no Wembley Exhibition 
Centre, Londres de 27 a 30 de Abril de 
1995. 

Considerado como 0 mais excitante 
evento do coleccionismo de selos. 
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