2 9'20".42
.. .foi 0 tempo que Carlos lopes levou a correr
uma maratona que valeu a Portugal
a primeira medalha de cure olimpica.
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"Os Jogos Olrmpicos' sao urn d ocumento hist6 rico
omplamente ilustrodo, que norra com vivocidode as
peripecios e os grondes feitos das O limpiados desde a
Antiguidode ate 00 dio de hoje, com destaque para as
participa<;6es partuguesas.
Do autorio do professor Carlos Paula Cardoso, esta
obro e imprescindivel para uma compreensoo rna is
completa do sociedode modema no ultimo seculo . Esta
edi<;oo dos Correios de Portugal e ainda umo fonte de
consulto preciosa para os amontes do desparto e para
os filotelistos.

$ CORRmS

DIREC~O DE FILATElIA

A., ea.aI RibIinJ. 21
leu' \9OA COOO<

12 valiosos selos de colec<;60 e urn bloco numerado,
comemorativos das Ol impiodos de 1988, 1992 e
1996, estoo incluidos nesto edi<;oo autenticoda pelos
Correios de Portugal Indispensavel!
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Nota de Encomcnda.

You may acquire our cards
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us Ihis Order Fonn.
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460$00
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198 ANa SANTO. Angolo. Cabo Verde. Guine. Moc;:ambique. S. Tome e Timor. selos novos
s/charneira
199 N.S. Fatima: Angola. Cabo Verde. Guine. Moc;:amblque. S. Tome. Timor e Macau series
completas em quadras novas s/charneira
200 Uniformes: Angola CE502/l3. Cabo Verde CE314/21. Guine CE311/l8. S. Tome CE 380/87
series completas s/charnelra
201 1949 Unioo Postal Universal Macau e de todas as col6nias selos novos c/charneira
202 1950 ANa SANTO Macau e de todas as col6nias selos novos cl e s/charneira

1.800.00
1.500.00
3.200.00
7.500.00
3.000.00

Data limite para a recep'reo das ofertas 15 Novembro d e 1996
A recep<;:ao do material para a revista n.o 374. tera que estar em nosso poder
via correia regist ado ate final de Outubro.
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Dr. EURICO C E. LAGE CARDOSO
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\~ BARATA DAS NEUES
Rua da Trmdade. 5-1.2 eto. (ao Largo do Carmo) - Apartado 2690 -1117 LlSBOA CODEX
Telet.: (01) 3467133 - Fax (01) 3429967

172
173
174
175

Escudos de Angola 1.0 Emf. CE436/454 serie nova s/charneira
Escudos de Angola 2.0 Emf. CE457/478 serie nova s/charneira
Igrejas de Angola CE480/497 serie nova s/charneira
1.0 Exposi<;:oo Filatelica Bloco CE2 C7carimbo do exposi<;:oo

1.400.00
1.500.00
500.00
1.000.00

SAO TOME E PRiNCIPE

176 4. 0 Cent. do Descobrimento Maritimo para a india c/Republica 3 series com pi etas
CE175/182. CE183/190 e CE191/198 novos c/charneira
177 Ceres CE268/276 serie nova c/charnelra
178 Ceres CE279/297 serie nova c/charneira
179 Correio aereo. Tipo Imperio legenda .. Sao Tome" CE1/9 serie nova c/charneira
180 Correio aereo CE 1/9 serie nova c/charneira

2.500.00
7.000.00
6.000.00
12.500.00
12.000.00

CABO VERDE

181 Descobrimentos CE266/275 serie nova s/charneira
182 N.S. Fatima e UPU CE261; CE262 novos s/charneira

2.000.00
850.00

iNDIA

183 Carta de Domoo CE459/466 serie nova s/charneiro e alguns pontos de oxldo

500.00

MO<;:AMBIQUE

184 Bras6es CE431/447 serie nova s/charneira
185 Barcos Portugueses CE459/478 serie nova s/charneira
186 Uniformes do exercito CE49O/501; Mineralogia CE518/526 series novas s/charneira

SEMPRE NA VANGUARDA DAS GRANDES NOVIDADES
LlTERARIAS-FILATELICO/NUMISMA TlCAS
Possuimos gronde quantidade
de livros, revistas e catologos
sobre filatelia e numismotica

LOUREN<;:O MARQUES

187 D. Carlos I 50RS CE7 dente. 13 '/, novo s/goma

800.00

COMPANHIA DO NIASSA

188 D. Carlos 25RS CE49 sobrecarga pequeno selo usado

NACIONAL
E ESTRANGEIRO

1.300.00
2.300.00
750.00

6.000.00

TIMOR

189 N.S. Fatima CE269 novo s/charneira
190 UPU CE270 novo s/charneira

600.00
1.300.00

REP. POP. GUINE-BISSAU

191
192
193
194

Independencio
Independencio
Independencia
Independencia

5PCE3
5PCE3
CE5/8 serie nova s/charneira
CE1/4 serie nova s/charneira

600.00
600.00
500.00
2.000.00

ULTRAMAR

• MARCOFILIA
• SOBRESCRITOS
DE 1.° DIA
.INTEIROS POSTAIS
• POSTAIS MAxlMOS
• CARTAS FILATELI
• AEROGRAMAS

195 Uniformes do Exercito: Angola CE502/513. C. Verde CE314/21. Guine CE311/318.
Mo<;:ambique CE490/501. Sao Tome CE380/387. Timor CE340/347. seis series completas
novas s/charneira
196 Lote 34 selos novos s/charneira: Vasco do Gama 6 selos. Reforma administrativa 6 selos.
D. Manuel I 6 selos. Presidente Carmona 6 selos. N.S. Fatima 6 selos. viagem presidencial
Americo Tomaz 4 selos: Angola. C. Verde. Guine. Me<;:ombique. Sao Tome e Principe
e Timor
197 Uniformes: Cabo Verde CE314/21. Guine 311118. S. Tome e Principe CE380/87 e Timor
CE340/47 series completas novas s/charneira

47

3.600.00

700.00
3.300.00

132 Cent. Funda<;:oo do Faculdade de Letras CE874 erro com retroverso total novo
c/goma s/charnelra MUlTO RARO
133 Europa 1966 CE983/85 serle novo s/charneira dent. 11 '/2 x12
134 Alfabetiza<;:oo 3.00 CE1294 dent. 13 '/2 quadra novo s/charneira
135 Alfabetiza<;:oo 3.00 CE1294 dent 13 '/2 quadra novo s/charnelra
136 Instrumenta trabalha 30.00 CE1375-A arco interrompida erro balde s/palha. ousenclo
do cor amarela quadra novo s/charneira
137 Centen6rio Funda<;:oo Bloco n.· 2 com alguns vincos
138 Costumes Portugueses Bloco n.· 4 novo s/charnelra c/pontos 6xldo
139 Porte franco CE4; CE11/l0; CE17/22; CE23/28 selos novos c/charneira

12.000.00
12.500.00
7.000.00
12.000.00
35.000.00
18.000.00
9.000.00
2.200.00

MADEIRA

140
141
142
143
144

D. Luis I 20RS CE16 selo novo s/goma
D. Luis I SORS CE18 sobrecarga C dent. 13 '/2 selo usado
D. Luis I 100RS CE20 sabrecarga C dent. 13 '/2 selo usado
D. Luis I SORS CE28 Reimpressoo 1885 Dent. 13 '/2 novo
Ceres CE41/61 serie novo c/charnelra CE44 s/goma

2.500.00
2.500.00
4.SOO.00
1.SOO.00
1.600.00

A~ORES

145
146
147
148
149
1SO
151
152

D. Luis I 50RS CEll canto curta usada carimbo P. Delgado
D. Luis I 50RS CE20 sobrecarga dent. 12 '/2 novo
D. Luis I 80 RS CE41 popel porcelana dent. 12 '/2 usada
D. Luis I 100RS CE42 popel porcelana dent. 12 '/2 nova s/gama
Jornais 2 '/2 RS CE46 popel liso. dent. 12 '/2 carlmba nominal de S. Roque
D. Luis I 20RS CE58 dent. 12 '/2 usado
Santo Ant6nio 5RS CE74 selo novo s/goma
Independelncia de Portugal 3.· Em. CE266/81 serie novo c/charneira

12.500.00
5.000.00
3.S00.00
3.S00.00
500.00
7.500.00
500.00
1.700.00

ANGRA

153 D. Carlos 100RS CE9. dent. 13 '/2 novo s/goma

2.SOO.00

MACAU

154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

TIpa coroa novas cores e valores lORS CE16 dent. 13 ' /2 usado
Tipo caroo c/sobrecarga 55/8oR5 e 10S/8oRS CE24 e CE26 dent. 13 '/2 usados
Imperia Colonial Portugues sobretaxa 35/6 aCE316 usado
Padroes 1942 CE318 Blaco de 21 selos novos emitidos s/goma
Mativos loco is novas cores CE348 c/bando lateral nova s/charneira
Motivos locais novas cores CE348 novo s/charneira
Correia aereo tipo "Padroes.. c/sobrecarga CE3 bloco horizontal de 10 selos novas
Porteado tipo "Padroes.. c/sobrecarga CE45 blaco horizontal de 8 selos com margens
e numero do obra no margem inferior novos s/charn.
Imposto Postal Monumento 00 Marques de Pombal CE P3/5 serie completa em quadres
novas s/charneira
Impasto Postal Nossa 5enh. das Miseric6rdlos CE IP24 quadra nova
Noo emltidos motivos locais 1 pataca azul CE NE 10 canto curto
Correia aereo CE 1/9 serie "/" os valores SOA. 70A 1P sao usados

3.S00.00
1.S00.00
2.400.00
2.800.00
2.000.00
2.000.00
2.SOO.00
2.200.00
2.SOO.00
700.00
2.SOO.00
500.00

ANGOLA

166
167
168
169
170
171

Tipo coroa 40RS CE13 dent. 13 '/2 novo s/goma
Animais de Angola CE355/374 serie novo s/chorneira
Indigenas de Angola CE388/99 serle nova s/charnelra
Vistas de Angola CE311/317. indigenes de Angola CE388/99 series completes usadas
Aves CE326/349 serie usada com alguns valores novos
Mulheres de Angola CE417/427 serle nova s/charneira

46

1.800.00
2.500.00
500.00
600.00
3.700.00
1.200.00

r

EDITORIAL
No novo "Ano Filatelicoll que acaba de ter inicio. gozadas que foram as merecidas
ferias dos nossos estimados associados e tambem as dos directores do Clube. voltamos
00 contacto com os nossos prezados leitores para Ihes desejar. as maiores felicidades
pessoais no "Nova Epoca Filatelicall e os maiores exitos no actividade que nos une - a
Filatelia.
Ao iniciarmos a "Nova Epoca Filatelicall que coincide. praticamente. com a saida
deste numero do Boletim (0 terceiro deste ano) pensamos ser nosso dever dirigir aos
associados do Clube varios "apelosll que se justificam plenamente.
Antes. porem. desejamos relembrar que esta Direcc;:oo tem feito 0 que Ihe e possivel
para ir 00 encontro dos desejos e interesses dos seus associados. tomando iniciativas que.
julgamos. sao do agrado de todos. Assim. as obras do secretaria ja foram realizadas.
grac;:as a generosidade e compreensoo de alguns socios e amigos; estamos a levar a
efeito. no sede. duos "Mostrasll por ano. 0 que ja noD se realizava ha muito tempo;
organizamos jantares de confraternizac;:oo. em optimo ambiente. onde entregamos
medalhas comemorativas aos socios com 25 e 50 anos de filiac;:oo no Clube e aos associados que participaram nos "Mostras Anuaisll; lanc;:amos no "Boletimll a rubrica "Permutas Inter-Sociosll. que foi um exito; cumprimos. no integra. 0 que prometemos quanta 00
Boletim do Clube. isto e. a publicac;:oo de quatro numeros por ano. sem atrasos significativos.
Alem disto. alguma coisa mais se conseguiu. para os Servic;:os Administrativos. nestes
ultimos dois anos.
E possivel que um ou outr~ associado pense que se podia ir mais alem ... Sonhar e
facil! Nos momentos dificeis que as Agremiac;:oes. em geral. atravessam. sera irresponsavel entrar em aventuras. embora estejamos abertos. sempre. a outras iniciativas que
tenham viabilidade e que noo se mostrem megalomanas ou utopicas.
Agora vamos aos apelos:
Pedimos a compreensoo e boa vontade de todos os socios do CFP que. por razoes
varias. tem as suas quotizac;:oes em atraso. Com efeito. sera extremamente dificil para
noo dizer impossivel. satisfazer os compromissos (que noD sao pequenos) do nosso Clube
se noD entrarem nos seus "cofresll as receitas de que necessita.
Por outro lado. e imperioso que mais filatelistas se filiem neste grande Clube. Assim
solicitamos aos dedicados associados que se esforcem por "trazerll um ou mais amigos
para as nossas "fileirasll.
Para levarmos a cabo outras obras e iniciativas projectadas continuamos a confiar
no generosidade dos nossos estimados associ ados. pelo que esperamos poder incluir
muitos mais nomes no "Campanha de Angariac;:oo de fundos para as obras do sedell .
Finalmente. e mais uma vez. dirigimo-nos aos grandes do Filatelia Nacional para que
colaborem neste Boletim. escrevendo artigos de interesse sobre as diversas disciplinas
filatelicas.
Bem hajam por aquilo que fizerem em prol do nosso querido Clube.
Eurico C.E. Lege Cardoso
~
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AS (<INSTRU~6ES» ANEXAS AO ALVARA DE CRIA~AO
DOS CORREIOS MARITIMOS PARA 0 BRASIL DE 1798
Luiz Guilherme G. Machado

ando continuidade ao nosso artigo ultimamente publicado nesta revista,
relativo ao Correia Extraordinorio para
a porto, vimos agora apresentar mais alguns
documentos de grande importoncia para a
hist6ria postal portuguesa do periodo preadesivo.
Jo e bem conhecido de todos a texto
do Alvaro de crio<;:oo dos Correios Maritimos
para 0 Brasil, de 20 de Janeiro de 1798. Porem, a que talvez algumas pessoas ainda noo
sabem, e que a mesmo foi acompanhado
par algumas tclnstrur;:oes)) que complementavam as disposic;:6es contidas naquele diploma.
Tratam-se da tclnstrur;:ao para os Correios
do Reino do modo como hao-de haver-se
com as cartas para 0 Brasil e IIhas, depois de
estabelecidos os Paquetes Marrtimos; e sistema de arrecadar;:ao de fazenda, enquanto
o Correio estiver por conta do Correio-Mor)),
tclnstrur;:ao para os Correios da America)) que poderemos afirmar ser a primeiro regulamento postal do Brasil - tclnstrur;:ao para as
Comandantes dos Paquetes)), tclnstrur;:ao para
a remessa de encomendas pelos Paquetes
Marrtimos)) e, finalmente, tclnstrur;:ao para as
Juntos de Fazenda dos Estado do Brasil sobre
Correios)), todas elas datadas de 26 de Fevereiro de 1798.
Estas tclnstrur;:oes)) - cujos originais encontram-se no Arquivo Nacional do Rio de
Janeiro, no C6dice 67, volume 23, folhas 12 a
27 - jo foram publicadas na Alemanha em
1984, atraves de um artigo nosso em edic;:ao
bilingue do Grupo de Trabalho Brasil da Federac;:ao Alema de Filatelia; bem como nos
Estados Unidos, em versa a reduzida (sem as
anexos das tclnstrur;:oes))), na PORTO-INFO, n.o
71 de 1984; e na BULL'S EYES, n.o 56 do mesmo
ana. Devido 6 pouca divulgo<;:ao destas

publicac;:6es em Portugal. julgamos oportuna
a reedic;:ao daquelas tclnstrur;:oes)), agora com
novas documentos e tambem com mais alguns esc1arecimentos, frutos de investigac;:6es
posteriores efectuadas em arquivos portugueses.
Assim sendo, a criac;:ao dos Correios Maritimos para 0 Brasil em 1798, se insere no
quadro da reformulac;:ao postal levado a
cabo com a abolic;:ao do Oficio de CorreioMor do Reina e a sua reintegrac;:ao 6 Coroa,
atraves do Decreta de 18 de Janeiro e Alvaro
de 16 de Marc;:o de 1797. Isto tudo devido ao
empenho pessoal do Ministro e Secretorio de
Estado da Marinha e Dominios Ultramarinos,
D. Rodrigo de Sousa Coutinho, um dos maiores Estadistas Portugueses de todos as tempos. a quem a hist6ria ainda devero fazer
justic;:a.
Tendo a mesmo regressado a Lisboa vindo
de uma longa missao diplomotica na Corte
de Turim. assumiu a novo cargo como Ministro
em 11 Setembro de 1796. Logo a 27 do
mesmo mes, expediu um oficio circular a
todos as govemadores das col6nias para que
informassem aquele Ministerio, dos meios que
poderiam servir para se estabelecer um
Correia com a Reina e os outros Dominios
Ultramarinos.
Das respostas enviadas por diferentes
governadores ultramarinos a este oficio, a
plano apresentado por seu irmao, D. Francisco de Sousa Coutinho, entao Governador
do Para, foi a escolhido como base para a
futuro Alvaro de criac;:ao dos Correios Maritimos. A bem da verdade, este plano minuciosamente elaborado, era a unico
concretamente viovel entre as outros apresentados. Assim, ainda no ana de 1797,
querendo aquele Ministro acelerar as vorias
reformas que tinha em mente realizar em

D
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80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
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124
125
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Ceres 1.60 CE291 dent. 12x11 '/2 selo novo c/charnelra
Ceres 2E CE292 dent. 12x11 '/2 selo novo c/charneira
Ceres 5E CE296 dent. 12x11 '/2 selo novo s/goma
Ceres 10E CE297 dent. 12x11 '/2 selo novo s/goma
Ceres lOE CE297 dent. 12x11 '/2 selo novo c/charnelra
Camilo Castelo Branco CE352/360 a CE355 com alguns defeitos selos novas
com charneira
Independencia de Portugal c/sobretaxa CE386/95 serie nova c/charneira
Ceres Londres 1.00 CE412 tiro horizontal de 4 selos novas s/charneira um selo com
aderencias muito bonito pela frente
Ceres Londres CE396/419 serie nova c/charneira
5.° Cent. do Marte D. Nuno Alvares Pereira. 4.50 CE452 em quadra
Ceres c/sobretaxa 15/20C CE460 dent. 12 11 '/2 selo usado
Ceres c/sobretaxa 40/2C CE468 castanho a castanho escuro variedade cliche IX
v. cat. CE468 usado 480.00x100=48.oo0
Ceres c/sobretaxa 1.60/2E CE481 dent. 12x11 '/2 selo usado
Ceres c/sobretaxa 40/1 E: 80/1.50 e 96/1.20, CE482. CE483. CE484 selos novas c/charneira
Ceres c/sobretaxa 1.60/3.20 CE486 selo novo c/charneira
Ceres c/sobretaxa 1.60/20E CE487 selo novo c/charneira
Ceres revalidado CE448/493 serie nova c/ e s/charneira"
Ceres revalidado 1.60 CE493 selo novo s/charneira
Ceres CE504 a CE512 valores c/gravura retocada novas c/charneira
Ceres 2E CE511 dent. 12x11 '/2 novo c/sinal de charneira
4.° Cent. Marte Gil Vicente CE577 /78 serie nova c/charneira
Legieo Portuguesa CE583/90 serie nova c/charneira
Legieo Portuguesa CE583/90 serie nova c/sinal charneira e goma suja
8.° Cent. do Funda<;:eo CE591 /598 serie nova c/leve sinal charneira CE597 c/goma
suja e pontos de oxido
Cent. do Selo Postal CE599/606 serie completa c/charneira
Costumes Portugueses 1.0 Em. CE607/616, serie nova c/charneira
Carmona CE652/59 serie completa nova c/charneira
Carmona CE652/59 serie completa nova c/charneira
Castelos de Portugal CE664/671 serie nova c/charnelra
Costelos de Portugal CE664/671 serie nova c/charnelra C668 com pontos oxido
Castelos de Portugal CE664/671 serie nova c/charnelra
Costumes Portugueses 2.° Em. CE667/84 serie nova c/charneira
Costumes Portugueses 2.° Em. CE667/84 serie nova c/charneira
Tomada de Lisboa CE685/90 serie nova c/charneira
S. Joeo de Brito CE691/694 serie nova c/charneira
Caravela 6.00, CE703 selo novo s/charneira
Caravelds 1948 CE696/704 serie nova c/charneira
Avis CE705/712 serie nova c/charneira
Avis CE705/712 serie nova c/charneira a CE712 tem goma suja
Historia do Arte CE713/714 serie nova c/charneira
ANO SANTO CE719/722 serie nova c/charneira
ANO SANTO CE719/722 serie nova c/sinal de charneira
3.° Anivers6rio OTAN CE749/750 serie nova c/charneira e goma suja
3.° Anivers6rio OTAN CE749/750 serie nova c/charneira
Hoquei em Patins CE751/752 serie nova c/charneira
Obras POblicas CE755/758 serie nova c/charneira
S, Francisco Xavier CE759/762 serie nova c/charneira
D. Dinis CE763/777 + CE818 serie nova c/charneira
D. Dinis CE767, 769, 772. de .90, 1.40 e 2.30 novas s/charneira
Guilherme Gomes Fernandes CE780/781 serie nova c/charneira
Centeno do Selo Postal CE786/793 serie nova com charneira
Funda<;:eo Cidade de S. Paulo CE802/805 serie nova c/sinal charneira
Reis de Portugal 1.0 Dinastia CE806/814 serie nova c/sinal charneira
Almeida Garrett CE827/830 serie regomada s/charneira
Almeida Garrett CE827/830 serie nova c/sinal de charneira
Almeida Garrett CE827/830 serie nova c/charneira
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2.100.00
5.400.00
3.300.00
12.500.00
15.200.00
15.000.00
3.000.00
2.500.00
13.000.00
16.500.00
3.000.00
18.000
2.500.00
500.00
700.00
1.200.00
2.000.00
3.000.00
5.000.00
3.000.00
1.750.00
8.000.00
7.000.00
2.000.00
3.800.00
4.500.00
6.500.00
6.500.00
6.000.00
6.000.00
6.300.00
6.800.00
6.500.00
1.750.00
1.250.00
9.000.00
15.000.00
4.000.00
4.000.00
1.000.00
5.000.00
5.000.00
12.500.00
12.500.00
500.00
1.750.00
3.500.00
4.800.00
2.750.00
650.00
4.800.00
5.000.00
2.000.00
3.000.00
5.300.00
5.500.00

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

D. LUIs I fita curva 5RS CE19 n/denteado
D. LUIS I fita curva 5RS CE19 n/denteado novo s/goma uma margem curta
D. LUIS I fita curva 1DRS CE20 n/denteado novo s/goma margem curta afectando

1.000.00
7.000.00

o quadro
D. LUIs I fita curva 1DRS CE20 n/dent. margens normais para a emissao
D. LUIs I fita curva 1DRS CE20 usa do n/dente. uma margem curta
D. LUIs I fita curva 1DRS CE20 n/dent. uma margem curta naG afectando 0 quadro
as restantes norma is
D. LUIs I fita curva 20RS CE21 n/dente. usado uma margem curta
D. LUIs I fita curva 20RS CE21 n/dente. usado margens curtos
D. LUIs I fita curva 20RS CE21 n/dent. boos margens para a emissao
D. LUIs I fita curva 25RS CE22 usados n/dent. margens norma is
D. LUIs I fita curva 25RS CE22 n/dent. boas margens
D. LUIs I fita curva 25RS CE22 usado n/denteado
D. LUIS I fita curva 50RS CE23 usado n/dent. margens aceit6veis
D. LUIs I fita curva 100RS CE25-1 n/dente. boos margens para a emissao
D. LUIs I fita curva 100RS CE25-1 n/dent. usado uma margem curta
D. LUIs I fita curva 100RS CE25-1 n/dent. usado boas margens
D. LUIs I 100RS Reimpressao 1885 novo s/goma cor lil6s muito clara boas margens CE25
D. LUIs I fita curva 120RS CE26 usado n/dente. margens aceit6veis n/afectando 0 quadro
D. LUIS I fita curva 120RS CE26 usado n/denteodo c/uma margem curta
D. LUIs I fita curva 120RS CE26 usado n/denteodo sabre fragmento uma margem curta
D. LUIs I lORS Reimpressao 1885 denteado 12 1/2 CE28 s/goma
D. LUIS I fita curva 25RS CE30 novo
D. LUIs I fita curva 240RS CE35 usado
D. LUIs I fita direita 20RS CE39 dent. 13 1/2 novo s/goma popel lisa com leve dobra
diagonal
D. LUIs I fita direita 25RS CE40 denteado 13 1/2 novo
D. LUIs I fita direita 120RS CE44 usado
D. LUIs I fita direito lORS CE49 novos cores popel porcelana dent. 13 1/2 Tipo III
verde azul novo s/goma muito raro n/catalogado Certificado do ATENEU
D. LUIs I de frente 25RS CE57 denteado 11 1/2 novo
D. LUIs I de frente 25RS CE63 novo s/gomo
D. Carlos 300RS CE79 usado
D. LUIS 20RS CE86 sobrecarga "Provisorio" novo c/charneira reg amado
5.° Cent. Nasc. Infante D. Henrique 20RS CE101 novo s/charneira
5.° Cent. Nasc. Infante D. Henrique 50RS CE103 novo popel colado no verso
7.° Cent. Nosc. de Santo Antonio CE111/122 usado CEl13 dente canto curto
7.° Cent. Nosc. Santo Antonio 1000RS CE125 novo s/goma
D. Manuel II c/sobrecarga Republica CE170/183 serie nova camp. charneira defeituosa
Selo 1911 porteado do Continente 300/50RS CE196 c/goma
Ceres 1C CE200 popel porco dent. 15x 14 selo novo c/charneira
Ceres 7 1/2C CE213 popel porco dent. 15x14 selo novo s/goma
Ceres 10C CE215 popel porco dent. 15x14 selo novo c/charneira e vinca horiz.
Ceres 20C CE217 popel porco chocolate s/verde dent. 15x14 selo novo c/charneira
Ceres 50C CE219 dent. 12xll 1/2 selo usado
Ceres lE CE220 popel porcel. colorido dent. 15x14 novo s/goma
Ceres lC CE221 popel cartolina dent. 12xll 1/2 variedade "CQRREIO" selo usado
Ceres 1C CE221 popel cartolina dent. 12xll 1/2
Ceres 20C CE233 dent. 15x14 selo novo s/charneira
Ceres 20C CE233 dent. 15x14. Bloco de 3 selos novos s/gorna
Ceres 1E CE248 dent. 12xll 1/2 Bloco 12 selos novas s/charneira popel acetinado
Ceres 1.20 CE250 dent. 12xll 1/2 selo novo s/charneira
Ceres 1.50 CE259 dent. 12x11 1/2 selo novo s/charneira
Ceres 2.00 CE251 dent. 12xl1 1/2 popel lisa novo s/goma
Ceres 75C CE257 dent. 12xll 1/2 selo novo s/charneira
Ceres 48C CE284 dent. 12xll 1/2 selo novo c/charneira
Ceres 48C CE284 dent. 12xll 1/2 dais selos com tons diferentes novos s/charneira
Ceres 64C CE285 dent. 12xll 1/2 selo novo s/charneira
Ceres 1E.1.20 CE288, CE289 dent. 12xll 1/2 selos novos c/charneira

3.500.00
7.500.00
4.500.00
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5.000.00
3.000.00
2.500.00
5.500.000
500.00
900.00
600.00
2.000.00
10.000.00
8.500.00
10.500.00
3.000.00
2.500.00
5.000.00
5.000.00
6.000.00
4.500.00
35.000.00
3.000.00
2.000.00
6.500.00
50.000.00
2.500.00
2.000.00
6.000.00
2.000.00
1.200.00
1.500.00
32.500.00
42.500.00
6.500.00
6.000.00
1.000.00
3.500.00
6.000.00
1.500.00
2.000.00
1.000.00
11.000.00
1.500.00
1.500.00
3.300.00
4.800.00
500.00
2.200.00
4.000.00
2.000.00
600.00
1.700.00
1.000.00
4.800.00

'.

Portugal e suas Colonias nos seus mais variados aspectos, destacando-se a reforma dos
servic;:os postais (de que fora 0 principal
mentor quando do extinc;:oo do Oficio de
Correio-Mor), mandou publicar no n.o 48 do
Gazeta de Lisboa de terc;:a-feira, 28 de Novembro deste mesmo ana de 1797, 0 seguinte
aviso:
«Haven do S.M. determinado que no 1.0
de Janeiro do ano proximo futuro saia deste
porto em Bergantim. como Correio Marrtimo,
em direitura ao porto de Assu, na Capitania
de Pernambuco; levando cartas para a dita
Capitania e para a da Bahia, que deixara no
sobredito porto de Assu, e no mesmo recebera as que vierem das mencionadas Capitanias para Portugal; devendo depois seguir
a sua derrota pelos portos de Parafba,
Parnaiba, Piau/, Maranhao e Salinas, na Capitania do Para, e dali pora 0 Reino, deixando
e tomando cartas em todos estes portos: dose a saber ao publico que no Correio desta
Corte e na reparti<;:ao onde se distribuem as
cartas do Brasi/, se acha uma caixa com sua
abertura e 0 letreiro Correio Maritimo, na qual
quem houver de escrever pelo dito Correio
Marrtimo, faro lan<;:ar as suas cartas. As que
se remeterem da Cidade do Porto e mais
terras do Reino pelos correios para serem
expedidas do desta Corte pelo mencionado
Correio Marrtimo, 13 necessario que tragam
esta deciaraC;;ao no sobrescrito. Custara 0
porte de cada carta, oitenta reis, sendo do
tamanho ordinario.))
Este aviso segue 00 pe do letra 0 plano
do Governador do Para, irmoo do Ministro D.
Rodrigo, no que se refere 00 trajecto do
Paquete Correio Maritimo - original mente
composto por um unico bergantim - inclusive no reproduc;:oo dum grave erro geografico 00 localizar 0 porto de Assu no
Capitania de Pernambuco. No realidade, este
porto estava localizado no Capitania do Rio
Grande do Norte, que por sua vez faz fronteira
a norte com a Capitania do Paraiba e esta
a norte do de Pernambuco, como facilmente
constataremos num mapa.
Entretanto, muito have ria ainda para escrevermos sobre a organizo<;:ao das comunicac;:oes postais com as colonias neste
periodo, mas ficara para um futuro trabalho
que pretendemos realizar, ficando a promessa
de publicarmos no integra nos proximos numeros desta revista, 0 Plano apresentado pelo
Governador D. Francisco de Sousa Coutinho.
De qualquer forma, poderemos conciuir,
atraves do anuncio acima do Gazeta de

Lisboa, que havia no Correio Geral do Corte
uma repartic;:oo onde se entregavam as cartas vindas do Brasil. Noo nos esquec;:amos,
porem, que neste periodo 0 correia ainda se
encontrava sob administrac;:oo provisoria do
Correio-Mor, como facilmente reparamos
atraves do titulo do primeira «Instru<;:aoll acima enunciada. Isto quereria dizer que apesar
de 0 Correio-Mor nunca ter conseguido
efectivar a sua jurisdic;:oo nos colonias - em
especial no Brasil - ele 00 menos conseguia
usufruir de parte do renda auferida pelas
cartas vindas daquele Estado. Um outr~ aspecto a reter tambem. sera 0 porte de oitenta
reis (sugerido no Plano de D. Francisco) para
as cartas de crtamanho ordinario)), que vem
de encontro a ideia ja ventilada no nosso
artigo anterior sobre 0 conceito de «carta
singela)). Alias, com relac;:oo aos portes dessas
correspondencias mariti mas, no Suplemento
Gazeta de Lisboa do n.o 48 de sexta-feira, 1.°
de Dezembro de 1797, foi publicado 0 seguinte esclarecimento:
«Sen do conveniente que 0 porte de oitenta reis que deve pagar cada carta do
Correio Marftimo, se regule a peso, a fim de
que por um modo uniforme e com razao
suficiente se estipule a taxa das cartas mais
gross as: da-se a saber ao publico que toda a
carta do dito Correio Marrtimo, que pesar ate
quatro oitavas, inclusive, pagara somente
oitenta reis; as que excederem este peso,
pagarao trinta reis por cada oitava que mais
pesarem. alem das quatro; ficando sujeitos a
mesma taxa os ma<;:os, papeis ou vias. E tendo
ocorrido motivos que nao permitem a partida do dito Correio Marrtimo no 1.0 de Janeiro
proximo futuro, como se anunciou, ela fica
diferida por todo 0 mes de Janeiro.))
Por este aviso notamos que a progressao
do tarifa num primeiro momento, obedeceria a proporc;:oo de trinta reis por oitava a
mais de peso, sendo mais tarde estipulada
atraves do Alvaro de 20 de Janeiro, a progressoo de quarenta reis por oitava excedente. Alem disso, anunciou 0 edital que
ocorrendo «motivos que nao permitem a
partida)) do primeiro Correio Maritimo em 1.°
de Janeiro de 1798, a mesma ficava adiada
para 0 decorrer daquele meso As razoes para
esta mudanc;:a de pianos sao muito variadas
e complexas, estando relacionadas com
outros factos que reportam a data anterior a
estas resoluc;:oes e que fogem aos objectiv~s
deste pequeno artigo, mas que serao objecto
futuro de um profundo estudo sobre esse periodo.

a

5

eram sempre escritas por ele. E tombem de
muito interesse 0 que rezam os artigos 12.° e
13.° das ((Instruc;:oes para 0 Correio do Americal/ que explicam como erom elaborodos
as ((listasl/ para a distribui<;:oo do correspondencio, bem como 0 ortigo 24.°, que previa
a entrego domicilioria dos cortos que naG
fossem reclomodos. Esto forma de entrega
do correspondencia pode rio ser tombem
uma op<;:ao para os destinotorios, "carregando-Ihe sobre 0 porte 0 estipendio devido
00 condutor que sempre devera ser moderado ...
Muitos outros detolhes interessantes sao
descritos nestos ((lnstruc;:oesl/ que agora
reeditomos, tois quais a forma de registo das
cortos e 0 metodo de monuseio do correspondencio no interior do c orreio. Contudo,
para noo nos olongarmos oindo mais, deixaremos 00 orbitrio do leitor os outros esclorecimentos que poderao ser agora muito
ute is, quando do montogem dos c olec<;:oes
de historio postal do periodo pre-odesivo.

Portanto, em resumo, 0 que ocorreu na
realidade, foi que 0 Ministro D. Rodrigo de
Sousa Coutinho achou melhor tentar ensaiar
antes esse projecto do Correio Maritimo, razoo pela qual se publicaram os avis os ocima
transcritos. Contudo, devido a umo serie de
circunstancias, aquele Ministro decidiu depois
criar primeiro uma legislayao sobre um servi yO que julgava fundamental para 0 desenvolvimento economico da metro pole com
a sua principal colonia. Desta forma, foi
eloborado - ainda que um tanto apressadamente - 0 famoso Alvaro de 20 de Janeiro
de 1798. Porem, devido a demora na resoluyao por parte do Principe Regente D. Joao,
o mesmo so foi assinado a 26 de Fevereiro,
quando entao, para evitar maiores atrasos
na execuyoo daquele Alvaro, D. Rodrigo
resolveu mandar complemento-Io com as
((lnstruc;:oesl/ que seguiram manuscritas junto
com 0 Alvaro impresso para todas as colonias,
onde seriam executadas na parte em que
fossem aplicoveis.
Assim sendo, 0 Alvaro de criayao dos
Correios Maritimos de 20 de Janeiro de 1798,
so tero sentido quando acompanhado pelas
IClnstrur;:oesl/ de 26 de Fevereiro do mesmo
ano, que abaixo transcrevemos na integra e
que convem desde jo chamarmos a atenyoo
para alguns pontos fundamentais que
elucidarao algumas das mais importontes
duvidas da filatelia pre-adesiva portuguesa .
Primeiramente, 0 que assim poderiomos
chamar de «registo oficial de nascimento» da
marcofilia postal nacional. no que diz respeito
ao artigo 15.° das ((lnstruc;:oes para a Correio
do Reinol/, onde estipulou que: "As cartas
serao marcadas, a marco sera 0 nome do
terra em cujo correio (orem langadas... Outrossim, no ortigo 17.° dos IClnstruc;:oes para a
Correia do Americal/, ordenava : "Nos epocas respecfivas, aprontarao as cartas para 0
Reino e as marcarao com a marco do nome
do terra em cujo correio (orem langadas .. , ...
Sao estas as razoes porque a partir de 1798 e
naG devido as ((Instruc;:oes Praticasl/ de 1799,
que comeyarao a surgir as primeiras marcas postais em Portugal, Brasil e IIhas, que
todos conhecem jo por algumas pe<;:as, se
bem que extremamente raras.
Outra questao tambem muito importante,
e 0 que estipulou 0 artigo 2.° das ((lnstrur;:oes
para 0 Correio do Reinol/, que determinou a
regra de se colocarem nos sobrescritos das
cartas 0 nome do navio que as encaminhariam ao seu destin~, pOis tratava-se de
uma esc;:olha do remetente, razao pela qual

INSTRU9AO PARA OS CORRElpS DO
REINO DO MODO COMO HAO-DE
HAVER-SE COM AS CARTAS PARA 0
BRASIL E ILHAS, DEPOIS DE
ESTABELECIDOS OS PAQUETES
MARiTIMOS; E SISTEMA DE
ARRECADA9AO DE FAZENDA,
ENQUANTO 0 CORREIO ESTIVER POR
CONTA DO CORREIO-MOR

7. 0 - Logo que a comandante de qualquer navio mercantil que fizer viagem para
as Estados do Brasil au Ilhas dos Ar;:ores e
Madeira. participar 00 correio a dia do sua
partida. a dito correia 0 faro saber 00 publico
par um edital que fora afixar no prac;:a au
lugar publico do terra. e sobre a porta do
mesmo correia.
2. ° - Consecutivamente. no coso do
correia aprontara com resguardo um saco
au caixa com sua abertura e par cima a
nome do navio. onde quem houver de escrever par ele faro lanc;:ar as cartas. Sendo
mais navios, apron tara outros tantos sacos ou
caixas. Para maior exactidoo, recomendara
que nos sobrescritos das cartas se ponha
tambem 0 nome do navio por onde devem
ser remetidas.
3. ° - A proporc;:oo que se lanc;:arem as
cartas no correio, as ira pesando, carregando-Ihe os seus portes. Aceitara cartas ate a
vespera do dia do partida do navio e expressara no aviso que fizer, ate que dia e

e
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Permutes Inter-Socios
CONDI<;OES GERAIS
VENDAS
1) Todos os lotes portem de um valor estabelecido pelo sOcio vendedor e senSo adjudicados pela
maior oferta.
2) As ofertas senSo recebidas durante determinado tempo Indicado no Boletim. As ofertas terao que
chegar a secretaria do C.F.P. ate ao dia anterior da data marcada tendo em atenyao a ordem de chegada. A adjudicayao sera sempre feita ao maior ofertante. pelo valor igual a oferta que ficou imediatamente abaixo acrescida de 10%. com 0 valor minimo de SOSoo ou seus multiplos. No coso de igualdade entre
ofertas 0 lote sera atribuido a oferta chegada em primeiro lugar.
Se houver um so licitante e este tenha licitado 0 lote com 0 valor do preyo-base. este ser-Ihe-a
atribuido com um acrescimo de 10%.
3) Todo 0 moterial estar6 disponivel na sede do Clube para consulta. Aos socios fora de Lisboa sera
facultada toda a informayaO e fotocopios do lote ou lotes em venda. mas a pedido. Os pedidos de
informacao e fotoc6pios deverao ser acompanhadas de selos de correia para os portes da resposta
4) . Nao e cobrado qualquer encargo ao socia comprador.
As despesas de envio do moterial adquirido seroo por conta do sOcio adquirente.
5) Os lotes sao expedidos pelo correia em corta registada ou valor deciorado (neste coso a pedido)
e viajam por conta e risco do comprador.
6) Salvo indicayao em contra rio serao utilizados os catalogos especializados para selos e "Oliveira
Marques" para intelros posta is.
7) Para os socios fora de Portugal as remessas para pagamento dos lotes terao que ser enviadas em
escudos em Vale Postal ou Tronsferencia Bancaria em nome do C.F.P.
6) So sao oceites reclamayOes dentro do prazo de 5 dias opOs a recepyao dos lotes.

Lole
N."

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Pre90 base
(Escudos)

PORTUGAL SELOS

D. Maria 25RS CE2 usado
D. Maria 25RS CE2 usado
D. Pedro V cabelos lisos 25RS CE7 usado
D. Pedro V cabelos anelados SORS CE8 verde ozul c/muita ligeira fenda no cunho novo
s/goma
D. Pedro V cabelos lisos 100RS CE9 usa do boos margens
D. Pedro V cabelos lisos lOORS CE9 usado grandes margens
D. Pedro V cabelos anelados 5RS CElD cunho II usado
D. Pedro V cabelos anelados 5RS CElD cunho IX margens eurtas
D. Pedro V cabelos anelodos 25RS CEll usa do
D. Pedro V cabelos anelados 25RS CEll usado
D. Pedro V cabelos anelados 25RS CEll usado largos margens
D. Pedro V cabelos anelados 25RS CE12 cunho I usado
D. Luis I 5RS CE14 usado cunho III c/boas margens
D. Luis I 10RS eE15 usado boas margens (certifieado do ATENEU)
D. Luis I 10RS CE15 usado margens normais
D. Luis I lORS CE 15 usa do uma morgem curta as restantes normais
D. Luis I 10RS CE15 usado
D. Luis I 10RS CE15 Reimpressoo 1885 novo s/goma cor laranja
D. Luis I 25RS CE16 usado rosa margens largos
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1.700.00
1.S00.OO
2.800.00
38.000.00
8.S00.00
7.000.00
6.700.00
8.000.00
3.500.00
4.800.00
5.000.00
1.000.00
900.00
5.000.00
4.500.00
3.500.00
3.S00.OO
5.000.00
500.00

Confraferniza900 dos 50cios do nosso Clube
no dia do seu 53,0 Aniversario
ara comemorar 0 53. 0 Aniversario do
nosso Clube voi reolizar-se, no dio 30
de Outubro, pelos 20 horos, um jontor
comemorotivo no Sola de Oficiois do Messe
do Forc;:o Aereo Portugueso no Monsanto.
Espero-se e desejo-se que os nossos prelOdos cons6cios comparec;:om em grande
numero. dondo ossim. com a sua presenc;:o.
um sintomo de grande vitolidode 00 Clube
Filotelico de Portugal.
Os prezados cons6cios seroo informodos
do emento do jontar no altura em que fizerem a respectivo inscric;:oo, dado que. de
momento. noo e possfvel foze-Io.
o custo do refeic;:oo e de 3300$00. Inscric;:oes ate 25 de Outubro.
Os prezados cons6cios que pretendom
porticipar nesto jornodo de confraternizac;:oo
podem, desde ja. fozer as suos inscric;:oes
remetendo a parte destocavel desto folho
ou, coso noo queirom inutilizar 0 Boletim,
fotoc6pio do mesmo, dirigido 00 Secretario
do nosso Clube.

P

Durante 0 reposto senJo distribufdos as
medolhos de 25 ones de ossociodo do Clube.
bem como as otribufdos 005 s6cios que participarom nos "Mostros)) reolizados no Clube.
no corrente ono.
No ombito dos comemora<;:oes do 53. 0
Aniversario do Clube. reolizar-se-a umo «Mostro Filotelico)) no Sede do CFP de 27 a 30
de Outubro. sendo expostos seis participoc;:oes de iguol numero de especiolidodes.
Convidom-se todos os s6cios do CFP a
visitar esto "Mostro)) no qual sera oposto um
carimbo comemorotivo em que e homenogeodo 0 poeto Jooo de Deus. nos correspondencios opresentodos para 0 efeito no
dio 30. data do seu encerromento.
N. da R. Noo seroo feitos convites individuolizados para 0 jontar de ConfroternilOC;:oo.
De notar. alias. que este jontar de confroternizac;:oo e extensivo a todos os s6cios que
desejarem comemorar mois este oniversario
do nosso Clube.

BOLETIM DE INSCRI(;AO
JANTAR DE CONFRATERNIZA9AO COMEMORATIVO DO 53. 9 ANIVERSARIO DO CFP
Nome _____________________________________________________________________
Morodo _________________________________________________________________
Localidade _______________

C6digo Postal _____________

Telefone _____________

Numero de pessoos _ _ x 3300$00 = _______________
Junto remeto dinheiro/cheque/vole de correio n.o __________________________________
s/Bonco ____________________ de valor iguol 00 otras referido.
Data _ _ ~/_ _
Assinoturo ____________________________________
Coodenodor do CFP: Fernando Marques Oliveira (Secretario do Direcc;:oo)
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9. 0 _ No Correio de Usboa, e debaixo do
direcc;:ao e responsabilidade do Primeiro
Oficial do Repartic;:ao das Cartas do Mar, se
faro umo escriturac;:oo particular para os
Correios Marltimos e havera um cofre para a
arrecadac;:ao dos seus produtos, de cujo cofre
tera uma chave 0 dito Primeiro Oficial e outra,
o Tenente do Correio.
7O. 0 - Os correios das terras que tiverem
porto de mar, logo que tiverem recebido
cartas do America ou IIhas em direitura, daroo
conta 00 Offcio de Usboa com nota do seu
importe total, nome do navio que as conduzir,
capitao que fez a entrega e c6pia do guia
ou factura que ocompanhou as mesmas
cartas. E iraQ remetendo 0 produto das
mesmas cartas todos os fins dos meses.
7 7. 0 - Para execuc;:ao do artigo anterior,
os correios dos portos de mar, como ficam
responsaveis pelo importe das cartas que
receberem. haveroo a importancia daquelas
que remeterem para as terras do interior do
Reino.
72.0 - Enquonto 0 correia estiver em
administrac;:ao particular e nao se variar 0
sistema actual, se abatera aos correios, vinte
por cento, em razao dos seus direitos e para
pagamentos dos Oficiais.
73.0 - Enquanto tambem durar a mesma
administrac;:ao particular, 0 Tenente do Correio todos os meses entrara no Real Erario ou
onde Sua Majestade for servida determinar,
com as somas que tiver produzido este ramo
de Fozenda e todos os quarteis se /iquidarao
as contos.
74. 0 - Segurarao cartas e mac;:os de
papeis, e nao outro o/gum genero ou dinheiro.
Do seguro de coda carta ou mac;:o, receberoo quatrocentos e oitenta reis, os quais
serao pagos 00 fazer do seguro e ocrescem
00 que a carta ou mac;:o houver de pagar
em razao do seu peso. Quanto 00 mais, se
praticorao as mesmas declarac;:oes, formalidades e assentos que se fazem com os seguros para dentro do Reino; e no sobrescrito,
do carta ou mac;:o seguro, farao a nota - E
SEGURO - em caracteres grandes e perceptfveis.
75. 0 - As cartas serao marcadas; a marco
sera 0 nome do terra em cujo correia forem
lanc;:adas.
Sftio de Nossa Senhora do Ajuda, em 26
de Fevereiro de 7798.

hora se recebem cortas cuja hora combinara e ojustora com 0 comandante do embarCOl;:OO, regulando-se (a) exigencia do mare,
e no inteligencia de que deve ser 0 mois tarde
possfvel.
4. 0 - Os copitoes ou comondantes dos
embarcac;:oes, por um oficial de navio,
mandaroo buscar a mala 00 correia no hora
ajustada. 0 correia a tera pronto e a faro
acompanhar ate 00 navio por um dependente do mesmo correio, 0 qual voltara de
bordo com 0 conhecimento de entrega,
tendo expedido 0 outro no forma determinada no Alvaro. Se 0 navio se demorar muito
mais tempo, a mala tambem noD sera tirada
do correio, se noD no vespera do efectiva
partida.
5. 0 _ Para que a mala possa estar pronto
a hora ajustada 0 correio, a propon;:oo que
for recebendo as cartas, as ira, depois de
porte ados, juntando em mac;:os que embruIhara em papeis fortes ou oleados para resguardo. Em coda mac;:o carregara 0 importe
das cartas que contiver. depois do que numerara 0 mac;:o para sua indicac;:oo e, afinal,
faro uma relac;:oo dos mac;:os que remeter,
seus numeros e importoncia, que incluira no
mala e sera dirigida 00 correia respectiv~,
servindo esta relac;:oo de guia e cargo do
importe das cartas que se remetem. E em
um livro destin ado para este ministerio, faro
assento do remessa com individuac;:oo do
nome do capitoo, navio, data do entrega e
porta a que se destina.
6. 0 - As cartas que vierem do America,
nao chegando ja pesadas e com os portes,
o serao logo e os ditos portes serao carregados no conformidade do Alvaro, a saber:
a carta que pesar ate quatro oitavas, pagara
quatro vintens; passando das quatro ate seis
oitavas, pagara seis vintens; passando das seis
oitavas ate oito, pagara oito vintens; ou a
carta pese seis oitavas e meia ou sete.
7. 0 - As oitavas que as cartas mais grossas, mac;:os ou vias pesarem alem de uma
onc;:a, se regularao e taxarao tambem de duos
em duos como, por exemplo, um moc;:o que
pesar de uma onc;:a ate uma onc;:a e duos
oitavas, se Ihe taxara 0 porte como se tivesse
uma onc;:a e duos oitavas; excedendo de uma
onc;:a e duos oitavas ate uma onc;:a e quatro
oitavas, se Ihe carregara 0 porte de uma onc;:a
e quotro oitavas. E 0 mesmo se praticara de
quatro ate seis oitavas e de seis ate oito.
8. 0 _ Com as cartas das IIhas do Madeira
e Ac;:ores, se observara 0 mesmo, atendida a
taxa dos seus portes.

Jooo Filipe da Fonseca
(Continua no proximo numero)
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Bolsa Filatelica

Livros, Revistas, Jornais,
Catalogos, Leiloes, etc. Toda a
literatura filahillica. Compra/

Vende. T.: 01/34321 58 ou 01/
9471326.
1960/1985 e II Cente-nario
do selo postal por-tugues
(1953/1985). Vendemos selos
novos/blocos/FDC/Carteiras.
Para estas e outras epocas
contactar sempre SELOS
KRUGER. Telefs.: 01/343 21 580u
01/947 1326.

COM PRO material filatelico tais como: Cartas, Postais,
Flomulas, etc., relacionado
com 0 Aeroporto de Lisboa e
Aeronautica Civil em Portugal.
Respostas detalhadas c/
fotocopia para: Fernando Oliveira - Rua dos Arneiros, n.O 86,
1° Esq.o. 1500 Lisboa.

Selos: Ao cento ou com
Pretendo adquirir ou trocar
popel ainda colado. Pogo 005 selos da CHINA (RPC) por selos
melhores pre<;:os do mercado. que 0 interessado entender.
Telet. 01/343 2158 ou 01/ Manuel Rosa. Caixa Postal.
151. Macau.
9471326.
Troco selos de Cuba por
selos de Portugal em series
novas. Base de troca 0 Catalogo Yvert. Antonio Garda C.
Apartado Postal 5135. Habana
5. CP 10500. Cuba.
Selos vendo, novo e usados,
Portugal, ex-colonias e estrangeiros, grandes descontos.
A. Rosa Dias, Rua Amorim
Rosa, 35 - 4.° Esq. - 2300 TOMAR.
Postais antigos do Algarve
(Cartofilia) - Com pro, vendo
e troco. Paulo Vieira. Apartado
135. 8002 Faro Codex.

POSTAIS, CART AS, TELEGRAMAS, SELOS, AEROGRAMAS, ARQUIVOS DE CORRESPONDENCIA L1TERATURA
HISTORIA POSTAL, RECIBOS,
CHEQUES, P. SELADO, LETRAS,
ETC. FILATELIA-CARTOFILlAESCRITOFILIA Compra. Vende.
Troca. Contactar por favor:
SELOS KRUGER - Rua do Crucifixo, 76-2.· ot." 11 00 LlSBOA.
Telefs.: 01/3432158 ou 01/
9471326. Fax: 01/3427676.

IV QUINZENA FILATELICA JUVENIL
EM BEJA

100 Anos
do Cinema
em Portugal

De 30 de Outubro a 13 de Novembro,
decorre em Beja, no Pavilhoo de Exposi<;:oes
do INATEL a IV QUINZENA FILATELICA JUVENIL.
Tal como as edi<;:oes anteriores, esta exposi<;:oo tem como publico alvo preferido,
noo so a popula<;:oo estudantil das Escolas
de Beja, mas tambem todo 0 seu Corpo
Docente. E sabido que so com 0 empenhamento deste grupo profissional, e possivel a
implementa<;:oo do filatelia junto das Escolas.
Ira estar em exposi<;:oo, um grupo de
colec<;:oes que abarcam varias disciplinas
filatelicas. A organiza<;:oo, 0 Nucleo de
Coleccionismo do Centro Cultural e Desportivo do Hospital Distrital de Beja, pretende
desta forma, mostrar as varias formas de
como se pode praticar a filatelia.

Por razoes que nos ultrapassam, a serie
de seis val ores dedicada aos ,,100 Anos do
Cinema em Portugal» noo entrou em c1rcula<;:oo em 1 de Julho, conforme tinhamos
anunciado no artigo do nosso prezado
consocio e amigo, Eng. Victor Correia publicado no numero anterior deste Boletim.
Embora noo nos caiba qualquer responsabilidade no assunto, pedimos desculpa aos
nossos leitores pela informa<;:oo incorrecta.
SERVICOS DE FILATELIA
Av Casa+ Riboiro,28
1000USBOA

Troco selos, Cartoes telefonicos, moedas e notas. Giovanni Bellotti. Casella Postale 71 .
27100 Pavia. Italia.
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Bolsa Filatelica

UMA FLAMULA INCONVENIENTE
TODO 0 MUNDO - PAisES
E TEMAS - Mais de 35.000 series em «stock». Envie-nos a sua
lista de faltas. Tambem
preC;arios gratis e pedido.
FILATELIA SERGIO SIMOES
- 2500 CALDAS DA RAINHA.

ALGARVE. Marcofilia classica. Procuro cartas. selos isolados. posta is. telegramas. etc .•
desta provincia ate 1912.
Compro ou troco por outro
material similar do resto do
pais. pois possuo stock razoovel destas pec;:as. Posso tambem trocar per selos que
Selos CERES (Portugal/ faltam no suo colecc;:oo.
/Ac;ores e Madeira). Procuro
Paulo Vieira. Apartado 135.
para especializac;:oo tudo so- 8002 Faro Codex
bre este tema: novos. usados.
falsos. reimpressoes. grandes
Catalogos Yvert - Sempre
blocos. erros. provas. cartas. em «stock» as ultimas edic;:oes.
Compro. troco e vendo. Paulo Pec;:a lista destes e de outros
Vieira - Apartado 135 - 8002 catalogos. tambem dispoFaro Codex.
niveis. FILATELIA SERGIO SIMOES
- 2500 CALDAS DA RAIPACOTES COM SELOS - NHA.
- Para revenda ou directamente ao coleccionador .
Selos Coroa. Procuro para
Muitos poises e mais de 30 te- especializac;:oo tudo sobre este
mas diferentes. Pec;:a prec;:a- tema em novo. usado. falsos.
rios gratis. FILATELIA SERGIO SI- reimpressoes. folhas. erros. etc.
MOES - 2500 CALDAS DA Compra. troca e vende. PauRAINHA.
lo Vieira - Apartado 135 8002 Faro Codex.
Selos vendo e com pro. novos e usados. Continente e exLINDNER - SAFE - LEUCHT
co l6nias. Bons prec;:os. M . TURM (FAROL) - Vendemos
Leitoo. Rua Julio Dantas. 3-1 .° todo 0 material filatelico desF. Casal de S. Bras. 2700 Ama- tas e de outras marcos. Albuns.
dora.
classificadores. folhas sistema
branco. etc. Catologos gratiS
EUROPA/CEPT - AMERICA/ a pedido. FILATELIA SERGIO SI/UAEP - Duas colecc;:oes. dois MOES - 2500 CALDAS DA
temas. para fazer sem hesita- RAINHA.
c;:oo . Tudo em «stock». incluindo olbuns. Inscreva-se tambem
Troco series novas e selos
para receber as novidades usados de grande formato
que voo saindo. FILATELIA SER- 200x200. Piotr Maciag . POB
GIO SIMOES - 2500 CALDAS 251. PL-90-001 Lodz-l. Po16DA RAINHA.
nia.
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Completo listas de faltas de
Portugal e Ultramar com descontos apreciaveis sobre 0
cotalogo. Se e coleccionador
medio ou principiante estamos
as suas ordens. I. Coelho Apartado 135 - 8002 Faro
Codex.
NOVAS EMISSOES - TODO
o MUNDO POR PAisES E TEMAS
- Somos importadores ho dezenas de anos. Diga que pretende comec;:ar a receber ou
pec;:a circular de inscric;:oo. FILATEllA SERGIO SIMOES - 2500
CALDAS DA RAINHA.
Qual 0 inteiro postal (normal). que Ihe falta? Que tem
para dar em troca? Novo/circulado? Enviar selo para
resposta. Americo Mascarenhas Pereira R. Artur Ferreira
Silva. 2-2.° Dt.o. 1885 Moscavide.

Jose R. Dias Ferreira

a

«CESSA 0 APOIO DO MEIC
campanha para aproveitamento
de embalagens

m Janeiro de 1975 0 Ministerio da Educac;oo lanc;ou uma campanha de
apoio a publicidade em embalagens
comerciais que apresentassem map as. reguas. transferidores e outro material didactico destinado ODS alunos escolares.
Os Correios colaboraram na divulgac;oo
da iniciativa e para divulgarem essa campanha utilizaram em Lisboa e no Porto. noo
sabemos se mais nalguma cidade. uma
flamula com os seguintes dizeres: Quando vir/
uma embalagem/com este simbolo/noo a
deite foro ... oferec;:a a Escola/mais pr6xima!
No cor po central 0 logotipo da campanha e
a legenda: Util nas Escolas MEICDGEB. Do
lado direito da flamula a costumada marca
de dia correspondente.
Para melhor elucidac;:oo reproduzimos
uma dessas flamulas:

E

Do Ministerio da Educac;:oo receb emos a
seguinte nota oficiosa:
«Foi sujeito a considerac;:oo do ministro da
Educac;:oo e Investigac;oo Cientifica um projecto destinado a prosseguir 0 aproveitamento didoctico de embalagens comerciais. A sugestiva apresentac;:oo de transferidores. mapas. reguas e outros desenhos em embalagens
comerciais conduz. na pratica. a uma forma
de pressoo para a compra de determinados
produtos. A menc;:oo de uma sigla do MEIC
(Direcc;:oo-Geral do Ensino Basico) em tais
embalagens conduziria a continuac;:oo do envolvimento deste Ministerio em campanhas de
propaganda noo conformes com a sua finalidade. 0 MEIC noo tem qualquer preconceito
contra a publicidade comerciallicita; mas noo
aceita voltar a ser veiculo dessa actividade.
o aproveitamento de materiais diversificados
faz parte de tecnicas didacticas correntes. mas
tal noo deve ligar-se a um esforc;:o publicitorio.
a empresas comerciais. Por isso. foi determinado pelo ministro da Educac;:oo e Investigac;:oo Cientifica que noo prosseguisse a utilizac;oo do apoio do MEIC a publicidade comerciaL iniciada em Janeiro de 1975.»

SE COLECCIONA TEMAS OU
PAisES. TEMOS SEMPRE EM DISTRIBUI<;::AO GRATIs. PRE<;::ARIOS
COM CERCA DE 35000 SERIES
- Novas. diferentes. completas. Indique-nos 0 que colecciona. SERGIO W. DE SOUSA
SIMOES - 2500 CALDAS DA
RAINHA.
PRE<;::ARIOS DE SERIES COMPLETAS NOVAS DE PORTUGAL 1953-1992 - Inclui igualmente
muita coisa em usado. Com
blocos. «carnets» e outras variedades. GrOtis a pedido. SERGIO W. DE SOUSA SIMOES 2500 CALDAS DA RAINHA.

COMPRO-VENDO
Portugal
Blocos - Pacotes
series novas ou usadas
Atendo IIstas de faltas.
Selos isolados

Acabaram por serem retiradas de uso
porque. por arrastamento. 0 Estado reconhecendo os inconvenientes que adviam da
campanha. atraves de uma nota oficiosa
publicada nos jornais de maior expansoo pos
ponto final no assunto.
Eis 0 que diz essa Nota Oficial por exemplo a que foi publicada no jornal «Diorio Popular,.. de 1B de Fevereiro de 1977.

M. OSORIO
Av. Almirante Rei5. 9O-A
Centro Habib. 5/52 Tel. 8127890
1100 Ll5boa - Portugal
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EI Correo en la Colonia Penal de Tarrafal,
S. Thiago, Cabo Verde (1936-1950)

Espa~o

Bolsa Filatelica

a disposi~ao de todos os leitores que podem

aqui inserir 0 seu anuncio
ao pre~o economico de 80$00 por Iinha.

(ConclusQo)
Felix G6mez-Guillam6n

En los «envelopes)) de la Colonia Penal de Tarrafal. ademas de las marcas numeros 2, se conocen las numeros 1, 3, 4, Y 5.
Tambien todos los «envelopes)) censurados en
Praia, lIevan estampada la marca de Lisboa
de «Passagemn significando que por estar ya
censuradas las cartas en el origen, no han
vuelto a serlo por el censor de Lisboa (fig. 6).

5. Con motivo de la II Guerra mundial. el
Gobierno Portugues implanto la censura
postal y telegrafica en el triangulo ContinenteAc;:ores-Madeira yen el Archipielago de Cabo
Verde, segun el siguiente cuadro:
Comienza
Continente-Ac;:ores
y Madeira
Cabo Verde
Continente-Ac;:ores
Madeira

15.07.43
29.11.43
-

-

Finaliza

-

28.05.43
.08.45
28.05.43

MG. = MiMterio Guerra

C M.P T. = Cansura Mlitex Postal y Te·
legr6fica

Durante el periodo en que estuvo vigente
la censura en Cabo Verde, toda la
correspondencia de la Colonia Penal. adem as
de por la censura del Centro, pasaba por el
Gabinete de censura de Praia para que se
estamparan los «envelopes)) con las marcas
de censura usuales como si estas fueran de
«Passagem .. , 01 considerar que las cartas
habian sido yo censuradas con anterioridad
en su origen. Por esta razon no se conocen
cartas de la Colonia de Tarrafal abiertas y
despues cerradas con "fitas)) de "Aberto pela
censura militar - Cabo Verde)). (fig. 5).

P =Pa~oge m (trOnsito)
= NUmero del censor a quen sa Ie

entrego este seIIo.

Fig. 6

6. La mayoria de los «envelopes)) de
Tarrafal estan escritos con tinta en lugar de
lapiz, contradiciendo el testimonio de
Candido de Oliveira recogido en su libro
«Tarrafal, 0 Pantano da Morte))
"Nao e, alem disso, permitido escrever a
tinta! Escreve-se a lapis para a censura
poder apagar com borracha, tornandoa completamente ilegfvel. qualquer frase
ou expressao que, no conceito dos censores - os guardas quase analfabetos! seja anti-regulamentar." (pag. 55)

M G. = Milisterio Guerro

M.G.
C.M.P.T

calo Y, ..... c

2.

C.M.P.r. = Censuro Mlitex Postal y Te1egr6fica
2 = NUmero del censor 0 qUen sa en·
trego esta seIIo poe 5U uso exclu·
sivo a Intronsterible.

Pienso que probablemente en algunas
circunstancias se utilizaria por los presos lapiz
en lugar de tinta, pero mas que para facilitar

Fig. 5
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Procuro documentos portugueses para estudo filatelico
sobre os caminhos de Santiago de Compostela . Henri
Perrot. 109, avenue Pasteur.
70000 Vesoul. Franc;:a .

COMPRO - Salos Novos C . Afinsa Portugal - 1106
(dent. 12) - 1171 (dent. 13,5)
- 1174 (dent. 13,5) - 375-379.
Encom, Postais - 1/17, Socied.
de Geograf. 1 ao 22. Macau289/305-306/8 - 309/15 327/38
Preciso de selos novos em - 447 . Port. 34/43. Imposto
series completas . Em troca Postal - 1/2 - 8. EDUARDO
oferec;:o selos, notas, sobrescri- CORREIA - Rua Humb. Deltos (tambem Polo Norte, cor- gado, 138 - 4820 FAFE.
reio maritimo, autografos, etc.).
Correspondemcia em ingles. S.
VENDO SERIES ANTIGAS DE
Lasarenko. Petropavlovsk-28 . SELOS DE PORTUGAL E EXP.O. Box 9. Kazaquistao 642028. COLONIAS E DE VARIOS PAisES
DA EUROPA. DESCONTOS 60 A
MACAU - Compro Blocos 70%. PARA ESTRANGEIROS 80 A
n.es 1. 2, 3, 4, 5, 6, 16 e 18 e a 85%. CART, TELEFONICOS DO
Sene - Tipo "PADROES.. - n.es BRASIL 95$00 CADA. MiNIMO
268/88, de preferencia nova sem DE 50 DIF. ENVIO LlSTAS.
chameira, se noo com charneira.
Orlando S. Santos
Respostas concretas para J, ALVivo Santo Antonio - BairMEIDA - Largo St.o Antonio ro Amarelo.
Capuchos, sin - 4560 Penafiel.
3050 Mealhada. Telef. 03122833.
Troco selos novidades, novos
MACAU - Com pro 1 Folha
e usados de Cuba por Portugal,
Ac;:ares, Madeira, Macau e Eu- 4x4 - n.'" 536/39 ou series em
ropa Ocidental. Carr.: Ingles ou TIRAS; n.'" 526/31 - 2 series, e
espanhol. Lic. Israel Lopez. Blocos n .O' 3 e 4. Compro
Apartado 86. Placetas 52800. tambem Carteiras Anuais Villa Clara. CUba.
duas de cada dos anos de
1983, 1985, 1986 e 1987. ResVendo selos de Portugal a postas concretas para J. AL50% do catalogo ou troco por MEDA - Largo St.o Antonio
credifones.
Capuchos, sin - 4560 PenaMonteiro
fiel.
6, rue Magellan
75008 Paris. Franc;:a.
Cartees Credifones compro qualquer quantidade .
Selos de Portugal novos e Tambem com pro moedas e
usados vendo com grande notas antigas.
desconto. Apartado 5 - 2580
Apartado 5
Abrigada.
2580 Abrigada
39

Compro, troco e vendo
notas de todo 0 mundo e
postais antigos so de Portugal
- Antonio A.C. Pinheiro, Av. do
Brasil. 48, 3200 Lousa.
FN - Vendo pela melhor
oferta, colecc;:ao completa
nova dos n.DS 01 /1 06 e Cronica
Filatelica ate ao ultimo publicado no corrente mes de
Outubro. Ofertos concretas
para J. ALMEIDA - Largo St.o
Antonio Capuchos, sin - 4560
Penafiel.

Collect new stamps of Portugal and Macau. Provide
Chinese stamps for exchanging.
Understand: English.
Mrs. Song Zheng, 1128/11/
301 Shui Dian Lu, 200434
Shanghai, China.
Vendo novidades do mundo inteiro: VALOR FACIAL+ 10%.
Francisco Chao Lopez, Perez
Cepeda 8-2.0 D, 15004 La
Caruria, Espanha.
UCRANIA: Novos, usados,
sobrescritos, inteiros, sobrecargas, emissees locais e provisorios. Pec;:a lista gratiS. Escrever
a Leonid Yurko. P.O. Box 52.
UA-332440 Berdyansk. Ucrania.
Troco selos novos e usados
de Cuba por Portugal. novos
e usados. Carr. em Portugues
ou Espanhol. Miguel Prieto
Torrens. Libertad, 608. Santos
Suarez. La Habana 10500.
Cuba.

Atribuiyoo das Medalhas aos socios que completam 25 anos
de associ ado no presente ana
856 Prof Jose dos Santos Beja
858 Eng. Manuel Alves de Carvalho Fernandes
863 Antonio Manuel Cardoso do Nascimento
869 Jose Manuel Correia de Brito
872 Alexandrfno F. Amen
878 Eng. Fernando Aranaz del Rio
879 Eduardo Jo aquim Soares Veiga de
Araujo
886 Artur Agostinho Ferrao de Figueiredo
887 Dr. Virgnio M. Guerra dos Reis Nunes
894 Jose Santiago Tejada
898 Dr. Virgnio Antonio Pinto Nunes
899 Henrique Pires dos Santos

902
903
905
910
915
918
923
924
926
931
932
943
956
957

Eng. Armando Mario Vieira
Jose Luis Oliveira Faria
Dr. Jose Antonio Loureiro Belchior
Cor. Jooo Augusto Fernandes Bastos
Dr. Luis Virgnio Frazoo
Joaquim Carmelo Cardoso
Mario Moreira de Sousa
Jose Ribeiro Gomes
Dr. Antonio do Carmo Filipe
Eng. Fernando Jose Coelho de Aguiar
Calado
Dr. Jose Augusto Ferreira dos Santos
Antonio Rodrigues Eustaquio
Dr. Julio Montalvoo Machado
Eng. Antonio Alberto Fernandes de Sousa

•

10 tarea de los censores. serio para simplificar
10 correspondencia de los reclusos que. 01
parecer durante algun tiempo, tenian que
escribir en los pablellones dormitorios.
7. Como desafortunadamente del conjunto de los 23 «envelopes)) examinados, en
diecisiete de ellos, los sellos han sldo
arracados, resulta dificil comprobar hasta que
punta fuera una norma general. indicar con
lapiz 0 tinta en el angulo superior derecho de .
los «envelopes)) el numero y letra del Pablellondormitorio del remitente, de modo que posteriormente en 10 Secretaria. 01 franquear 10
carta se cubriera dicha letra y numero con el
sello. Como indico en el mapa, los dormitorios
de los reclusos estaban instalados en los
Pabellones B2, B3, B4. 85 ... de 15 camas coda
uno; los D 1 Y 02 de 50 camas; y el C estaba
reservado para enfermos. (figs. 2 y 7)
Ignoro el significado del numero ,(2)) manuscrito con lapiz aZUl, y el de las letras A.R.
que figuran debajo del sello del mismo envelope (fig. 7).

. . . -';.
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Fig. 8 - .. Ficha prisional .. de Armindo do Amaral
Gumames. En el texto: ..... Embarcou pora Cabo
Verde el 17.10.37..... (Obra cilada en ..Bibliografia..
..Presos politicos etc ... vol. II peg. 117)

Campanha de Angaria900 de fundos para as obras da Sede
Donativos recebidos

De um grande amigo do C.F.P. autarca de Lisboa
Dr. Eurico Carlos Esteves Loge Cardoso
Dr. Antonio Cabral Rego
Eng. Miranda do Mota
Jose Henrique Tome Leitoo Lourenc;:o
Felix do Costa IIha
Fernando Teixeira Xavier Martins
Manuel Albuquerque
Fernando Gomes Corrao
Anonimo
Americo Mascarenhas Pereira
Luis Eugenio Ferreira
Prof. AF. Leal e Cro
Prof. Joaquim A Calado Mendes
Fernando Marques de Oliveira
Dr. Elder Manuel Pinto Correia
Tiago Estrela
Dr. Jose Carlos Simoes Fernandes
Dr. Jose Henrique Pereira de Barros Ferreira
Jose Manuel dos Santos Pereira
Jose Lima Andrade dos Santos Correia
Luis Guilherme Gonc;:alves Morgado
Antonio Jose Valente
Eng. Manuel de Sousa Loureiro
Fernando de Oliveira
Eng. Jose F. Guerreiro (Macau)
Barata das Neves
Antonio Baptista de Almeida
Manuel Pedro Dias
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50.000$00
5.000$00
5.000$00
5.000$00
2.000$00
2.100$00
1.450$00
5.000$00
50.000$00
5.000$00
5.000$00
3.000$00
3.400$00
1.310$00
3.420$00
10.000$00
2.800$00
5.000$00
5.000$00
8.050$00
3.000$00
1.000$00
1.000$00
5.000$00
1.158$00
20.000$00
5.000$00
2.200$00
1.000$00
216.888$00

~vI~ ~ ~ ~~:.--.-;
4<. ,uu.~r.F ' -

./ ~r~ -<k-r
!"'f

~ if .'&-..r

-

~ .~

/:

(

Fig. 9 - 1944. Proia a Lisboo. Carta enviada a Lisboa
por Armindo do Amaral Guimames, Deportado Campo de concentra900. Tarratal de S. Tiago.
Cabo Verde (vld. supra)

Fig. 7 - 1941. 18 de Agosto - Torrofol a Lisboo. Ai
reverso: .. carimbo de data .. de Usboa con lIegada
el 13 de Oclubre. Sello en tinta violeta de fa
Colonia Penal de Tarrafai tipo I.

AAG. Deportado politico - 1937
AAG. Deportado "Campo de concentrac;:oo)) - 1938/44
AAG. Preso "Campo de concentrac;:oo))
-1945
AAG. Preso politico no campo de concentrac;:oo - 1945/48
A Sch. Campo de concentrac;:oo - 1945
P.I.
Campo de concentrac;:oo - 1943
A.G.
Colonia Penal - 1943/44

8. En todos los «envelopes)) que he examinado. los remitentes no ocultan su situacion
de presos en 10 Colonia Penal. asignandose
distintas "calificaciones)). que como curiosidad
transcribo. sustituyendo por las iniciales los
nombres y apellidos de los reclusos, cuyas
vicisitudes en Tarrafal he podido conocer por
los libros que figuran en 10 "Bibliografia consultadan que reseno 01 final de este articulo
(figs. 8-9) .
11

9. Las 23 cartas estudiadas corresponden
solo a 4 remitentes distintos can el siguiente
detalle:

Candido de Oliveira - Tarrafal, 0 Pantano
do morte. Lisboa 1974
Manuel Francisco Rodrigues - Tarrafa!. Aldea
do morte. 0 Diario do B5. Porto 1974
Pedro Soares - Tarrafa!. Campo do morte
lenta. Lisboa 1975
Presidencia do Conselho de Ministros. Comissao do livro negro 0 Regime fascista. Presos politicos no Regime fascista (19361948) VOl. ii, III, IV. Mira-Sintra 1982-19841985.

16 cartas dirigidas a 10 misma persona
(particular)
2 cartas dirigidas 01 "Unitarian Committee»
Rua Marques do Frontelra 11 0, Lisboa.
carta dirigida a British Repatriation
Office (British Consulate General)
Rua Emenda 37, 1.° Lisboa.
carta dirigida 00 Comite de Refugiados "Unltaria»
Rua Marques do Fronteira, Lisboa.

Termino este articulo como 10 hlciera en
los publicados en el Magazine de 10 PPS de
Inglaterra, solicitando de los poisibles lectores
su colaboracion, con objeto de rectificar y
ampliar mis notas sabre esta materia que,
desde mi punta de vista, tiene cierto interes
para los aficionados a 10 historia postal del
area portuguesa.

BIBLIOGRAFIA

Sabre 10 Colonia Penal de Tarrafal, he
leido varias referencias en periodicos, revistas
y obras generales, pero los datos para este
articulo, los he tomado de los siguientes
libros:

Malaga 2 de Marzo de 1996
Felix Gomez-GuiJIamon
Soclo num. 794 del CFP

DOMINGOS DO SACRAMENTO, HERDEIROS

MARlA CEciLIA DO

SACRAMENTO

RUB do CrucifiJo, 26 • Telefone 342 48 91 • 1100 LISBOA • PORTUGAL

ALBUNS

D.S. fuo CDE PORTUGAL E ULTRAMAR

Permanentes

Formato 22 x 25 ems.
Cartolina

PORTUGAL PORTUGAL -

I.' Parte (Sel.. do Correia NormaU
Volume I (Selos de 1853 a 1969) ......_.._ ......_ ...___ .__ ._._ .._._ ..._.._ ............_......................................................._ ... __ ..__ .. 3.650$00
Volume II (Sel.. de 1970 em diantel .._. ___...__....._ .. _ .......__ ._..__ ..... _ ......_ .. _ ..._ .... _ ...... _ .._ .. _ ..__.._..._ ............... 5.500$00
2.' Parte (Selos de Avi80, BIOCIIS, Imposlo, Encomendas, Porteado. Oficial,
P,;,.. t;,'OS, etc.l .._._ ............._....._ .............._ .. _ ..___ ._._ .. _ .._ ...... _ ...... _ ..... _ ......................... _ ............ _ ... _._ .. _. __ .__ .6.500$00
ILHAS ADJACENTES ........._ .. _._ .... _._._._ .._._......._ .........._._ ..__ .___ ._._._.. ___ '''_' __ '_''_''_'''''''''''''_''_''''_''''''_'' 4.250$00
ANGOLA ..._..._._ .. _ ..............._ .._ ................................ _._ .. _._._ .._._........................................_._ .. _._ .......... _._............. _ .. _. __ ._..... 3.300$00
ANGOLA Republica .................. _._ ........... _ ........................ _ ................... __ .. _._ .. __ ._.. _ ................ _ .. _ .._.......... _ ........_ ................ _... ___ ..... 4.100$00
CABO VERDE ._ ...._ ........... _ ................... _ ...................__ ..... _ ........... _ ........................._ .._ ...... _ ...... _ ............... _ ................. _ .. _ ................._._.. 2.300$00

glli~{~1mgf~~~~ii~~::: : : : :~:~:: : : ::~::======~:~~~====:~==:.:~~:.::=:=:==:=~::=::==::==::=~~:::l5m

INDIA ............................................................................__ .. _._ ..._ ..._ .. _._.. _._. __ .. _._._._._.. _._ .............._ ........._._.. _ ............. _........... 2.750$00
MACAU ........................................................................._ .. _ ...__ .. _ .... _._...__ .. _._ .. _ ... _._ .. _._.. _. __ ._.._. ________,._._ .. _._ .. _._ 6.000$00
~IOCAMBIQUE ................................................................................ _ ......_._ .._.._ ......................._........................_ .......... _._............._ ..._._. ___ 3.500$00

~~~~~~~Q~:(~)~~~~~..::::::::::::::: ::::::::::: : :::::::: : =:::~~::~~:=:::::=~==:~~::::::~::~:::::::::::::::~~=::=:=::::::::::::::~~=::~~:~~:~~:~~~::~~

S. TOME E PRINC[PE Republica looN.' 1 a 59. A•. 1, Bloeos 1 a 53 ............_ .._._ ..___ ..... _ .._._ .. _._.... _ .._ ........ _ ......._ ................... 6.500$00
S. TOME E PRINCIPE Republica II .. N.' 60 a 92. AI-. 2, Bloeos 54 a 93 ........................................_._...... _ ..__ ........... _._................. _. __ .4.500$00
TIMOR ................................................................................................ _ ....._ .. _ .._ .. __ .. _ ....................................................................._._ ..._._......._ ... 2.150$00
COMPANHlAS DE MOCAMBIQUE E NIASSA ..... _._._.._ ..............._ .._ ...... _._._._ ......_ ...... _ ... _._.. _ ..... _._.._ ............................... __... 2.000$00
AFRIC~, CONGO, INHAMBANE, LOURENCO MARQUES, TETE, QUEWIANE, K/oNGA,
ZAMBEZlA E ULTRAMAR ..............................................._ ............_ ...___ .__............................_ ..................................... _._._ .. _._._._ .. 2.000$00
Folhas Isolad.s ..........................................................._ ......_._ .. _ ........._..._ .._._.__. _... _. __ .._._ .._. __ ._ ....... _ ........_ ...... _ .. _.. _......... 65$00
Folhas lsoladas IRepubIicasl .................................... _._......_._ ... __ .._._ ..........._ .. _.._ .. _. ____ .__ .___ .. _ .. __ ._._._._....... 70$00
Papel .. ____._. __ .__ ..._ ...... _ .... _ .__ .. _._ 60$00
F••• reiro tit 1996
IVA 1ncluido ml
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LISTA DE SOCIOS
DO
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
MEMBERS LIST - L1STE DES MEMBRES
AL TERA<;OES - REINGRESSOS - NOVOS SOCIOS
PORTUGAL

BOLiVIA

178 - Joao Antonio Caldeira Martins. Rua
General Conde Jorge de Avilez. 16,
2.° Esq. 7300 Portalegre.
898 - Dr. Virgflio A. Pinto Nunes. Avenida 25
de Abril, 39, 9.° Esq. 2800 Almada . (M)
T.C.N.60.1.2.16.21.30.50.90.94.
3198 -Isidoro Campos Martins . Avenida
Azedo Gneco, n.o 24, 3.° C. Massama.
2745 Queluz. (M) C.60.N.U.
3484 - Eng. Francisco Manuel do Fonseca
Ferreira de Almeida. Rua S. Francisco
de Sales, 17, 7.° E. 1250 Lisboa . (P)
T.C.60 .N.66 (A) N.Miniaturas.N.Carteiras.N.
3485 - Prof. Sotero de Lima Rebelo. Rua do
Lima, n.o 75, 4. 0 B. Dt. D. Rebelva. 2775
Carcavelos. (M) Po.Fr.ln.Es .T.C .V.60.
U.2C.Afinsa.
3488 - Fernando Antonio Raposo Gon<;:alves.
Rua Ramiro Ferrao, n.D 40, 3.0 Esq. 2800
Almada. (P) Po.ln.T.C.V.60.N.U.1 .Macau.Afinsa.
3489 - Sec<;:ao FilateIica e de Coleccionismo do Clube de Campismo de Lisboa . Rua do Misericordia, 137, 2.°.
1200 Lisboa.
3490 - Prof. Fernando do Costa Pinto. Bairro
Vale Telheiro. 5350 AlfOndega do Fe.
(M) T.C.60.N.U.1.2A.
3491 - Antonio Alberto CaNalho de Albergaria Pinheiro. Avenida do Brasil. 48.
3200 Lousa. (M) PO .Fr .ln.T.C.v.Notas.Postais antigos.Algumas pe<;:as filatellcas. 67 B.de 1.Pick/Notas.
3492 - Jose Manuel de Almeida Neves do
Silva. Rua Rui de Mascarenhas, 6, 3.°
Esq. Vila Frio. 2780 Oeiras. (P)
Po.Fr.ln .Es.T.60.N.U.1.Na<;:6es Unidas.Afinsa.
3493 - Prof.° D. Maria Joanina Melo do Silva.
Rua Dr. Joaquim da Rocha Reis. 4560
Penafie!. (M) Es.ln.T.C.v.60.N.de preferencia. tambem U.classicos de
Macau e TImor.Afinsa.

3486 - Benigno Vela mo. Calle Oruro, 378.
Villazon. (M) Es.T.60.Livros e revistas.

CHILE
3487 - Prof. Gabriel Rivera G. Calle Rey Alberto, 3740. Santiago. (A) In.Fr.Es.T.60.
16.T7.Flora.90.

COLOMBIA
3494 - Jose Luis Ortiz Berrio. Calle 18 n.D 1261 . Planeta Rica. Cordoba. (M) Es.T.60.
N.U.1.12.15.17.24.T1 .Arte.T 37 de 1.

CUBA
3474 - Antonio Garcia C. Apartado Postal
5135. Habana 5. C.P. 10500. Cuba. (A)
Po.Es.ln.T.N.1.2A.5.9.19.21.22.24.56.59.60.
64.67B.80.90.

ESTADOS UNIDOS DA AMERICA
2226 - Stephen Washburne. P.O. Box 43146.
Philadelphia PA . 19129-3146. (A)
In.A1.Po.60.1.2.(1799-1960).91.93.Afinsa.

FRAN<;A
1114 - Henri Perrot. 109, Avenue Pasteur.
70000 Vesoul. (A) Po.Fr.T.60.N.U.1.21.N.
de Israel.90.

HOLANDA

o nosso prezado consocio J.C. Ferreira
Martins escreveu ..nos uma carta muito gentil
pondo-se disposi<;:ao dos nossos associ ados
que se desloquem a Amesterdao - Holanda.
Diz aquele associ ado, no sua carta, que
basta !igar para 020.. 649 34 84 daquela cida ..
de holandesa e qualquer membra do nosso
Clube tera a sua ajuda para fins filatelicos.

a
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o texto tematico deve ser correcto. concise e
pertinente. justificondo 0 moterial apresentado e
assegurando a ligac;:oo tematica (fio tematico).
3.2.3 -

filatelicos gerais e especificas. e a da importoncia
filatelica.
Os conhecimentos filatelicos gerais com preendem:

0 male rial filatelico
- Concordoncia absoluta com as regras filatelicas;
- Adequac;:oo dos documentos posta is;
- Exactidoo do texto filatelico. quando requerido.

Cad a pec;:a filatelica deve estor estreltamente
relacionada com 0 tema escolhido e deve apresentar a sua informacoo tematica da forma mais
clara possive!. Tratando-se de documentos
obliterados. dar-se-a preferencia ao genuino uso
postal em conformidade com as taxas postais contemporoneas.
Estudos filatelicos. sempre que incluidos. devem
ser compativeis com 0 desenvolvimento tematico.
noo podendo ser afectada a sequencia da porticipac;:oo.

•

Os conheclmentos filatelicos especificos compreendem:
- A presenc;:a do maior numero possivel de tipos de material filatelico;
- 0 uso equilibrado desse material;
- 0 estudo e a pesquisa pessoal.

ARTIGO 4 -CRITERIOS DE AVAlIA<;:AO
DAS PARTICIPA<;:OES

A importoncia filatelica esta em relac;:oo com a
importoncia filateilca do material.
4.4 - Criterio «Estado e Raridaden (ref.: GREV Artigo 4.6)
4.5 - Criterlo «Apresentac;:ooll (ref.: GREV Artigo 4.7)

Sao aplicaveis os criterios gerais de avallac;:oo
definidos pelo Artigo 4 do GREV. tendo em considerac;:oo as particularidades das participac;:6es tematicas.
4.1 - 0 criterio de avaliac;:oo do plano requer
a avallac;:oo da estrutura da colecc;:oo reflectida
pela participac;:oo.
o plano sera avaliado tendo em considerac;:oo
os seguintes aspectos:

ARTIGO 5 -

APRECIA<;:AO DAS PARTICIPA<;:OES

5.1 - As particlpac;:6es de Filatelia Tematica
seroo apreciadas por especialistas qualificados na
respectiva area e em concordoncia com 0 disposto na Secc;:oo V (artigos 31 a 47) do GREX - Regulamento Geral de Exposic;:6es FIP (GREV - Artigo
5.1).
5.2 - Para orlentac;:oo do Juri e no sentido
de uma availac;:oo equillbrada das partlcipac;:6es de Filatelia Tematica. sao estabelecidos os
seguintes termos de pontuac;:oo (ref.o GREV. Artigo
5.2)

- Presenc;:a e adequac;:oo da pagina do pIano;
- Compatibilidade do piano com 0 titulo da
colecc;:oo;
- Subdivisoo dos capitulos de forma correcta.
16gica e equilibrada;
- Exlstencia de todos os capitulos necessarios
ao desenvolvimento do plano;
- Criatividade e originalidade na forma como
fol abordado.

• Plano ..........................................................
• Desenvolvimento (Tratamento)
e Importoncia.......................... .................
• Conhecimentos Filatelicos.
Estudo e Pesqulsa ........................... .........
• Estado e Roridade...... ....... ................ ......
• Apresentac;:oo .. .. ... ................... .................

4.2 - 0 criterio «Desenvolvimento do Teman
requer a avaliac;:oo da sua concordoncia com 0
plano. e da pesquisa e importoncia tematicas
A pesquisa tematica cobre

- 0 estudo pesseal;
- 0 alcance. a profundidade e

PRESENCA UNIVERSAL DE VALOR CULTURAL

20

30
20

25
~

100
0

equllibrio;

- A criatlvidade e a originalidade;
- 0 conhecimento tematico expresso por

ARTIGO 6 -

DISPOSI<;:OES FINAlS

6.1 - Na eventualidade de existencia de alguma discreponcia no texto. proveniente da traduc;:oo. prevalecera a versoo inglesa.
6.2 - Este Regulamento Especial para a Avaliac;:oo de Participac;:oes de Filatelia Tematica em
Exposic;:6es FIP foi aprovado pelo 54. 0 Congresso FIP.
em 5 de Novembro de 1985. na cidade de Roma e
foi revisto no 61.0 Congresso FIP. em Granada. em 4
de Maio de 1992. 0 regulamento revisto entra em
vigor em 1 de Janeiro de 1995.

- Uso correcto do material;
- Texto adequado;
- Relac;:oo estreita entre estes dois elementos.
A importoncia tematica diz respeito ao grau de
dificuldade de desenvolvimento do tema.
4.3 - 0 criterio «Conhecimentos FilatelicoSn requer a avaliac;:oo do grau de conheclmentos

CORREIOS ETELECOMUNICA~6ES DE MACAU

.rnlllRJ

Largo do Senado - Macau
Tel. (853) 377220 Fax. (853) 336 603

Dh~o de Filatelia -
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TARRAFAL. 0015 NOMEs
Jose R. Dias Ferreira

Sou ossinante de «Mercado Filatelico» e
conhec;;o os estatutos que regem 0 CIF. publicodos nesto revisto. Porem. relativomente
00 CFP. que V. Ex.as dirigem. nada conhec;;o.
Como desejo ingressor no folange dos associados desse Clube. pec;;o-Ihes 0 favor de me
fornecerem todos os esclarecimentos necessarios os quais antecipadomente muito ogradec;;o.
Sei que 0 CFP publica um bole tim que
gostaria de conhecer. dispondo-me desde ja
a pogar todos os numeros ja publicados que
me possam fomecer.
Agradecendo ontecipadomente a boa
atenc;;oo que V. Ex.os se dignem prestor a esto
carta. subscrevo-me

1- JOAO DA SILVA CAMPELO

a nosso Consocio Dr. Felix Gomez
Guillamon. dlstlnto colaborador do nosso 60letlm. no artlgo precedente solicita ajuda para
se acrescentar algo aos assuntos filatelicos
do Tarrafal.
Ao lermos 0 seu trabalho recordamos que
se refere 00 periodo de 1936-1950. mas que
havla nos arqulvos do Clube uma carta vlndo do Tarrafal. datada de 11 de Abril de 1952.
que reproduzimos:
Torrofa/. 11/7/1952
Exm. a Direcc;;oo do Clube Filatelico de
Portugal
Lisboa
Exm.os Snrs.

Muito atenciosamente
Jooo da Silva Campe/o

Tomo a Iiberdade de dirigir-Ihes esta carta
solicitondo de V. Ex.a< todos as informoc;;c3es que
me possam ser prestodas referentes aos direitos e deveres dos ossociados desso prestimoso colectividode e quais as condic;;c3es a
preencher pelos condidotos 6 filiac;;oo.
Vivendo longe do Metropole noo tenho
tido quaisquer contoctos com orgonizac;;c3es
filatelicas ou seus ossociados. de modo que
ignoro quose tudo quanta se relociona com
a actividode desses organism os.
Em carta dirigido a pessoa amigo solicitando-Ihe informac;;c3es acerco do actividade do CFP e das vantogens do minha
inscric;;oo como associado. punha em evidencio a necessidade de tois Clubes. quando a suo acc;;oo se reflecte de modo positiv~
no compo filatelico.
Fui oconselhado a dirigir-me directamente a V. Ex.as com a certeza ontecipoda de
ser otendido prontamente no meu pedido de
informac;;c3es. ocrescentando esse amigo que
o CFP tem desenvolvido uma bela occ;;oo em
prol do filatelio e que a suo projecc;;oo se foz
sentir coda vez mais lorgomente nos meios
filatelicos portugueses.

(Junto um selo para a resposta)
carta essa que mereceu a nossa correspondemcla de 11 de Agosto de 1952. que noo
obteve qualquer resposta.
Notamos que a carta do Tarrafal tem 0
visto do censor (Fig. 1) idemtlco 00 publicado
no flgura 4 do artlgo do Dr. Guillamon. que
noo consegulu saber de quem se tratava. Em
face do extensoo do carta do fllatelista
Campelo. ficamos com presumivels duvidas.
como por exemplo se serio um preso? Algum
funcionario? au um morador no local. Nestes
dois casos as correspondemcias tambem sujeltas a censura? A facilidade com que incluia Inicials e. alnda por elmo. um selo para
a resposta. deduz-se que e possivel que usufruisse certas regalias. au as condic;:6es se tivessem modificado

Fig. I
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REGULAMENTO ESPECIAL PARA A AVALlA9AO
,
DE PARTICIPA90ES DE FI~ATELIA TEMATICA
EM EXPOSI90ES FIP

-

ARTIGO I -

• ser Iivremente escolhido a fim de realizar a
sintese de um tema ou de uma Idela.

EXPOSI9CES DE COMPETI9AO

De acordo com 0 Artigo 1.4 do Regulamento
Geral da FIP para a Avalla900 de Partlclpa90es em
Exposi90es FIP (GREV). e estabelecido 0 presente
Regulamento Especial. com vista a complementar
aqueles principlos. no que respeita 6 Classe de Filatelia Tematica.
Deve Igualmente recorrer-se 65 Directrizes
(guide-lines) para a Classe de Filatella Temotica. as
quais constituem um gula protico para a aplica900
deste Regulamento EspecIal.
ARriGO 2 -

ou
• derivar naturalmente do tema quando. p~r
exemplo. este descreve. analiticamente. organizo90es. Institui90es e acontecimentos
ocorridos.
Um plano baseado numa ciassifICa900 por data
de emlssoo. par pais ou p~r outros criterlos geogroflcos. ou p~r tlpa de moterial. noD e conslderado
aceltovel.
o plano deve ser apresentado numa folha no
iniclo da participa900. pormenorizando 0 conteudo da colec900. as suas subdivlsoes e a respectiva
amplitude dos capitulos apresentados.

PARTICIPA9CES

Uma colec900 tematica. da qual a particlpa900 exposta e parte integrante. desenvolve um
tema de acordo com 0 respectivo plano.
Os conheclmentos filatelicos e 0 conhecimento
do tema sao demonstrados atraves das pe9as filatelicas escolhidas.
A aplica900 dlnamica e imaginativa destes
conhecimentos e comprovada pela melhor selec900 possivel e disposi900 do material. e correc900
do texto tematico opropriado.

3.2.2 - 0 Desenvolvimenlo

o desenvolvimento tem em vista a elabara900
do tema em profundidade. esfor9ando-se por conseguir uma elabara900 criativa e/ou original do
mesmo. em total concordoncla com 0 plano.
A prafundidade do desenvolvimento s6 pode
ser conseguida atraves de uma analise detalhada
e uma sintese de cada um dos aspectos do tema
escolhido. Criatividade significa 0 desenvolvimento
pessoal de novos temas; origlnalldade significa novos aspectos ou novas abordagens de temos ja conhecldos.
A elabara900 da colec900 utiliza a informa900 lemotica disponivel

ARriGO 3 - PRINCiPIOS DE COMPOSI9AO
DA PARTICIPA<;AO

3.1 - Numa participa900 temotica utilizom-se
todos os tipos de material filatelico aproprlado. Noo
podem ser incluidos elementos noo filatelicos.
3.2 - Uma participa900 temotica com preende os seguintes elementos temotlcos:
3.2.1 - 0 Plano

da finalldade da emissoo;
dos elementos (motivos) principais ou sec undorios do desenho;
- de outras caracteristicas posta is.

-

o plano define a estrutura da colec900 e do
porticipa900 e as suos subdivisoes. Deve ser correcto. loglco e equllibrada e abranger tadas os aspectos reloclonados com 0 respectivo titulo. Para alem
disto. 0 plano deve ser Inteiramente concordante
com 0 titulo escolhldo e totalmente estruturado de
acordo com os criterios temoticos estabelecldos.
o plano pode:

Um desenvolvimento bem sucedido requer
-
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um profundo conhecimento do tema;
um alto grau de conheclmentos filatelicos
(ref.o Art .. 4.3).

todo 0 filatelista se deve sentir intima mente
vinculado.
5. 0 filatelista deve contribuir por todos
os meios ao seu alcance para a valorizac;:oo
e dignificac;:oo da Filatelia. considerando-a
uma forma de coleccionismo e vefculo de
cultura e divulgando-a como tal.
6. 0 filatelista tem 0 dever de contribuir
para 0 desenvolvimento do associativismo
filatelico. agrupando-se em clubes ou outras
organizac;:oes. prestando-Ihes a sua melhor
colaborac;:oo e cumprindo os respectivos estatutos e regulamentos.
7. 0 filatelista. quando chamado a desempenhar cargos sociais na estrutura
filatelica. deve exerceHos com verdade.
isenc;:oo e justic;:a.
8. 0 filatelista tem 0 dever de noo aceitar que. em circunstoncia alguma, atraves da
Filatelia se concretizem objectiv~s desonestos,
fraudulentos ou indignos, cabendo-Ihe. nomeadamente. tornar publicas as falsificac;:oes

filatelicas de que tenha conhecimento e indicar os seus autores, quanta 0 saiba.
9. De factos ou acontecimentos de interesse historico-filatelico e do resultado dos seus
estudos. pesquisas ou demais trabalhos de
investigac;:oo. tem 0 filatelista 0 dever moral
de dar amplo conhecimento. sempre que
possfvel atraves de publicac;:oes da especialidade.
10. 0 jornalista filatelico. alem de respeitar a deontologia jornalfstica, devera exercer
a sua actividade tendo em vista a divulga<;:00 e 0 enriquecimento da Filatelia.
11. Inscrevendo-se ou aceitando convite
para exposic;:oes, saloes ou mostras de filatelia. 0 filatelista obriga-se a nelas participar
efectivamente e a cumprir a regulamenta<;:00 atinente.
Aprovado em reunioo ordinaria do Congresso da Federac;:oo Portuguesa de Filatelia.
realizada em Usboa, em 2 de Outubro de 1983.

L ISr.BOJl Jl'J(JIQ1.l'E SJ-fOP
de M. ALBUQUERQUE
paS[ AL ANTIQUES - STAMP BOXES
WRITING IMPLEMENTS - PENS & QUILLS
INKWELLS AND CURIOS
THE ANTIQUE ARCADE· PORTOBEllO IMRKET
282 WESTBOURNE GROVE· LONDON WI I
TElEPHONE: 0171 3768173

STALL 21 & 22
SATURDAY ONLY
8DOom 10 2DDpm

Constou n a
altura que quando abandonou 0
cargo . de C o mandante da Po
Ifcia de Luanda fOI
devido 6 pressoo
dos comerciantes
locais.
De regresso a
Lisboa, frequenta va a nossa Sede
Chegou a morar
aqui na Avenida
Fig. 2
Almirante Reis .
Teve a infelicidade de viajar num carro electrico aberto e este ao chocar 0 tejadilho Ihe
caiu em cima partindo-Ihe as pernas.
Foi pena noo term os sabido no final da
sua vida em que um dos sftios em que esteve
e dado 0 facto das boas rela<;:oes e provavel
de que tivessemos obtido interessantes informac;:oes sobre 0 correlo no Tarrafal.

Jooo da Silva Campelo tinha grande facilidade em esc rever sobre filatelia e curiosamente obseNamos de que em Maio de 1951.
colaborava em ,,0 Selo,,(l) onde veio como
sendo Jooo da Silva Campos 0 que motivou
uma notfcia justificativa de Augusto Molder
em ,,0 Selo,,(2) em que pedia desculpa por
ter trocado 0 nome de Campelo por Campos. Em Outubro de 1951(3) assinava como J.C.
o que noo e de admirar porque 0 seu nome
apareceu como J. Campelo, JC, Jooo da
Silva Campelo, etc. Datando a sua carta de
1952. no ana anterior ja estaria no Tarrafal?
Mais tarde em Dezembro de 1955, colaborava no "Mercado Filatelico" do Portd4) e
escreveu 0 seu ultimo artigo nessa revista no
n .. D 128/133. de Julho/Dezembro de 1960.
porque praticamente a dita se extinguiu. Foi
col aborad or da revista aveirense "Selos &
Moedas".
Era um filatelista de grande prolixa actividade. Segundo elementos disponfveis que
participou em grande numero de exposic;:oes
e mostras. Em Amarante 1965; em 1967 em
Mirandela; em 1969 Miranda do Douro; em
1970 Bragan<;:a e Miranda do Douro; em 1971
em Le<;:a do Bailio na II Mostra Filatelica da
ADEFACEC (tendo sido um dos promotores
da I realizada de 23 a 8 de Maio de 1964);
em 1971 em Aveiro e Ovar; em 1972 Miranda
do Douro; em 1973 em Lisboa, Ovar e Miranda do Douro. Depois dessa data noo encontramos referencias nos nossos arquivos.
Seria a sua estadia no Tarrafal que Ihe
permitiu com tempo disponfvel vir a ser mais
tarde um activo cronista e coleccionador?
Gostavamos de dar mais notfcias mas
uma carta enviada ao Centro Cultural que
pertenceu noo obteve res posta nem devolu<;:00. Outra a um seu Amigo tambem noo,
apesar de ter sido enviado selo para respostao A filatelia por vezes tem destas coisas.
1\ -
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FILATELIA-NUMISMATICA
MADEIRA
Casa Especializada em:

* MOEDAS * SELOS • NOTAS·
de
Portugal! Ar:;.ores/Madeira/ Macau

OLEGARIO JOSE ANTUNES

Ex. Colonias

Um referenciado no artigo e 0 Capitoo
Olegario Jose Antunes.
o Capitoo Olegario Jose Antunes (Fig . 2)
foi um coleccionador de media categoria,
onde em 16 de Novembro de 1949, quando
entrou para socio do Clube teve 0 n.D 671.
Foi proposto por Joaquim Dias Mota. comerciante em Luanda e grande coleccionador
angolano, um dos promotores da Primeira Exposi<;:oo Filatelica de Angola.
o Capitoo Olegario Antunes nasceu em
14 de Fevereiro de 1897, no proximo ana faria
cem anos.
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«0 Seloll n.D 137.18 de Malo de 1951.
«0 Seloll n." 138.29 de Malo de 1951.
«0 Selo» n." 147.29 de Outubro de 1951.
«Mercado Filatelicoll n." 78.Dezembro de 1955.

COMPRA E VENDE
Grandes Colec~oes e
pe~as isoladas
CP.4511
9057 FUNCHAL CODEX
MADEIRA - PORTUGAL
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Tel.:: (091) 223070
Fax: (091) 230805

·

XVII EXPOSI~AO FILATELICA NACIONAL

- 96»
«PORTIMAO

ecorreu. de 6 a 13 de Julho. no PaviIhoo Glmnodespart ivo de Portimoo a
x'{n EXPOSI<;:AO FILATELICA NACIONAL a
..PORTIMAO 96 .., organizada pela AFAL - Associocreo Filotelico Alentejo-Algarve. leve a apoio do
Federat;:oo Portuguesa de Filatelia. Correios de Portugal. Camara Municipal de Portimoo. Comissao
Regional de Turismo do Algarve.
a Juri foi constitufdo pelos seguintes coleccionadores pertencentes 00 quadro de Jurados do
Federat;:oo Portuguesa de Filatelia: Antonio Silva
Gama. Augusto Barjona de Freitas. Carlos Pedro dos
Santos. David Lopes Cohen. Francisco Lemos do
Silveira. Jose Manuel Castanheira do Silveira. Juan
Panes Cantero (Espanha) e Vftor dos Santos Falcao.
Presidiu 00 Juri Francisco Lemos do Silveira. com
Juan Panes Cantero como Vice-Presidente e secretariou Antonio do Silva Gama.
No Corte de Honra. Classe noo competitiva. foram entregues as Premlos Presidente do
Republica e do Fundat;:oo das Comunicat;:oes. a
Joaquim Leote. coleccionador algarvio. com a
sua colect;:oo do "india Portuguesa» tendo a
Presidente do Fundat;:oo efectuado a entrega. No
Classe competitiva foram atribufdos as seguintes
premios:

PREMIO JUVENTUDE
Clerla dos Correios de Portugal e Medalha
de Praia Dourada
FERNANDO JOSE ALPALHAO FERREIRA com a participac;:oo
-Flemulas Portuguesas do Periodo Classieo (I910-1960)·
PREMIO SELOS FISCAIS
Clerla do Federa~60 Portuguese de Filatelia
e Medalha de Ouro
Luis ALEMANY com a participac;:oo .Espana. Fiseales - Popel

limbrado - 1637/1875..
Para alem destes premios e medal has tOTam
ainda atrlbufdos varios premlos especiais e mals as
seguintes medalhas: 1 de aura Grande. 8 de aura.
7 de Prato Dourada Grande. 8 de Prato Dourada.
14 de Prato Grande. 14 de Prato. 11 de Bronze Prateado e 2 de Bronze.

SELOS E MATERIAL
FILATELICO
PACOTES DE SELOS
TEMATICOS

gesla Glorioso.

Grande sortido
de Series completas
e Selos tem6ticos

PREMIO TRADICIONAL
Clerla do Camara Municipal de Porlimeo
e Medalha de Ouro
JOAO N. GON<;:ALVES NOVO
cam a participac;:oa -Embossed Slamps of Portugal..
PREMIO HISTORIA POSTAL
Oterla do RegiCo de Turismo do Algarve
e Medalha de Ouro Grande
URBANO PEREZ ZARANDONA com a parlicipac;:oa -Espana

Pe~a
y

listas de

pre~os

gratis

Eladio de Santos

Exeolonlas: Correio Alionlieo S. XIX..

CASA FUNDADA EM 1922

PREMIO INTEIROS POSTAIS
Clerla do Federation Espaiiola de Socledodes Filahilicos e
Medalho de Ouro
LUis B. PEREIRA FRAzAO com a participac;:6a -Inleiros

R. BERNARDO LIMA, 27

Poslals do Ullramar Poriugues - D. Luis·

Telef. 54 97 25

1100 L1SBOA

PREMIO TEMAlICO
Oterla do Caixo Geral de DepOsitos e Medalha de Ouro
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-L'Automobile.

GRANDE PREMIO . PORlIMAO 96.
Clerla Govemador Civil de Faro e Medalha
de Ouro Grande
JULIO MANUEL PEDROSO MAlA com a participac;:oo .Essa

1.:.'h"'~ 'j at

REGULAMENTO DO CARTAO DE FILATELISTA

EDUARDO JOSE OLIVEIRA E SOUSA com a participac;:oo

O

"

Art.o 1.° = 0 Cartao de Filatelista e 0 documento de identifico<;ao dos filatelistas inscritos nos agrupamentos filatelicos filiados no
Federa<;:ao Portuguesa de Filatelia (FPF).
§ unico: Haven) um Cartao de Filatelista
Juvenil. destinado aos menores de lB anos.
Art.o 2.° = Qualquer filatelista poden) obter 0 Cartao de Filatelista desde que 0 requeira por intermedio de um agrupamento
filatelico filiado no FPF.
§ unico: 0 Cartao de Filatelista mencionara obrigatoriamente a colectividade atrayes do qual foi requerido.
Art.o 3.° = Os impressos de inscri<;:ao para
o Cartao de FilateJista sao fornecidos gratuitamente a todos os agrupamentos federados
que os solicitem .
Art.o 4.° = Todas as propostas de inscri<;:00. depois de devidamente preenchidas
pelo filatelista e autenticadas pelo respectivo agrupamento filatelico federado. deverao
ser enviados por este (] Direc<;:ao do FPF.
acompanhadas do importancia a definir pelo
Congresso; seguidamente. a Direc<;:ao do FPF
enviara os correspondentes cartoes 00 agrupamento federado. 0 qual os pora (] disposi<;:ao dos respectivos titulares.
Art.O 5.° = 0 destacavel do impresso de
inscri<;:ao constitui um elemento estatistico e
sera enviado 00 agrupamento federado a
que 0 filatelista pertencer.
Art.o 6.° = A revalida<;:ao do Cartao de
Filatelista e efectuada a partir do dia 1 de
Janeiro. mediante 0 envio. pelo agrupamento federado. (] Direc<;:ao do FPF. do importoncia a fixar pelo Congresso e do respectiv~
impresso de revalida<;:ao.
Art.o 7.° = Qualquer filatelista podera inscrever-se por mais do que um agrupamento
federado. desde que seja cumprido todo 0
articulado do presente Regulamento.
Art.o B.o = Os filatelistas possuidores
do Cartao de Filatelista tem os seguintes direitos:

a) Aquisi<;:ao. em condi<;:oes especiais a
definir pela Direc<;:ao do FPF. do Orgao Oficial do FPF;
b) Ingresso. em condi<;:oes especiais. a
definir conjuntamente pela Direc<;:ao
do FPF e pela Comissao Executivo do
respectiva manifesta<;:oo filatelica. em
certames com entradas pagas;
c) B6nus e descontos em casas comerciais (filatelicas ou nao). segundo
acordos a firmor pel a FPF;
d) Quaisquer outros beneficios que venham a ser obtidos.
Art.o 9.° = Sao deveres dos possuidores do
Cartao de Filatelista:
a) Os consignados no C6digo de Etica
do Filatelista;
b) Informar os 6rgaos competentes do
FPF de todos os actos contrarios 00
espirito deste Regulamento.
Regulamento aprovado em reuniao extraordinaria do Congresso do Federa<;:ao
Portuguesa de Filatelia. reaJizada em Aveiro.
nos dias 17 e lB de Dezembro de 19B3.
COOIGO DE ETICA DO FILATELISTA

1. 0 C6digo de Etica do Filatelista e 0
conjunto de regras que. com caracter de
permanencia. 0 filateJista deve observar e em
que se deve inspirar.
2. 0 filatelista deve ser sempre leal. correcto e honesto nos suas rela<;:oes filatelicas.
3. A soJidariedade filatelica constitui um
dever dos filateJistas e e inseporavel do respeito pelos interesses do Filatelia. nela se
compreendendo a permuta de informa<;:6es.
a entreajuda e 0 incentivo mutuo.
4. 0 apoio e incentivo a actividade dos
filatelistas mais jovens e um principio a que
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tas e que se anotasse 0 que a carta continha. No coso de parecer dinheiro isso serio
tambem anotado e quando os "argos
apalpadores», termo empregado, naG conseguissem saber 0 que continha se fizesse
simplesmente a declarayao "contem objecto» . Para a execu<;:ao deste servi<;:o eram
todos os dias nomeados dois funcionarios.
Descritas em dezenas de paginas 0 mau
serviyo dirigido pelo 1.° Director dos Correios
Eduardo Lessa, que se viu foryado a pedir a
demlssao em 1877.
Acabamos com a transcriyao alias muito
engrayada sobre as carruagens do mala
posta em que 0 Mengo escreveu 0 seguinte:
"Por amor a antiguidade - existe ainda hoje
armazenado todo 0 material do mala posta,
tudo pel a maior parte destruido pela ac<;:ao
do tempo. As carruagens que hoje so serviriam para aquecer algum forno, nao as quiz
vender 0 sr. Lessa 00 morgado de Montemor
por que este offerecia 400$000 reis e aquelle
queria mais 50$000 reis. Hoje naG valerao estas
carruagens todas talvez a differenya acima;
e um real naG valerao as centenas de mantas
e de apparelhos que foram recolhidos nos

INEDITO,

armazens do correio, e que a incuria do sr.
Lessa alii tem deixado estragar.
o sr. Lessa em se tratando do ramo,
tambem a seu cargo, cavalgaduras - e uma
desgraya.
A cocheira custa um par de contos todos
os annos, 0 gado porem e optima e 0 serviyo excede as raias do maravilhoso.
As prOl;;as sao oito, duos d'estas porem
sao addidas' a saber:
Uma que custou 25 moedas, anda so em
caminho dire ito; nos descidas vae dependente e do lanya e das moos do cocheiro.
Outra praya e destinada 00 serviyo dos
correios conductores que VaG ao payo levar
a correspondencia a suas magestades, mas
como aquelles querem a cabeya inteira, VaG
alii a sua custa e prescindem d'aquelle meio
de transporte.
o servi<;:o porem esta muito bem montado, e tanto assim que quando e precise ir a
Belem buscar a correspondencia dos paquetes do Brazil, alugam-se, por economia,
um char-a-bancs e um caleche ao Gomes
do rua Larga de S. Roque!
Pobre correio! pobre nayao!»

ESPAMER 96
AVIACION Y ESPACIO 96

SERGIO W. DE SOUSA SIl\f()ES

ealizaram-se, de 4 a 12 de Maio do ano
corrente, no Plaza de Armas, em SeviIha - Espanha, duos grandes expos iyoes filatelicas, intituladas ESPAMER 96 (com
o patrocinio da FEPA e do FIAF) e AVIACION
Y ESPACIO 96 (com 0 patrocinio FIP). A organizayao, cuidada e capaz, coube a FESOPI e
aos Correios de Espanha.
A ESPAMER contou com 441 participayoes
(sendo 85 de literatura), distribuidas por 1904
quadros. No "Aviacion y Espacio» houve 183
colec<;:oes, distribuidas por 1007 quadros, e
23 pe<;:as de literatura.
A generalidade das particlpayoes era de
excelente nivel. sendo de realyar os galardoes obtidos pelos expositores portugueses
que enumeramos em folha anexa.
Do juri do ESPAMER 96, presidido pelo
conceituado filatelista espanhol- D. Ramon
Cortes de Haro, fizeram parte dois jurados
portugueses - Manuel Portocarrero e Antonio Borralho.
Realce para 0 conjunto de actividades
filatelicas que tiveram lugar, muito especialmente para a oficina de juventude em que
participaram mais de 13 000 jovens. De grande qualidade tambem (pela apresentayao
e pelo conteudo) as diversas publicayoes
editadas, alusivas as Exposiyoes.
Ocorreram tambem reunioes importantes
do FIAF (uma del as em conjunto com a FEPA)
e um Congresso Espamer (onde 0 presidente
da Direcyoo do FPF foi eleito para a sua
Comissao Executiva).
Enfim, uma grande festa filatelica que
permitiu mais um encontro internacional de
elevado nivel.

Escritorio Filatelico

Palmares da partieipatr00 portuguesa

JA

EM DISTRIBUI<;AO GRATUITA

PRE~ARIO

N.!!

1 6

SOBRESCRITOS DO 1.2 DIA E COMEMORATIVOS
POR PAiSES E TEMAS
- 0 pre~ario

que Ihe fazia falta -

Se Ihe interessam selos de todo a mundo, diga-nos que colecciona, paises au
tema, para receber seguidamente as nossos prec;:arios, contendo discriminadas
milhares de series novas.

Telefane (062) 83 12 48 • Telefax (062) 84 32 93
Ruo Dr. Artur Figueirao Rega, 25
2500 CALDAS DA RAINHA

SELOSITIRAS PLAsTICAS HAWID/CATALOGOS YVERT/CATALOGO WWFI
MATERIAL LINDNER - SAFE - LEUCHTIURM/E TUDO 0 MAIS QUE POSSA
IMAGINAR FILATELICAMENTE
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"Portugal - Emissoes de Relevo - Fita
Curva e Fita Direita» - Ouro - 90
Jooo Maria Silva Violante
"D. Luis 1- Emissoes de Relevo - Fita Curva
e Fita Direita» - Vermeil Grande - 88
Jose Julio Jordoo
"France» - Vermeil - 84
Pedro Vaz Pereira
"The Nominative Marks of Portugal» Vermeil Grande - 85
"Inteiros Posta is do Selo Tipo Ceres» Vermeil Grande - 85
Jose Manuel Santos Pereira
"King Manuel II Postal Stationery Specialized
Collection» - Vermeil - 83
Jose Uma Andrade Santos Correia
"Inteiros Postais D. Carlos Mouchon» Vermeil - 82
Julio Mala
"That Glorious Deed ... » - Ouro - 90
Eduardo Jose Oliveira e Sousa
"L'Automobile» - Vermeil Grande - 86
A. Leal Cra
«All Sorts of Grains» - Prato - 74
Joaquim Ribeiro Canteiro
«Bridges» (Max.) - Prato Grande - 75
David Rodrigues Cruz
"Les Militaires dans 10 Paix et dans 10
Guerre» (Max.) - Prato Grande - 75

L1TERATURA:
-

ESPAMER 96

-

- JJ)aquim Leote
"India Portugueso» - Grande Premio de
Homo
- Jooo Neves Gontralves Novo
"Embossed Stamps of Portugal» - Vermeil
- 84 pontos
- Jose Manuel Castanheira da Silveira

Eurieo Lage Cardoso
,,0 Mundo Fascinante do Filatelia» - Bronze Prateado - 65
Clube Filatelieo de Portugal
«Boletim» - Bronze - 62
Federatr00 Portuguesa de Fllatelia
«Filatelia Lusitana» - Bronze - 61
Clube Naeional de Filatelia
"Jornal de Filatelia» - Bronze - 60
Boletim Jornalista Filatelieo
Certificado de participa<;:ao - 45

AVIACION Y ESPACIO 96
- Jooo Manuel Lopes Soeiro
«Correio Aereo Portugues» de -75
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Prato Gran-

AS CARTEIRAS DE 1941

UM DETRACTOR DOS CORREIOS?

Jose R. Dias Ferreira
r

Jose R. Dias Ferreira

uando em artigo anterior publica do no
n.o 369 do nosso Boletim e com 0
mesmo titulo so tivemos a possibilidade
de descrever as series 3. 0 e 5. 0. portanto, noo
havla disponiveis elementos referentes as series
1.0, 2.0 e 4. 0.
o acaso e em conversa com 0 nosso
Consocio Prof. Stephen S. Washburne (Philadelphia. USA) quando da sua vlnda propositadamente a Portugal, mais preclsamente em
Aveiras de Cima, no "Dia do Selo» no almoc;:o,
para receber a Medalha de Servic;:os Inestimoveis e noo 0 Galardoo de Filatelista Eminente, so
atribuido a portugueses que 0 Clube teve 0
prazer de propor a Federac;:oo Portuguesa de
Filatelia e esta Ihe atribuiu em face de um invejavel "curriculo» filatelico descrlto compactamente em algumas paginas dactllografadas,
informou-nos de que na sua vasta colecc;:oo de
Portugal possuia uma caderneta da 1.0 serie.
Para que noo se perdessem elementos sobre ela sollcltamos informac;:6es sobre a mesma
o que acabamos de receber. 0 nosso Consocio
Washburne teve ainda a bondade de esclarecer que so recentemente, Isto e, no fim de Setembro do ana passado adquiriu ocaslonalmente a um comerclante a caderneta da
1.0 serle e que quando do Lelloo Antonio A. Torres
(liustre Consoclo do Clube) no seu lelloo da
Colecc;:oo de Philip E. Parker, Barcelona, 19 de
Outubro de 1993, apareceram a venda um da
5. 0 serie (Iote 212), outra da 3.0 serie (Iote 213)
cada uma com base de US$200, as suas ofertas
noo tiveram sucesso e que actualmente as series 3. 0 e 5. 0 quando aparecem a venda nos
Estados Unldos nunca e por menos de US$500.
A descric;:oo da caderneta da 1.0 serie e a
seguinte:
1.0 serie. 10.000 ex. 4$80.
Capa creme/letras azuis.

Q
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CADERNETA DE SELOS

4$80
Jooo Ignacio Ribeiro & C. o (Bananas)
idem.
cn «servic;:o de Encomendas Postais»
"OS servic;:os dos cn sao os seus proprlos»
Casa Penim Tecidos Chic
Conservas de Sardinha Portug ... Refelc;:6es
Aproveitamos para Informar que na descri-

C;:OO da 5.0 serie, na parte dos anunclantes a

seguir a Fabrica Triunfo Chapeus, segue-se a
pagina Rodrigues & Rodrigues, depols Rodrigues
& Rodrigues Alfaiates. Aquela escapou por serem nomes identlcos.
Para a catalogac;:ao ficar completa se de
facto existirem pelo menos 5 series, ficam por
descrever as 2.0 e 4. 0.
Quem podera ter e fornecer elementos sobre elas? Aqui fica 0 respectiv~ desafio a bem
da valorizac;:oo da nossa filatelia.
Selos de Portugal, Ultramar
e Estrangeiro,
Novidades. Tematicos.
Sobrescritos de 1.2 dia.

Anunclos seguintes:
Comercio e Industria
Sementes Soares & Rebelo, Lda.
idem.
Lampadas Lumiar
ENAE
Rodrigues & Rodrigues Alfaiates
Rodrigues & Rodrigues
Fabrica Triunfo Sol as
Fabrica Triunfo Chapeus

TO DO 0 MATERIAL FILATELICO

Bastos &Campos, Lda.
R. Maria Andrade, 55 - Tel.: 834108
1170 L1SBOA
PORTUGAL
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Conselheiro Eduardo Lessa (N 1811-F 1890) foi 0 6. 0 Sub-Inspector e 1.0
Director-Geral dos Carreios lugar que
ocupou de 1853-1877. Anteriormente tinha
feito parte da Comissao que estudou e propos
a Reforma dos Correios que veio a introduzir
os selos de correio.
Durante a sua longa direcc;:oo dos Correios teve 0 privilegio de, entre outros assuntos,
restabelecer a carreira da mala posta que
acabou p~r chegar ao Parto (1855) e subscreveu as Convenc;:oes Posta is com a Inglaterra (1859 e 1866); Espanha (1862, 1867 e
1873); Italia (1863 e 1870); Prussia (1864);
Franc;:a (1865); Belgica (1868) e a Alemanha
(1872).
Enquanto a sua direcc;:oo, os correios tiveram ainda outros grandes progressos. Mas
noo ha bela sem senoo. Teve um seu empregado que 0 levou pelas ruas da amargura.
Chamava-se Antonio Macedo Mengo,
deve ter entrado para os correios como
praticante em 1867, pelo que deu a entender Godofredo Ferreira, ao ter escrito "apenas com dois anos de serviC;:o, publicou em
1869 um folheto contra os servic;:os do correia
em Portugal». Em 1873 publicou outr~ trabaIho. Em 14 de Agosto de 1873 foi demitido.
Em 19 de Setembro de 1877, foi readmitido.
Foi definitivamente demitido por decreto de
15 de Outubro desse ano. Ficamos com a
impressoo de que Godofredo Ferreira noo
tinha grande simpatia p~r ele. Macedo
Mengo foi. portanto, uma pessoa "non grata».
A longa distoncia parece que os seus
protestos tinham razoo de ser onde segundo
a sua opinioo 0 servic;:o piorava de dia para
dia e afirmava sobre E. Lessa "a duvidosa
capacidade de S. Ex.a para gerir tao importante repartic;:oo»! 0 director Lessa teve a
infelicidade de por a frente da repartiC;:oo de
contabilidade da Direcc;:oo-Geral dos Correios

um tal Matta Veiga. que noo tinha as minimas habilitac;:oes para poder desempenhar
tal cargo. como por exemplo noo sabia tornar
um numero dez vezes maior. que 2/3 noo
eram 23.°. Mengo apresentava testemunhas
como 0 pr6prio director. seu filho (?) Eduardo
Lessa Junior e Jooo Baptista Lopes. Um caso
teve foros de ridiculo quando se deu no
correia um roubo de 37000$000 reis em que
o tal Matta Veiga. que era no vida real
compadre de Eduardo Lessa mostraram noo
possuirem as mais elementares noc;:oes de
contabilidade.
rol era infindavel de incompetencias
como por exemplo quando um encarregado
do remessa de correspondencia para 0 estrangeiro procurar a Belgica no mapa de
Portugal! Havendo a Iinha ferrea a conduc;:oo
de malas entre Coimbra e Formoselha era a
cavalo.
A indignac;:oo de Mengo desmascarou
muitas Incongruencias como 0 servic;:o das
ambuloncias postais e 0 seu modo de funcionamento. ter colocado a importancia do
Porto abaixo de Tomar ou Ourem. 0 trabalho
incansavel dos carteiros. a demora da distribuic;:oo do correio. entre outras.
Na parte filatelica chegou-se ao ponto
de que uma carta para qualquer parte do
territ6rio espanhol custava 25 reis. ou seja 0
mesmo de uma carta enviada de Lisboa para
Lisboa. Tambem para Espanha se podia
mandar um mac;:o de jornais que noo excedesse 0 peso de 40 gramas por 10 reis. quantia
igual a que cada folha de impressoo que
tinha um peri6dico. distribuido em Lisboa.
Director Lessa chegou ao caricato de
determinar que todas as cartas que tivessem
mais de um selo de 25 reis. fosse tomado notas
em 22 Iivros (!) diferentes. do nome e morada
do destinatario. anotando-se 0 numero de
selos. procedencia das localidades das car-

o

o
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Sr. Julio Maio recebendo dos maos do Presidente do FPF

o privilegio de ser escolhido para decorar 0
bolo do baptizado do Principe da Beira, Dom
Afonso de Santa Maria, filho primogenito de
Dom Duarte Pio, pretendente ao trono de
Portugal.
o seu excelente cat610go estava enriquecido na capa com um desenho do pintor algarvio Julio Amaro, reproduzindo a Igreja
Matriz de Nossa Senhora da Concei<;:ao, e no
seu interior dois excelentes artigos, um da Or.o
Maria da Gra<;:a Mateus Ventura, dedicado
a Portimao antigo e outr~ do Dr. Luis Frazao
sobre 05 portes das cartas do Algarve para
Lisboa no periodo pre-adesivo, nao faltando
um mapa dos estafetas, indicando as leguas
percorridas.
Esta Exposi<;:ao teve 0 patrocinio da Federa<;:ao Portuguesa de Filatelia, Camara Mu-

0

seu premio

nicipal de Portimao,
Correios de Portugal
e Regiao de Turismo
do Algarve, sendo
organizada
pela
AFAL - Associa<;:ao
Filatelica Alentejo-Algarve.
A medalha da Exposi<;:ao era rectangular, foi cunhada
apenas de um dos
lados com 0 respectivo logotipo (Igreja
Matriz) e foi desenhada pelo mesmo
pintor Julio Amaro.
Foram utilizados 5
carimbos come morativos, ligados a cidade de Portimao,
evocando acontecimentes historicos da
sua origem.

TUDO

PORTUGAL - COLONIAS
ESTRANGEIRO
QUALQUER
NOVIDADES

I

MANCOLISTAS

PAIS

TEMA

ASSINATURAS

CONTACTE-NOS

H. VIEIRA, FILATELIA
APARTADO, 135 - FARO 8002

PT - 1200 USBOA - PORTUGAL - TELEF.: 3421514

PARA

SELOS DE PORTUGAL E NOVOS PArSES
DE EXPRESSAO PORTUGUESA

FILATELIA

• SERVICO DE NOVIDADES POR ASSINATURA PARA QUALQUER TEMA OU PArs

COMPRA Execu~lo

P.O.BOX 2335
LlSBOA CODEX
TELEX 40124 JMVPAB
FAX 9250194

Pinheiro da Silva
Socio n.D 1986

CASA A. MOLDER
RUA 1.2 DE DEZEMBRO, 101,3.2

JOSE M~ VAZ PEREIRA, LOA

VENDA

r6pida de pedidos por correspondlncia
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•

REAGENTES DE LABORATORIO

•

PRODUTOS QUIMICOS

• VIDROS PARA LABORATORIO
•

PRODUTOS QUIMICOS
PARA A INDUSTRIA FARMACEUTICA

..

11.2 LEILAO,., FILATELICO
OA FIRMA LEILOES P. OIAS, LOA.

PORTIMAO-96

VENDA DA COLECCAO «LlSBOA»
1.~

PARTE

o nosso consocio Paulo Dias. sOcio-gerente da Firma Leiloes P. Dios. Lda .. com sede na Rua
Nova do Almada. 92-2.° - 1200 LlSBOA. vai realizar. em Lisboa no Hotel ALTIS nos dias 7 e 8 de
Dezmbro mais um lei lao filatelico. 0 seu 11 .° evento. este com um sabor especial por talvez se
tratar do maior conjunto leiloado no nosso pais. pelo menos no que diz respeito a pec;:as raras
em todas as emissoes. desde a de Fita Curva Nao Denteado. ate 1953.

:~ .. ~..
...... . (... ~
ro •• "~;".I..

~"""7-':'
".. ). (.. 1:,.. .... ~
~ ,~.:1"4 .. .('.. ~ ~1._1;..f,. . , _.
1'....:(• • _'j'

./...:-r

.<. • •,

A Fig. 1. representada na capa.
mostra uma das mais raras pec;:as do
nosso Correio Maritimo. ((PAGOU 0
PORTE/DO CORREIO)). batido a preto.
Guedes Magalhaes. LSB-PP1 naG esta
catalog ado nesta cor . A carta esta
datada de Lisboa em 22 Janeiro 1820 e
vai para a Madeira.

#

_

A Fig. 2 representa a folha de apresenta c;: a o do 2. ° Ensaio do Belga
CHARLES WIENER feito em 19 de Outubro
1865 e. em nosso entender. constitui uma
das maiores raridades da nossa filatelia.
para alem de se tratar de uma Pec;:a
Unica. Os Ensaios foram feitos primeiro
em papel COUCHE. e os restantes em
papel Liso ou Medio. No mesmo leilao e
imediatamente antes deste lote. estar6
presente 0 primeiro trabalho de Wiener
com outra folha de apresentac;:ao de
tres Ensaios nas taxas de 10 e 40 reis.

4.c,~.z, //......
//

I~

,.,

}..

Fig. 2
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ealizou-se entre 6 e 13 de Julho ultimo.
a XVII Exposic;:ao Filatelica Nacional
((PORTIMAO-96)). na cidade de Portimao. a qual utilizou 0 Pavilhao Gimnodesportivo da cidade . Local amplo. mas muito .
quente para a filatelia. que se traduziu na
falta de publico presente a esta manifestac;:ao nacional. pois encontrava-se um pouco
afastado do centro da cidade e incluido no
complexo do Estadio do Portimonense.
o juri desta Exposic;:ao foi constituido por:
Antonio da Silva Gama. Augusto Barjona de
Freitas. Carlos Pedro dos Santos. David Lopes
Cohen. Francisco Lemos da Silveira. Jose
Manuel Castanheira da Silveira. Juan Panes
Cantero (espanho~ e Vitor Santos Falcao.
o GRANDE PREMIO da ((Portimao-96)) foi
para 0 filatelista nortenho Julio Pedroso Maia.
com a sua magnifica colecc;:ao ((Essa Gesta
Gloriosa)). integrada no grupo F - Filatelia
Tematica. com 92 pontos e Oura Grande.
Recebeu portanto 0 premio Governador Civil de Faro. 0 qual constava dum cantaro em
cobre. magnifica pec;:a ornamental.
Ao nosso associado Julio Pedroso Maia. 0
Clube Filatelico de Portugal apresenta os
nossos melhores parabens pelo exito obtido.
amplamente justificado. (Foto n.o 1)
A seguir se indica os Grandes Premios das
Classes: premio Tradicional. de Joao Gonc;:alves Novo com ((Embossed Stamps of Portugal)) ; Premio Historia Postal. de Urbano
Zarandona com ((Espana y Excolonias)); Premio
Inteiros Posta is. de Luis Frazao com ((Inteiros
Postais do Ultramar Portugues)); Premio
Tematico. de Eduardo Oliveira e Sousa com
((L'Automobile)); Premio Juventude. de Fernando Alpalhao Ferreira com ((Flamulas Portuguesas do Periodo CI6ssico)); Premio Selos
Fiscais. de Luis Alemany com ((Espana FiscalesPapel Timbrado)) .
Eis 0 numero de quadros apresentados nos
diversos grupos: Grande Competic;:ao. 1; Filatelia tradicional. 14; Historia Postal. 13;

Aerofilatelia. 1; Inteiros Posta is. 3; Filatelia Tematica. 9; Maxlmafilia. 14; Juventude. 9 (sendo 4 de maximafilia); Literatura filatelica. 7;
Selos Fiscais. 1; Filatelia Moderna. 4.
Vamo-nos deter pel a maximafilia (a modalidade com mais expositores). Mais uma vez
notamos que a classe naG mereceu ahoma
de ter 0 seu premio. po is a melhor classificac;:ao obtida foi Prata Grande. com 73 pontos.
muito abaixo do permitido pelos regulamentos oficiais que e de medalha de Prata Dourod a Grande (de 80 a 84 pontos). Julgamos
que algo vai mal no reino da maximafilia. Ou
os maximafilistas naG tem colecc;:oes a altura
ou os jurados sao extremamente exigentes.
sendo mais papistas que 0 Papa. Vamos considerar que os erros sao dos maximafilistas. pois
notamos que as melhores colecc;:oes portuguesas naG estiveram presentes. por razoes
varias e que algumas das pontuadas naG
estao de acordo com as novas normas exigidas pela FIP quanta aos elementos filatelicos.
marcafilos e cartafilos. sendo portanto fortemente penalizadas. Temos 0 exemplo da
magnifica colecc;:ao do Dr. Simoes Fernandes.
que obtendo normalmente Prato Dourada em
exposic;:oes nacionais e bilaterais. foi classificada com Prata Grande (com 70 pontos. sendo
estes 0 minimo) pois se obtivesse 69 pontos
teria Prata normal. Este nosso associ ado e
amigo ja tinha sido avisado pelos jurados. na
ultima Exposic;:ao Nacional de Maximafilia para
acrescentar as novas regras. as quais ainda
naG as concretizou.
Tivemos 0 prazer de assistir ao jantar de
palmares que se realizou no Hotel Jupiter. na
Praia da Rocha. Discursos normais. Agradecimentos normais. Tudo normal. No entanto.
queremos chamar a atenc;:ao para um pormen or curioso. A decorac;:ao do bolo da Exposic;:ao era uma capia da fachoda da Igreja
Matriz de Nossa Senhora da Conceic;:ao. que
existe em Portimao. (Igual a capia do catalogo e do palmares). 0 seu decorador teve

R
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A Fig. 3 representa uma das 2 quadras conhecidas do rarissimo 500 reis
violeta no denteado 13 1/2,

A Fig. 4 mostra a carta de maior valor
facial da emissoo do 5. 0 Centeno rio do
Nascimento do Infante D. Henrique, com
Quadra, 5 pares e um selo isolado do
1000 reis, num envelope Registado e
circulado no Funchal com 0 carimbo
Comemorativo do Centenorio, dia 13 de
Marc;:o 1894, ultimo dia de circulac;:oo
para esta emissoo . Sem duvida outra
grande raridade deste leiloo.

Fig. 3

L.
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N°

E~pediteur

16
: 6. PIERRE

7(lk:nu. J.

u /lifer

PORNICHI:.,. (L.-I.). FRANCE
A reloumer d'omce 6 re~pedil'
SI non reliree dans I.. !i jours

Duos magnificos p~os que esliverom exposlos no evenlo
J

Fernando de Oliveira, que faz parte da
Direcc;:oo do Clube Filatelico de Portugal prometeu-nos a sua colaborac;:oo futura no
campo da filatelia.
Entretanto, revel amos que, provavelmente em Outubro, se realizar6 no citado novo
espac;:o do ALS uma exposic;:oo promovida em
colaborac;:oo com 0 Museu do Ar.II

tada pelo nosso colega da Direcc;:oo - Sr.
Fernando de Oliveira para levar a efeito na
aerogare de Llsboa um certame relacionado
com a evoluc;:oo da Aviac;:oo Civil em
Portugal. 0 que contribuiu, sem duvida, para
dar a conhecer uma das especialidades mais
valiosas e interessantes da Filatelia, considerondo ainda que 0 material exposto faz parte
da Historia do Aviac;:ao em Portugal como se
pode verificar pelas «pec;:asll que se reproduzem.

N. do R. - 0 Clube Filatelico de Portugal
congratula-se pela disponibilidade manifes28
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fig. 4
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EXPOsI9AO DE AEROFILATELIA
NO AEROPORTO DE LIS BOA

VAMOS ESCLARECER?
(16) OUTRA VEZ, e ainda, 0 NATAL
Americo Mascarenhas Pereira

P

ois e. em alguma ocasioo. notaram no
forma como os correlos. indicaram 00
..zE PAGANTE .. , 0 quanto tinha de esportular
por estes INTEIROS POSTAIS? Noo?! Pois entoo
atentem. por favor. no falta de coerencla. nos
ditas e. aqul para nos. noo Ihes parece que
.. aqullo .. andava.(ou alnda anda?) 6 balda.
melhor dizendo: A vonlade/sabedorla do responsQvel de enloo? RESPONSAVEl?? Por onde
terla andado a uniformldade?
Podem «taxar-me» de .. XATO .. - assim e mais
mac;:ador - ou compllcado. que noo me importo j6. que no tim. dlsso estou convicto. compreenderoo a mlnha razoo.
Porque se informa. assim:
com

0

0

com

com

0

- n.... 83 a 94

0

- n.'" 101 a 142
- n.'" 66 0100

selo $50 - CARAVELA

CUSTO INCLUINDO A FRANQUIA: 1$00 - n.OS 143 a 148
CUSTO INCLUINDO A FRANQUIA: 1$20 - n.o, 149 a 169
CUSTO. INCLUINDO A FRANQUIA: 1$20 - n.OS 176 0181
com

0

- Nco numerados

- Noo numeradas

fol
mandar fazer estas ultlmas .. maravllhas do NATAL de 1980.. (os meus .. Pobrezlnhos das Eslrelas)
com aquels mlmo de «CONTINENTE E ILHAS,,? ...
e ILHAS? Mas entoo os anteriores noo eram
v6l1dos. para 16? QUEM FOI 0 INTELIGENTE?
Convencera-me de que existia uma comissao (tecnico ou colsa quejanda) respons6vel
pela unlformldade. nestes e noutros trabalhos
mas. pelos vislos (e lidos) 1550 sao colsas de pouea
monta logo. delxa-se as casas Impressoras, elas
que utilizem: virgulas. dols pontos. hitens ou
parentesis. como 0 enlenderem, 0 que me traz
6 memoria. algo impresso num livro em que 0
autor. aerescentava. no tinal. uma certa quantid ode de elementos de pontuac;:oo (em duplicado. tripllcado e multo mais) para que. 0 leitor.
05 Inserisse aonde 9stavam em talta 9. um outro. brincalhoo. aconselhava-os a compra de
uma espingarda. para abater as .. gralhas .. , que
nenhum escritor conseguia afugentar. dos seus
IIvros.
E Vos. que fazels, Senhores?

Sobrelaxados: Novo pre90

com

- n.'" 190 a 261

o que me leva a questlonar: se 0 25 de Abril
em 1974. 0 que levou. os cn CORREIOS, a

e 95 0100

1$20

POSTILHAO

PRE<;:O 10$00
INCLUINDO FRANQUIA
CONTINENTE E ILHAS

selo $30 - CARAVELA

(Cuslo incluindo a franquia: 1$00)
(Cuslo Incluindo a franquia: 1$20)

- n.'" 182 a 189

Urn aspeclo do cerlarne no novo espo90 do Aeroporlo

Idem, mas sobrelaxados e sobrecargados

- n.OS 35 a 38
- n.OS 39 a 46

- n.'" 47 a 65
- n.'" 66 a 82

0

Cuslo. Incluindo a franquJa: 1$20
PREC;:O 7.00
INCLUINDO FRANQUIA

- n.'" 1 010
- n.'" 11 026
-n.O' 27 a 34

Cuslo incluindo a franquia $80
Cuslo incluindo a franquia 1$00

selo $50 - D. DINIS (IMPRESSO)

com

selo $30 - TUDO PELA NA<;:AO

Cuslo Inclulndo a franquia $80
(Cuslo incluindo franqula $80)

0

Cuslo. Incluindo a franquia: 1$20

selo $25 - TUDO PELA NA<;:AO

(Custo incluindo franquia $50)
(Custo incluindo franquia -$50)
(Custo incluindo franquia .$75)
com

1.a - Se]6 havlam os n.as de 101 a 142. mais
os 66 a 100. sobretaxados por 1$20.
qual a razoo dos n.OS 143 a 148 a 1$OO?
2.a - Se os n.OS 176 0181]6 tinham 0 selo de
$50 Caravela. Impresso, porque os n.'"
170 a 175 com 0 s910 $50 D. Dlnls.
COLADO?

selo $50 - D. DINIS (COLADO)

CUSTO INCLUINDO A FRANQUIA: 1$20 - n.o' 170 a 175
Aqui imp6em-se duos perguntas:
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Ordenada de modo a demonstrar a evoluc;:ao da aviac;:ao entre nos. a mostra comec;:ava com um selo representativo da cc 1.a
Experiencia Aerostotica Mundial". realizada
pelo Pe. Bartolomeu de Gusmao. em Agosto
de 1709. perante 0 rei D. Joao V.
A documentac;:ao referenciava. entre
outros eventos 0 sobrevoo de Belem e 0 rio
Tejo por Julien Manet. em Abril de 1910; a 1.a
Travessia Aerea do Atlontico Sui. em 1922, por
Sacadura Cabral e Gago Coutinho; a passagem dos hidroavi6es pela Horta. Bom Sucesso e Cabo Ruivo. nas Iigac;:6es entre a
America e a Europa; os voos a partir de pistas em Sintra. Amadora e Alverca, antes da
abertura ao trotego do Aeroporto de Lisboa
(Portela) em Outubro de 1942; a criac;:ao dos
Transportes Aereos Portugueses (TAP). que
sucederam 6 Aero-Portuguesa. criada em
1934, e aos Servic;:os Aereos Portugueses (19271934); 0 inicio do trans porte do correia aereo
entre Lisboa e Porto, em Dezembro de 1945;
o inicio da era dos avi6es a jacto; a criac;:ao
da ANA. EP em 1 de Janeiro de 1978; 0 arranque do sistema NAV I de Controlo de Trofego Aereo na RIV de Lisboa. em Novembro
de 1986; 0 50.° Aniversorio do ALS.

om a devida venia transcrevemos. na
integra. um artigo da revista ccANA» Aeroportos e Navega<;:oo Aerea - n.a
89. Julho/ Agosto 96. referente ao evento em
epigrafe.
ccEsteve aberta de 1 a 14 de Julho. num
espac;:o que a ANA e 0 Aeroporto criaram
para promover eventos similares. com a intenc;:oo de proporcionar aos passageiros e ao
grande publico da Cidade mais um local de
lazer. onde. tambem. se disp6e de lojas e
facilidades de restaurac;:ao.
Os Correios de Portugal colaboraram com
a instalac;:ao de um posto. no recinto da exposic;:ao. para a aposic;:ao de um carimbo
especial no primeiro dia.
nosso colega aposentado Fernando de
Oliveira. que foi respons6vel pela Manutenc;:ao Radar. e 0 proprietorio da colecc;:ao que.
sob a sua coordenac;:ao filatelica. esteve
patente no ALS. ate ser transferida para 0
Clube Filatelico de Portugal no ambito de
uma homenagem ao Gen. Humberto Delgado - um dos impulsionadores da Aviac;:ao
Civil em Portugal. enquanto responsovel pelo
Sr. entao Secretariado e Direcc;:ao-Geral da
Aeronoutica Civil.

o
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Mostra de Aerofilatelia comemorativa
dos 90 anos do nascimento
de Humberto Delgado
om 0 objectiv~ de assinalar os 90 anos
do nascimento do Marechal Humberto
Delgado, 0 Clube Filatelico de Portugal levou a efeito, na sua sede, de 15 a 18
de Julho ultimo, uma Mostra de Aerofilatelia.
Esta interessante «Mostra» foL no dizer do
seu principal impulsionador, 0 nosso colega de
Direcyao, Sr. Fernando de Oliveira, uma memoria descritiva onde, para alem dos selos,
estiveram expostos outros elementos que inserem a aeronautica num contexto hlstorico.
No dia da inaugurayao estiveram presentes varios membros da Direcyao do nosso
Clube, alguns associados e, em representa<;:00 da familia de Humberto Delgado, sua
filha. Sr. a Dr. a Iva Delgado.
o presidente da Direc<;:ao, Dr. Eurico Lage
Cardoso agradeceu a presen<;:a de todos na
singela cerimonia da inaugura<;:ao e dirigindoose, em especial,
filha do «General sem
medoll agradeceu a sua disponibilidade para
estar presente naquele simples, mas significativo acto, recordando a figura do insigne
militar e grande patriota que foi Humberto
Delgado. A Dr.a Iva Delgado, em breves palavras. agradeceu sensibilizada as palavras

proferidas pelo presidente da Direcyao e
ainda 0 facto do nosso Clube ter recordado
o nonagesimo aniversario do seu pai desta
forma tao condigna.
Participaram no certame os seguintes filatelistas:

C

Convidado de Honre
Capitao Francisco Lemos da Silveira
Polonia. Correio por Balao.
Jose Manuel Mendes Marques
«A TAP/Air Portugal nas Rotas do Mundoll
Dr, Jose Henr/que Tome Leitao Louren{:o
«Sempre mais Alto e mais Alemll
Francisco Milheiras 80leto
«1. os voos da TAPII
Fernando de Oliveira
«A Avia<;:ao Civil em Portugal e 0
Cinquentenario do Aeroporto de Lisboall

a

No dia da inaugura<;:ao funcionou, no
local do evento. um carimbo comemorativo,
com a efigie do homenageado, que foi
aposto na correspondencia apresentada
para 0 efeito.
Esta «Mostrall teve 0 patrocinio da FPF.

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

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
SEOE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5. QDT.Q -

1150 LlSBOA -

eallzou-se no dia 26 de Maio ultimo, na
cidade de Abrantes, a Assembleia
Geral do CIMAX - Clube Internacional
de Maximafilia, 0 qual durante 0 bienio de
1996/1997 vai ser dirigido pelos mesmos
maximafilistas. po is a lista proposta pela actual direcyao foi reconduzida por unanimidade. Presidem aos corpos socia is, pela
Direcyao 0 seu socio n.o 1 Sr. Victor Pereira,
Assemblela Geral 0 Sr. Dr. Duarte Martins e
ao Conselho Fiscal 0 Sr. Manuel Pedro Dios.
Depois da assembleia realizou-se 0 tradicional almoyo comemorativo do 11.0 aniversario no restaurante Lirius na propria cidade
de Abrantes, 0 qual tinha como pratos fortes
o bacalhau com
natas e a feijoada
transmontana.
Esse repasto foi
muito concorrido,
tendo vindo socios desde Mon<;:ao
a Evora.
Para comemorar esse aniversario, 0 CIMAX
premiou varios
associados que se
distinguiram ao
longo do ana de
1995 sendo:

R

a

a

-

Telel.: 8123936

Expediente - Quintas-feiras e sabados, das 15 as 19 horas.
Qual[dades e quotiza~6es dos s6cios:
JUNIOR (menores 18 anos) - 1 000$00 ana
EFECTIVO (Lisboa e Concelhos Limitrofes) - 950$00 semestre; 1 800$00 (ano);
(Provincia, IIhas e Macau) - 1 600$00 ana
CORRESPONDENTE (Estrangeiro) - 2200$00 ana
Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro.
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Capitao
D a v i d
Entrega do Premia a
Rodrigues
da CruzAssociado do Ano
Joao Pinheiro da Silva - Maximafilista
eminente

Aos dois filatelistas acima indicados, socios do Clube Filatelico de Portugal, as nossas
mais sinceras felicita<;:oes.
Como habitualmente reaJizou-se uma
venda por ofertas especial de postais maxi-

mos, tendo os lucros revertido para 0 clube.
Foram feitas varios ofertas pelo material existente, tendo sido transaccionados alguns
bons postais maximos (cerca de 700 lotes),
destacando-se dois pela sua raridade. 0 primeiro, cuja oferta chegou aos 63 contos, foi
o magnifico postal de Matias de Albuquerque, com carimbo de Lisboa (27.11 .1928)
e n.o Yvert 506, tendo 0 outro atingido a
bonita quantia de 78 contos, um inteiro
postal maximo de 1895, do centenario de
Santo Antonio de Lisboa, com selo adesivo de
75 reis (Yvert 116). com a data de 22.06.1895
e registado de Funchal/Madeira para Leipzig
na Alemanha. onde chegou a 30.06.1895, com
carimbo de transito em Londres
(28.06.1895), realmente uma maravilha, nao se
conhecendo outro registo con hecido dessa emissao.
A Camara Municipal de Abrantes a comemorar
o seu 80. 0 aniversorio de eleva<;:ao
a cidade, colaborou com a organizayao desta
efemeride e cedeu a sua biblioJoao Pinheiro da Silva
teca municipal
para um Salao de
Maximafilia, 0 qual esteve em funcionamento de 25 a 28 de Maio.
Foi lan<;:ado um postal maximo triplo,
com 0 monumento aos mortos da
Grande Guerra, existente no jardim da
Pra<;:a da Republica em Abrantes. Foi utilizado um selo de Esc .: 95$00 da emissao Escultura Portuguesa, ediyao dos cn de
27.09.1995.
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PINTURA SACRA MADEIRA

Novas Emissoes
Portuguesas
500 ANOS DA MORTE DE JOAO VAZ CORTE-REAL
Data do emisseo: 7 de Junho de 1996
Desenho: Luiz Duran/Carlos Leiteo
Impresseo: Litografia Maio. Oft-set
Popel: Esmalte
Denteado: 12x 12 1/2
Formato:80x30.6 mm
Folhas: De 25 selos
Taxa e tiragem:
140$00
500.000 ex.
Bloco:
Com 1 selo de 315$00 80.000 ex.
FDC: Llsboa. Porto. Coimbra. Evara. Faro.
Funchal e Ponto Delgado.

Data do emissOo: 1 de Julho de 1996
Desenho: Joeo Tinoco
Impresseo: INCM. Oft-set
Popel: Esmalte
Denteado: 12x 12 1/2
Formato: 40x30.6 mm e 30.6x40 mm
Folhas: De SO selos
Taxas e tiragens:
47$00 1.000.000 78$00 500.000
98$00
SOO.ooo 140$00 500.000
Carteiras:
Com 1 serie 363$00 SO.OOO ex.
FDC: Llsboo. Porto. Colmbra. Evora. Faro.
Funchal e Ponto Delgado.

100 ANOS DA MORTE DO FADISTA HILARIO
Data do emlsseo: 1 de Julho de 1996
Desenho: Carlos Leiteo
Impresseo: Lito Maio. Oft-set
Popel: Esmalte
Denteado: 12x12 1/2
Formato: 40x30.6 mm
Folhas: De SO selos
Taxa e tiragem:
80$00 500.000
Bilhete Postal:
1x55$00
FDC: Lisboa. Porto. Coimbra. Evora. Faro.
Funchal e Ponto Delgado.

CAMPEONATO EUROPEU DE FUTEBOL
Data do emissOo: 7 de Junho de 1996
Desenho: Acacio Santos
Impresseo: Lltografia Maio. Oft-set
Popel: Esmalte
Denteado: 12x 12 1/2
Formato: 40x30.6 mm
Folhas: De SO selos
Taxas e tiragens:
78$00
500.000 ex.
140$00
500.000 ex.
Bloco:
Com 2 selos do emisseo
218$00
100.000 ex.
FOC: Lisboa. Porto. Coimbra. Evora. Faro.
Funchale Ponto Delgado.

MACAU
FELICITA<;OES
Data do emlsseo: 14 de Junho de 1996
Desenho: Ung Vai Meng
Impresseo: INCM. Oft-set
Popel: Esmalte
Denteado: 12x 12
Formato: 40x30 mm
Folhas: De SO selos
Taxas e tiragens:
O.SO 500.000
l.SO
500.000
3.00 230.000
4.00
230.000
FDC: Macau.

JOGOS OLiMPICOS DE ATLANTA
Data do emisseo: 24 de Junho de 1996
Desenho: Jose LUIS Tinoco
Impresseo: INCM. Oft-set
Popel: Esmalte
Denteado: 12x 12 1/2
Formato: 40x30.6 mm
Folhas: De SO selos
Taxas e tiragens:
47$00 1.000.000 78$00 500.000
98$00
500.000 140$00 500.000
Bloco:
Com um selo de 300$00 100.000 ex.
Bilhetes Posta is:
4x 55$00
Sobrescrito Moeda:
Com 1 moeda de 200$00 900$00
FOC: Lisboo. Porto. Coimbra. Evora. Faro.
Funchal e Ponto Delgado.

MACAU ;1M

JOGOS OLiMPICOS 1996
Data do emisseo: 19 de Julho de 1996
Desenho: Wong Leung Chung
Impresseo: INCM. Oft-set
Folhas: De 12 selos
Popel: Esmalte
Denteado: 12x12
Formato: 40x30 mm
Folhas: De 50 selos
Taxas e tiragens:
2.00. 3.00. 3.SO e 4.SO coda 2SO.000
Bloco: Contem 1 selo de $10.00 com
a tiragem de 200.000 ex.
FDC: Macau.
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Mostra de Aerofilatelia comemorativa
dos 90 anos do nascimento
de Humberto Delgado
om 0 objectiv~ de assinalar os 90 anos
do nascimento do Marechal Humberto
Delgado, 0 Clube Filatelico de Portugal levou a efeito, na sua sede, de 15 a 18
de Julho ultimo, uma Mostra de Aerofilatelia.
Esta interessante «Mostra» foL no dizer do
seu principal impulsionador, 0 nosso colega de
Direcyao, Sr. Fernando de Oliveira, uma memoria descritiva onde, para alem dos selos,
estiveram expostos outros elementos que inserem a aeronautica num contexto hlstorico.
No dia da inaugurayao estiveram presentes varios membros da Direcyao do nosso
Clube, alguns associados e, em representa<;:00 da familia de Humberto Delgado, sua
filha. Sr. a Dr. a Iva Delgado.
o presidente da Direc<;:ao, Dr. Eurico Lage
Cardoso agradeceu a presen<;:a de todos na
singela cerimonia da inaugura<;:ao e dirigindoose, em especial,
filha do «General sem
medoll agradeceu a sua disponibilidade para
estar presente naquele simples, mas significativo acto, recordando a figura do insigne
militar e grande patriota que foi Humberto
Delgado. A Dr.a Iva Delgado, em breves palavras. agradeceu sensibilizada as palavras

proferidas pelo presidente da Direcyao e
ainda 0 facto do nosso Clube ter recordado
o nonagesimo aniversario do seu pai desta
forma tao condigna.
Participaram no certame os seguintes filatelistas:

C

Convidado de Honre
Capitao Francisco Lemos da Silveira
Polonia. Correio por Balao.
Jose Manuel Mendes Marques
«A TAP/Air Portugal nas Rotas do Mundoll
Dr, Jose Henr/que Tome Leitao Louren{:o
«Sempre mais Alto e mais Alemll
Francisco Milheiras 80leto
«1. os voos da TAPII
Fernando de Oliveira
«A Avia<;:ao Civil em Portugal e 0
Cinquentenario do Aeroporto de Lisboall

a

No dia da inaugura<;:ao funcionou, no
local do evento. um carimbo comemorativo,
com a efigie do homenageado, que foi
aposto na correspondencia apresentada
para 0 efeito.
Esta «Mostrall teve 0 patrocinio da FPF.

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

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
SEOE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5. QDT.Q -

1150 LlSBOA -

eallzou-se no dia 26 de Maio ultimo, na
cidade de Abrantes, a Assembleia
Geral do CIMAX - Clube Internacional
de Maximafilia, 0 qual durante 0 bienio de
1996/1997 vai ser dirigido pelos mesmos
maximafilistas. po is a lista proposta pela actual direcyao foi reconduzida por unanimidade. Presidem aos corpos socia is, pela
Direcyao 0 seu socio n.o 1 Sr. Victor Pereira,
Assemblela Geral 0 Sr. Dr. Duarte Martins e
ao Conselho Fiscal 0 Sr. Manuel Pedro Dios.
Depois da assembleia realizou-se 0 tradicional almoyo comemorativo do 11.0 aniversario no restaurante Lirius na propria cidade
de Abrantes, 0 qual tinha como pratos fortes
o bacalhau com
natas e a feijoada
transmontana.
Esse repasto foi
muito concorrido,
tendo vindo socios desde Mon<;:ao
a Evora.
Para comemorar esse aniversario, 0 CIMAX
premiou varios
associados que se
distinguiram ao
longo do ana de
1995 sendo:

R

a

a

-

Telel.: 8123936

Expediente - Quintas-feiras e sabados, das 15 as 19 horas.
Qual[dades e quotiza~6es dos s6cios:
JUNIOR (menores 18 anos) - 1 000$00 ana
EFECTIVO (Lisboa e Concelhos Limitrofes) - 950$00 semestre; 1 800$00 (ano);
(Provincia, IIhas e Macau) - 1 600$00 ana
CORRESPONDENTE (Estrangeiro) - 2200$00 ana
Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro.
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-

Capitao
D a v i d
Entrega do Premia a
Rodrigues
da CruzAssociado do Ano
Joao Pinheiro da Silva - Maximafilista
eminente

Aos dois filatelistas acima indicados, socios do Clube Filatelico de Portugal, as nossas
mais sinceras felicita<;:oes.
Como habitualmente reaJizou-se uma
venda por ofertas especial de postais maxi-

mos, tendo os lucros revertido para 0 clube.
Foram feitas varios ofertas pelo material existente, tendo sido transaccionados alguns
bons postais maximos (cerca de 700 lotes),
destacando-se dois pela sua raridade. 0 primeiro, cuja oferta chegou aos 63 contos, foi
o magnifico postal de Matias de Albuquerque, com carimbo de Lisboa (27.11 .1928)
e n.o Yvert 506, tendo 0 outro atingido a
bonita quantia de 78 contos, um inteiro
postal maximo de 1895, do centenario de
Santo Antonio de Lisboa, com selo adesivo de
75 reis (Yvert 116). com a data de 22.06.1895
e registado de Funchal/Madeira para Leipzig
na Alemanha. onde chegou a 30.06.1895, com
carimbo de transito em Londres
(28.06.1895), realmente uma maravilha, nao se
conhecendo outro registo con hecido dessa emissao.
A Camara Municipal de Abrantes a comemorar
o seu 80. 0 aniversorio de eleva<;:ao
a cidade, colaborou com a organizayao desta
efemeride e cedeu a sua biblioJoao Pinheiro da Silva
teca municipal
para um Salao de
Maximafilia, 0 qual esteve em funcionamento de 25 a 28 de Maio.
Foi lan<;:ado um postal maximo triplo,
com 0 monumento aos mortos da
Grande Guerra, existente no jardim da
Pra<;:a da Republica em Abrantes. Foi utilizado um selo de Esc .: 95$00 da emissao Escultura Portuguesa, ediyao dos cn de
27.09.1995.
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EXPOsI9AO DE AEROFILATELIA
NO AEROPORTO DE LIS BOA

VAMOS ESCLARECER?
(16) OUTRA VEZ, e ainda, 0 NATAL
Americo Mascarenhas Pereira

P

ois e. em alguma ocasioo. notaram no
forma como os correlos. indicaram 00
..zE PAGANTE .. , 0 quanto tinha de esportular
por estes INTEIROS POSTAIS? Noo?! Pois entoo
atentem. por favor. no falta de coerencla. nos
ditas e. aqul para nos. noo Ihes parece que
.. aqullo .. andava.(ou alnda anda?) 6 balda.
melhor dizendo: A vonlade/sabedorla do responsQvel de enloo? RESPONSAVEl?? Por onde
terla andado a uniformldade?
Podem «taxar-me» de .. XATO .. - assim e mais
mac;:ador - ou compllcado. que noo me importo j6. que no tim. dlsso estou convicto. compreenderoo a mlnha razoo.
Porque se informa. assim:
com

0

0

com

com

0

- n.... 83 a 94

0

- n.'" 101 a 142
- n.'" 66 0100

selo $50 - CARAVELA

CUSTO INCLUINDO A FRANQUIA: 1$00 - n.OS 143 a 148
CUSTO INCLUINDO A FRANQUIA: 1$20 - n.o, 149 a 169
CUSTO. INCLUINDO A FRANQUIA: 1$20 - n.OS 176 0181
com

0

- Nco numerados

- Noo numeradas

fol
mandar fazer estas ultlmas .. maravllhas do NATAL de 1980.. (os meus .. Pobrezlnhos das Eslrelas)
com aquels mlmo de «CONTINENTE E ILHAS,,? ...
e ILHAS? Mas entoo os anteriores noo eram
v6l1dos. para 16? QUEM FOI 0 INTELIGENTE?
Convencera-me de que existia uma comissao (tecnico ou colsa quejanda) respons6vel
pela unlformldade. nestes e noutros trabalhos
mas. pelos vislos (e lidos) 1550 sao colsas de pouea
monta logo. delxa-se as casas Impressoras, elas
que utilizem: virgulas. dols pontos. hitens ou
parentesis. como 0 enlenderem, 0 que me traz
6 memoria. algo impresso num livro em que 0
autor. aerescentava. no tinal. uma certa quantid ode de elementos de pontuac;:oo (em duplicado. tripllcado e multo mais) para que. 0 leitor.
05 Inserisse aonde 9stavam em talta 9. um outro. brincalhoo. aconselhava-os a compra de
uma espingarda. para abater as .. gralhas .. , que
nenhum escritor conseguia afugentar. dos seus
IIvros.
E Vos. que fazels, Senhores?

Sobrelaxados: Novo pre90

com

- n.'" 190 a 261

o que me leva a questlonar: se 0 25 de Abril
em 1974. 0 que levou. os cn CORREIOS, a

e 95 0100

1$20

POSTILHAO

PRE<;:O 10$00
INCLUINDO FRANQUIA
CONTINENTE E ILHAS

selo $30 - CARAVELA

(Cuslo incluindo a franquia: 1$00)
(Cuslo Incluindo a franquia: 1$20)

- n.'" 182 a 189

Urn aspeclo do cerlarne no novo espo90 do Aeroporlo

Idem, mas sobrelaxados e sobrecargados

- n.OS 35 a 38
- n.OS 39 a 46

- n.'" 47 a 65
- n.'" 66 a 82

0

Cuslo. Incluindo a franquJa: 1$20
PREC;:O 7.00
INCLUINDO FRANQUIA

- n.'" 1 010
- n.'" 11 026
-n.O' 27 a 34

Cuslo incluindo a franquia $80
Cuslo incluindo a franquia 1$00

selo $50 - D. DINIS (IMPRESSO)

com

selo $30 - TUDO PELA NA<;:AO

Cuslo Inclulndo a franquia $80
(Cuslo incluindo franqula $80)

0

Cuslo. Incluindo a franquia: 1$20

selo $25 - TUDO PELA NA<;:AO

(Custo incluindo franquia $50)
(Custo incluindo franquia -$50)
(Custo incluindo franquia .$75)
com

1.a - Se]6 havlam os n.as de 101 a 142. mais
os 66 a 100. sobretaxados por 1$20.
qual a razoo dos n.OS 143 a 148 a 1$OO?
2.a - Se os n.OS 176 0181]6 tinham 0 selo de
$50 Caravela. Impresso, porque os n.'"
170 a 175 com 0 s910 $50 D. Dlnls.
COLADO?

selo $50 - D. DINIS (COLADO)

CUSTO INCLUINDO A FRANQUIA: 1$20 - n.o' 170 a 175
Aqui imp6em-se duos perguntas:
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Ordenada de modo a demonstrar a evoluc;:ao da aviac;:ao entre nos. a mostra comec;:ava com um selo representativo da cc 1.a
Experiencia Aerostotica Mundial". realizada
pelo Pe. Bartolomeu de Gusmao. em Agosto
de 1709. perante 0 rei D. Joao V.
A documentac;:ao referenciava. entre
outros eventos 0 sobrevoo de Belem e 0 rio
Tejo por Julien Manet. em Abril de 1910; a 1.a
Travessia Aerea do Atlontico Sui. em 1922, por
Sacadura Cabral e Gago Coutinho; a passagem dos hidroavi6es pela Horta. Bom Sucesso e Cabo Ruivo. nas Iigac;:6es entre a
America e a Europa; os voos a partir de pistas em Sintra. Amadora e Alverca, antes da
abertura ao trotego do Aeroporto de Lisboa
(Portela) em Outubro de 1942; a criac;:ao dos
Transportes Aereos Portugueses (TAP). que
sucederam 6 Aero-Portuguesa. criada em
1934, e aos Servic;:os Aereos Portugueses (19271934); 0 inicio do trans porte do correia aereo
entre Lisboa e Porto, em Dezembro de 1945;
o inicio da era dos avi6es a jacto; a criac;:ao
da ANA. EP em 1 de Janeiro de 1978; 0 arranque do sistema NAV I de Controlo de Trofego Aereo na RIV de Lisboa. em Novembro
de 1986; 0 50.° Aniversorio do ALS.

om a devida venia transcrevemos. na
integra. um artigo da revista ccANA» Aeroportos e Navega<;:oo Aerea - n.a
89. Julho/ Agosto 96. referente ao evento em
epigrafe.
ccEsteve aberta de 1 a 14 de Julho. num
espac;:o que a ANA e 0 Aeroporto criaram
para promover eventos similares. com a intenc;:oo de proporcionar aos passageiros e ao
grande publico da Cidade mais um local de
lazer. onde. tambem. se disp6e de lojas e
facilidades de restaurac;:ao.
Os Correios de Portugal colaboraram com
a instalac;:ao de um posto. no recinto da exposic;:ao. para a aposic;:ao de um carimbo
especial no primeiro dia.
nosso colega aposentado Fernando de
Oliveira. que foi respons6vel pela Manutenc;:ao Radar. e 0 proprietorio da colecc;:ao que.
sob a sua coordenac;:ao filatelica. esteve
patente no ALS. ate ser transferida para 0
Clube Filatelico de Portugal no ambito de
uma homenagem ao Gen. Humberto Delgado - um dos impulsionadores da Aviac;:ao
Civil em Portugal. enquanto responsovel pelo
Sr. entao Secretariado e Direcc;:ao-Geral da
Aeronoutica Civil.

o
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A Fig. 3 representa uma das 2 quadras conhecidas do rarissimo 500 reis
violeta no denteado 13 1/2,

A Fig. 4 mostra a carta de maior valor
facial da emissoo do 5. 0 Centeno rio do
Nascimento do Infante D. Henrique, com
Quadra, 5 pares e um selo isolado do
1000 reis, num envelope Registado e
circulado no Funchal com 0 carimbo
Comemorativo do Centenorio, dia 13 de
Marc;:o 1894, ultimo dia de circulac;:oo
para esta emissoo . Sem duvida outra
grande raridade deste leiloo.

Fig. 3

L.

~rrs~ G'P

R

N°

E~pediteur

16
: 6. PIERRE

7(lk:nu. J.

u /lifer

PORNICHI:.,. (L.-I.). FRANCE
A reloumer d'omce 6 re~pedil'
SI non reliree dans I.. !i jours

Duos magnificos p~os que esliverom exposlos no evenlo
J

Fernando de Oliveira, que faz parte da
Direcc;:oo do Clube Filatelico de Portugal prometeu-nos a sua colaborac;:oo futura no
campo da filatelia.
Entretanto, revel amos que, provavelmente em Outubro, se realizar6 no citado novo
espac;:o do ALS uma exposic;:oo promovida em
colaborac;:oo com 0 Museu do Ar.II

tada pelo nosso colega da Direcc;:oo - Sr.
Fernando de Oliveira para levar a efeito na
aerogare de Llsboa um certame relacionado
com a evoluc;:oo da Aviac;:oo Civil em
Portugal. 0 que contribuiu, sem duvida, para
dar a conhecer uma das especialidades mais
valiosas e interessantes da Filatelia, considerondo ainda que 0 material exposto faz parte
da Historia do Aviac;:ao em Portugal como se
pode verificar pelas «pec;:asll que se reproduzem.

N. do R. - 0 Clube Filatelico de Portugal
congratula-se pela disponibilidade manifes28
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11.2 LEILAO,., FILATELICO
OA FIRMA LEILOES P. OIAS, LOA.

PORTIMAO-96

VENDA DA COLECCAO «LlSBOA»
1.~

PARTE

o nosso consocio Paulo Dias. sOcio-gerente da Firma Leiloes P. Dios. Lda .. com sede na Rua
Nova do Almada. 92-2.° - 1200 LlSBOA. vai realizar. em Lisboa no Hotel ALTIS nos dias 7 e 8 de
Dezmbro mais um lei lao filatelico. 0 seu 11 .° evento. este com um sabor especial por talvez se
tratar do maior conjunto leiloado no nosso pais. pelo menos no que diz respeito a pec;:as raras
em todas as emissoes. desde a de Fita Curva Nao Denteado. ate 1953.
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A Fig. 1. representada na capa.
mostra uma das mais raras pec;:as do
nosso Correio Maritimo. ((PAGOU 0
PORTE/DO CORREIO)). batido a preto.
Guedes Magalhaes. LSB-PP1 naG esta
catalog ado nesta cor . A carta esta
datada de Lisboa em 22 Janeiro 1820 e
vai para a Madeira.

#

_

A Fig. 2 representa a folha de apresenta c;: a o do 2. ° Ensaio do Belga
CHARLES WIENER feito em 19 de Outubro
1865 e. em nosso entender. constitui uma
das maiores raridades da nossa filatelia.
para alem de se tratar de uma Pec;:a
Unica. Os Ensaios foram feitos primeiro
em papel COUCHE. e os restantes em
papel Liso ou Medio. No mesmo leilao e
imediatamente antes deste lote. estar6
presente 0 primeiro trabalho de Wiener
com outra folha de apresentac;:ao de
tres Ensaios nas taxas de 10 e 40 reis.

4.c,~.z, //......
//

I~

,.,

}..

Fig. 2

20

ealizou-se entre 6 e 13 de Julho ultimo.
a XVII Exposic;:ao Filatelica Nacional
((PORTIMAO-96)). na cidade de Portimao. a qual utilizou 0 Pavilhao Gimnodesportivo da cidade . Local amplo. mas muito .
quente para a filatelia. que se traduziu na
falta de publico presente a esta manifestac;:ao nacional. pois encontrava-se um pouco
afastado do centro da cidade e incluido no
complexo do Estadio do Portimonense.
o juri desta Exposic;:ao foi constituido por:
Antonio da Silva Gama. Augusto Barjona de
Freitas. Carlos Pedro dos Santos. David Lopes
Cohen. Francisco Lemos da Silveira. Jose
Manuel Castanheira da Silveira. Juan Panes
Cantero (espanho~ e Vitor Santos Falcao.
o GRANDE PREMIO da ((Portimao-96)) foi
para 0 filatelista nortenho Julio Pedroso Maia.
com a sua magnifica colecc;:ao ((Essa Gesta
Gloriosa)). integrada no grupo F - Filatelia
Tematica. com 92 pontos e Oura Grande.
Recebeu portanto 0 premio Governador Civil de Faro. 0 qual constava dum cantaro em
cobre. magnifica pec;:a ornamental.
Ao nosso associado Julio Pedroso Maia. 0
Clube Filatelico de Portugal apresenta os
nossos melhores parabens pelo exito obtido.
amplamente justificado. (Foto n.o 1)
A seguir se indica os Grandes Premios das
Classes: premio Tradicional. de Joao Gonc;:alves Novo com ((Embossed Stamps of Portugal)) ; Premio Historia Postal. de Urbano
Zarandona com ((Espana y Excolonias)); Premio
Inteiros Posta is. de Luis Frazao com ((Inteiros
Postais do Ultramar Portugues)); Premio
Tematico. de Eduardo Oliveira e Sousa com
((L'Automobile)); Premio Juventude. de Fernando Alpalhao Ferreira com ((Flamulas Portuguesas do Periodo CI6ssico)); Premio Selos
Fiscais. de Luis Alemany com ((Espana FiscalesPapel Timbrado)) .
Eis 0 numero de quadros apresentados nos
diversos grupos: Grande Competic;:ao. 1; Filatelia tradicional. 14; Historia Postal. 13;

Aerofilatelia. 1; Inteiros Posta is. 3; Filatelia Tematica. 9; Maxlmafilia. 14; Juventude. 9 (sendo 4 de maximafilia); Literatura filatelica. 7;
Selos Fiscais. 1; Filatelia Moderna. 4.
Vamo-nos deter pel a maximafilia (a modalidade com mais expositores). Mais uma vez
notamos que a classe naG mereceu ahoma
de ter 0 seu premio. po is a melhor classificac;:ao obtida foi Prata Grande. com 73 pontos.
muito abaixo do permitido pelos regulamentos oficiais que e de medalha de Prata Dourod a Grande (de 80 a 84 pontos). Julgamos
que algo vai mal no reino da maximafilia. Ou
os maximafilistas naG tem colecc;:oes a altura
ou os jurados sao extremamente exigentes.
sendo mais papistas que 0 Papa. Vamos considerar que os erros sao dos maximafilistas. pois
notamos que as melhores colecc;:oes portuguesas naG estiveram presentes. por razoes
varias e que algumas das pontuadas naG
estao de acordo com as novas normas exigidas pela FIP quanta aos elementos filatelicos.
marcafilos e cartafilos. sendo portanto fortemente penalizadas. Temos 0 exemplo da
magnifica colecc;:ao do Dr. Simoes Fernandes.
que obtendo normalmente Prato Dourada em
exposic;:oes nacionais e bilaterais. foi classificada com Prata Grande (com 70 pontos. sendo
estes 0 minimo) pois se obtivesse 69 pontos
teria Prata normal. Este nosso associ ado e
amigo ja tinha sido avisado pelos jurados. na
ultima Exposic;:ao Nacional de Maximafilia para
acrescentar as novas regras. as quais ainda
naG as concretizou.
Tivemos 0 prazer de assistir ao jantar de
palmares que se realizou no Hotel Jupiter. na
Praia da Rocha. Discursos normais. Agradecimentos normais. Tudo normal. No entanto.
queremos chamar a atenc;:ao para um pormen or curioso. A decorac;:ao do bolo da Exposic;:ao era uma capia da fachoda da Igreja
Matriz de Nossa Senhora da Conceic;:ao. que
existe em Portimao. (Igual a capia do catalogo e do palmares). 0 seu decorador teve

R
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Sr. Julio Maio recebendo dos maos do Presidente do FPF

o privilegio de ser escolhido para decorar 0
bolo do baptizado do Principe da Beira, Dom
Afonso de Santa Maria, filho primogenito de
Dom Duarte Pio, pretendente ao trono de
Portugal.
o seu excelente cat610go estava enriquecido na capa com um desenho do pintor algarvio Julio Amaro, reproduzindo a Igreja
Matriz de Nossa Senhora da Concei<;:ao, e no
seu interior dois excelentes artigos, um da Or.o
Maria da Gra<;:a Mateus Ventura, dedicado
a Portimao antigo e outr~ do Dr. Luis Frazao
sobre 05 portes das cartas do Algarve para
Lisboa no periodo pre-adesivo, nao faltando
um mapa dos estafetas, indicando as leguas
percorridas.
Esta Exposi<;:ao teve 0 patrocinio da Federa<;:ao Portuguesa de Filatelia, Camara Mu-

0

seu premio

nicipal de Portimao,
Correios de Portugal
e Regiao de Turismo
do Algarve, sendo
organizada
pela
AFAL - Associa<;:ao
Filatelica Alentejo-Algarve.
A medalha da Exposi<;:ao era rectangular, foi cunhada
apenas de um dos
lados com 0 respectivo logotipo (Igreja
Matriz) e foi desenhada pelo mesmo
pintor Julio Amaro.
Foram utilizados 5
carimbos come morativos, ligados a cidade de Portimao,
evocando acontecimentes historicos da
sua origem.

TUDO

PORTUGAL - COLONIAS
ESTRANGEIRO
QUALQUER
NOVIDADES

I

MANCOLISTAS

PAIS

TEMA

ASSINATURAS

CONTACTE-NOS

H. VIEIRA, FILATELIA
APARTADO, 135 - FARO 8002

PT - 1200 USBOA - PORTUGAL - TELEF.: 3421514

PARA

SELOS DE PORTUGAL E NOVOS PArSES
DE EXPRESSAO PORTUGUESA

FILATELIA

• SERVICO DE NOVIDADES POR ASSINATURA PARA QUALQUER TEMA OU PArs

COMPRA Execu~lo

P.O.BOX 2335
LlSBOA CODEX
TELEX 40124 JMVPAB
FAX 9250194

Pinheiro da Silva
Socio n.D 1986

CASA A. MOLDER
RUA 1.2 DE DEZEMBRO, 101,3.2

JOSE M~ VAZ PEREIRA, LOA

VENDA

r6pida de pedidos por correspondlncia
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•

REAGENTES DE LABORATORIO

•

PRODUTOS QUIMICOS

• VIDROS PARA LABORATORIO
•

PRODUTOS QUIMICOS
PARA A INDUSTRIA FARMACEUTICA

AS CARTEIRAS DE 1941

UM DETRACTOR DOS CORREIOS?

Jose R. Dias Ferreira
r

Jose R. Dias Ferreira

uando em artigo anterior publica do no
n.o 369 do nosso Boletim e com 0
mesmo titulo so tivemos a possibilidade
de descrever as series 3. 0 e 5. 0. portanto, noo
havla disponiveis elementos referentes as series
1.0, 2.0 e 4. 0.
o acaso e em conversa com 0 nosso
Consocio Prof. Stephen S. Washburne (Philadelphia. USA) quando da sua vlnda propositadamente a Portugal, mais preclsamente em
Aveiras de Cima, no "Dia do Selo» no almoc;:o,
para receber a Medalha de Servic;:os Inestimoveis e noo 0 Galardoo de Filatelista Eminente, so
atribuido a portugueses que 0 Clube teve 0
prazer de propor a Federac;:oo Portuguesa de
Filatelia e esta Ihe atribuiu em face de um invejavel "curriculo» filatelico descrlto compactamente em algumas paginas dactllografadas,
informou-nos de que na sua vasta colecc;:oo de
Portugal possuia uma caderneta da 1.0 serie.
Para que noo se perdessem elementos sobre ela sollcltamos informac;:6es sobre a mesma
o que acabamos de receber. 0 nosso Consocio
Washburne teve ainda a bondade de esclarecer que so recentemente, Isto e, no fim de Setembro do ana passado adquiriu ocaslonalmente a um comerclante a caderneta da
1.0 serle e que quando do Lelloo Antonio A. Torres
(liustre Consoclo do Clube) no seu lelloo da
Colecc;:oo de Philip E. Parker, Barcelona, 19 de
Outubro de 1993, apareceram a venda um da
5. 0 serie (Iote 212), outra da 3.0 serie (Iote 213)
cada uma com base de US$200, as suas ofertas
noo tiveram sucesso e que actualmente as series 3. 0 e 5. 0 quando aparecem a venda nos
Estados Unldos nunca e por menos de US$500.
A descric;:oo da caderneta da 1.0 serie e a
seguinte:
1.0 serie. 10.000 ex. 4$80.
Capa creme/letras azuis.

Q
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CADERNETA DE SELOS

4$80
Jooo Ignacio Ribeiro & C. o (Bananas)
idem.
cn «servic;:o de Encomendas Postais»
"OS servic;:os dos cn sao os seus proprlos»
Casa Penim Tecidos Chic
Conservas de Sardinha Portug ... Refelc;:6es
Aproveitamos para Informar que na descri-

C;:OO da 5.0 serie, na parte dos anunclantes a

seguir a Fabrica Triunfo Chapeus, segue-se a
pagina Rodrigues & Rodrigues, depols Rodrigues
& Rodrigues Alfaiates. Aquela escapou por serem nomes identlcos.
Para a catalogac;:ao ficar completa se de
facto existirem pelo menos 5 series, ficam por
descrever as 2.0 e 4. 0.
Quem podera ter e fornecer elementos sobre elas? Aqui fica 0 respectiv~ desafio a bem
da valorizac;:oo da nossa filatelia.
Selos de Portugal, Ultramar
e Estrangeiro,
Novidades. Tematicos.
Sobrescritos de 1.2 dia.

Anunclos seguintes:
Comercio e Industria
Sementes Soares & Rebelo, Lda.
idem.
Lampadas Lumiar
ENAE
Rodrigues & Rodrigues Alfaiates
Rodrigues & Rodrigues
Fabrica Triunfo Sol as
Fabrica Triunfo Chapeus

TO DO 0 MATERIAL FILATELICO

Bastos &Campos, Lda.
R. Maria Andrade, 55 - Tel.: 834108
1170 L1SBOA
PORTUGAL
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Conselheiro Eduardo Lessa (N 1811-F 1890) foi 0 6. 0 Sub-Inspector e 1.0
Director-Geral dos Carreios lugar que
ocupou de 1853-1877. Anteriormente tinha
feito parte da Comissao que estudou e propos
a Reforma dos Correios que veio a introduzir
os selos de correio.
Durante a sua longa direcc;:oo dos Correios teve 0 privilegio de, entre outros assuntos,
restabelecer a carreira da mala posta que
acabou p~r chegar ao Parto (1855) e subscreveu as Convenc;:oes Posta is com a Inglaterra (1859 e 1866); Espanha (1862, 1867 e
1873); Italia (1863 e 1870); Prussia (1864);
Franc;:a (1865); Belgica (1868) e a Alemanha
(1872).
Enquanto a sua direcc;:oo, os correios tiveram ainda outros grandes progressos. Mas
noo ha bela sem senoo. Teve um seu empregado que 0 levou pelas ruas da amargura.
Chamava-se Antonio Macedo Mengo,
deve ter entrado para os correios como
praticante em 1867, pelo que deu a entender Godofredo Ferreira, ao ter escrito "apenas com dois anos de serviC;:o, publicou em
1869 um folheto contra os servic;:os do correia
em Portugal». Em 1873 publicou outr~ trabaIho. Em 14 de Agosto de 1873 foi demitido.
Em 19 de Setembro de 1877, foi readmitido.
Foi definitivamente demitido por decreto de
15 de Outubro desse ano. Ficamos com a
impressoo de que Godofredo Ferreira noo
tinha grande simpatia p~r ele. Macedo
Mengo foi. portanto, uma pessoa "non grata».
A longa distoncia parece que os seus
protestos tinham razoo de ser onde segundo
a sua opinioo 0 servic;:o piorava de dia para
dia e afirmava sobre E. Lessa "a duvidosa
capacidade de S. Ex.a para gerir tao importante repartic;:oo»! 0 director Lessa teve a
infelicidade de por a frente da repartiC;:oo de
contabilidade da Direcc;:oo-Geral dos Correios

um tal Matta Veiga. que noo tinha as minimas habilitac;:oes para poder desempenhar
tal cargo. como por exemplo noo sabia tornar
um numero dez vezes maior. que 2/3 noo
eram 23.°. Mengo apresentava testemunhas
como 0 pr6prio director. seu filho (?) Eduardo
Lessa Junior e Jooo Baptista Lopes. Um caso
teve foros de ridiculo quando se deu no
correia um roubo de 37000$000 reis em que
o tal Matta Veiga. que era no vida real
compadre de Eduardo Lessa mostraram noo
possuirem as mais elementares noc;:oes de
contabilidade.
rol era infindavel de incompetencias
como por exemplo quando um encarregado
do remessa de correspondencia para 0 estrangeiro procurar a Belgica no mapa de
Portugal! Havendo a Iinha ferrea a conduc;:oo
de malas entre Coimbra e Formoselha era a
cavalo.
A indignac;:oo de Mengo desmascarou
muitas Incongruencias como 0 servic;:o das
ambuloncias postais e 0 seu modo de funcionamento. ter colocado a importancia do
Porto abaixo de Tomar ou Ourem. 0 trabalho
incansavel dos carteiros. a demora da distribuic;:oo do correio. entre outras.
Na parte filatelica chegou-se ao ponto
de que uma carta para qualquer parte do
territ6rio espanhol custava 25 reis. ou seja 0
mesmo de uma carta enviada de Lisboa para
Lisboa. Tambem para Espanha se podia
mandar um mac;:o de jornais que noo excedesse 0 peso de 40 gramas por 10 reis. quantia
igual a que cada folha de impressoo que
tinha um peri6dico. distribuido em Lisboa.
Director Lessa chegou ao caricato de
determinar que todas as cartas que tivessem
mais de um selo de 25 reis. fosse tomado notas
em 22 Iivros (!) diferentes. do nome e morada
do destinatario. anotando-se 0 numero de
selos. procedencia das localidades das car-

o

o
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tas e que se anotasse 0 que a carta continha. No coso de parecer dinheiro isso serio
tambem anotado e quando os "argos
apalpadores», termo empregado, naG conseguissem saber 0 que continha se fizesse
simplesmente a declarayao "contem objecto» . Para a execu<;:ao deste servi<;:o eram
todos os dias nomeados dois funcionarios.
Descritas em dezenas de paginas 0 mau
serviyo dirigido pelo 1.° Director dos Correios
Eduardo Lessa, que se viu foryado a pedir a
demlssao em 1877.
Acabamos com a transcriyao alias muito
engrayada sobre as carruagens do mala
posta em que 0 Mengo escreveu 0 seguinte:
"Por amor a antiguidade - existe ainda hoje
armazenado todo 0 material do mala posta,
tudo pel a maior parte destruido pela ac<;:ao
do tempo. As carruagens que hoje so serviriam para aquecer algum forno, nao as quiz
vender 0 sr. Lessa 00 morgado de Montemor
por que este offerecia 400$000 reis e aquelle
queria mais 50$000 reis. Hoje naG valerao estas
carruagens todas talvez a differenya acima;
e um real naG valerao as centenas de mantas
e de apparelhos que foram recolhidos nos

INEDITO,

armazens do correio, e que a incuria do sr.
Lessa alii tem deixado estragar.
o sr. Lessa em se tratando do ramo,
tambem a seu cargo, cavalgaduras - e uma
desgraya.
A cocheira custa um par de contos todos
os annos, 0 gado porem e optima e 0 serviyo excede as raias do maravilhoso.
As prOl;;as sao oito, duos d'estas porem
sao addidas' a saber:
Uma que custou 25 moedas, anda so em
caminho dire ito; nos descidas vae dependente e do lanya e das moos do cocheiro.
Outra praya e destinada 00 serviyo dos
correios conductores que VaG ao payo levar
a correspondencia a suas magestades, mas
como aquelles querem a cabeya inteira, VaG
alii a sua custa e prescindem d'aquelle meio
de transporte.
o servi<;:o porem esta muito bem montado, e tanto assim que quando e precise ir a
Belem buscar a correspondencia dos paquetes do Brazil, alugam-se, por economia,
um char-a-bancs e um caleche ao Gomes
do rua Larga de S. Roque!
Pobre correio! pobre nayao!»

ESPAMER 96
AVIACION Y ESPACIO 96

SERGIO W. DE SOUSA SIl\f()ES

ealizaram-se, de 4 a 12 de Maio do ano
corrente, no Plaza de Armas, em SeviIha - Espanha, duos grandes expos iyoes filatelicas, intituladas ESPAMER 96 (com
o patrocinio da FEPA e do FIAF) e AVIACION
Y ESPACIO 96 (com 0 patrocinio FIP). A organizayao, cuidada e capaz, coube a FESOPI e
aos Correios de Espanha.
A ESPAMER contou com 441 participayoes
(sendo 85 de literatura), distribuidas por 1904
quadros. No "Aviacion y Espacio» houve 183
colec<;:oes, distribuidas por 1007 quadros, e
23 pe<;:as de literatura.
A generalidade das particlpayoes era de
excelente nivel. sendo de realyar os galardoes obtidos pelos expositores portugueses
que enumeramos em folha anexa.
Do juri do ESPAMER 96, presidido pelo
conceituado filatelista espanhol- D. Ramon
Cortes de Haro, fizeram parte dois jurados
portugueses - Manuel Portocarrero e Antonio Borralho.
Realce para 0 conjunto de actividades
filatelicas que tiveram lugar, muito especialmente para a oficina de juventude em que
participaram mais de 13 000 jovens. De grande qualidade tambem (pela apresentayao
e pelo conteudo) as diversas publicayoes
editadas, alusivas as Exposiyoes.
Ocorreram tambem reunioes importantes
do FIAF (uma del as em conjunto com a FEPA)
e um Congresso Espamer (onde 0 presidente
da Direcyoo do FPF foi eleito para a sua
Comissao Executiva).
Enfim, uma grande festa filatelica que
permitiu mais um encontro internacional de
elevado nivel.

Escritorio Filatelico

Palmares da partieipatr00 portuguesa

JA

EM DISTRIBUI<;AO GRATUITA

PRE~ARIO

N.!!

1 6

SOBRESCRITOS DO 1.2 DIA E COMEMORATIVOS
POR PAiSES E TEMAS
- 0 pre~ario

que Ihe fazia falta -

Se Ihe interessam selos de todo a mundo, diga-nos que colecciona, paises au
tema, para receber seguidamente as nossos prec;:arios, contendo discriminadas
milhares de series novas.

Telefane (062) 83 12 48 • Telefax (062) 84 32 93
Ruo Dr. Artur Figueirao Rega, 25
2500 CALDAS DA RAINHA

SELOSITIRAS PLAsTICAS HAWID/CATALOGOS YVERT/CATALOGO WWFI
MATERIAL LINDNER - SAFE - LEUCHTIURM/E TUDO 0 MAIS QUE POSSA
IMAGINAR FILATELICAMENTE
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"Portugal - Emissoes de Relevo - Fita
Curva e Fita Direita» - Ouro - 90
Jooo Maria Silva Violante
"D. Luis 1- Emissoes de Relevo - Fita Curva
e Fita Direita» - Vermeil Grande - 88
Jose Julio Jordoo
"France» - Vermeil - 84
Pedro Vaz Pereira
"The Nominative Marks of Portugal» Vermeil Grande - 85
"Inteiros Posta is do Selo Tipo Ceres» Vermeil Grande - 85
Jose Manuel Santos Pereira
"King Manuel II Postal Stationery Specialized
Collection» - Vermeil - 83
Jose Uma Andrade Santos Correia
"Inteiros Postais D. Carlos Mouchon» Vermeil - 82
Julio Mala
"That Glorious Deed ... » - Ouro - 90
Eduardo Jose Oliveira e Sousa
"L'Automobile» - Vermeil Grande - 86
A. Leal Cra
«All Sorts of Grains» - Prato - 74
Joaquim Ribeiro Canteiro
«Bridges» (Max.) - Prato Grande - 75
David Rodrigues Cruz
"Les Militaires dans 10 Paix et dans 10
Guerre» (Max.) - Prato Grande - 75

L1TERATURA:
-

ESPAMER 96

-

- JJ)aquim Leote
"India Portugueso» - Grande Premio de
Homo
- Jooo Neves Gontralves Novo
"Embossed Stamps of Portugal» - Vermeil
- 84 pontos
- Jose Manuel Castanheira da Silveira

Eurieo Lage Cardoso
,,0 Mundo Fascinante do Filatelia» - Bronze Prateado - 65
Clube Filatelieo de Portugal
«Boletim» - Bronze - 62
Federatr00 Portuguesa de Fllatelia
«Filatelia Lusitana» - Bronze - 61
Clube Naeional de Filatelia
"Jornal de Filatelia» - Bronze - 60
Boletim Jornalista Filatelieo
Certificado de participa<;:ao - 45

AVIACION Y ESPACIO 96
- Jooo Manuel Lopes Soeiro
«Correio Aereo Portugues» de -75

17

Prato Gran-

·

XVII EXPOSI~AO FILATELICA NACIONAL

- 96»
«PORTIMAO

ecorreu. de 6 a 13 de Julho. no PaviIhoo Glmnodespart ivo de Portimoo a
x'{n EXPOSI<;:AO FILATELICA NACIONAL a
..PORTIMAO 96 .., organizada pela AFAL - Associocreo Filotelico Alentejo-Algarve. leve a apoio do
Federat;:oo Portuguesa de Filatelia. Correios de Portugal. Camara Municipal de Portimoo. Comissao
Regional de Turismo do Algarve.
a Juri foi constitufdo pelos seguintes coleccionadores pertencentes 00 quadro de Jurados do
Federat;:oo Portuguesa de Filatelia: Antonio Silva
Gama. Augusto Barjona de Freitas. Carlos Pedro dos
Santos. David Lopes Cohen. Francisco Lemos do
Silveira. Jose Manuel Castanheira do Silveira. Juan
Panes Cantero (Espanha) e Vftor dos Santos Falcao.
Presidiu 00 Juri Francisco Lemos do Silveira. com
Juan Panes Cantero como Vice-Presidente e secretariou Antonio do Silva Gama.
No Corte de Honra. Classe noo competitiva. foram entregues as Premlos Presidente do
Republica e do Fundat;:oo das Comunicat;:oes. a
Joaquim Leote. coleccionador algarvio. com a
sua colect;:oo do "india Portuguesa» tendo a
Presidente do Fundat;:oo efectuado a entrega. No
Classe competitiva foram atribufdos as seguintes
premios:

PREMIO JUVENTUDE
Clerla dos Correios de Portugal e Medalha
de Praia Dourada
FERNANDO JOSE ALPALHAO FERREIRA com a participac;:oo
-Flemulas Portuguesas do Periodo Classieo (I910-1960)·
PREMIO SELOS FISCAIS
Clerla do Federa~60 Portuguese de Filatelia
e Medalha de Ouro
Luis ALEMANY com a participac;:oo .Espana. Fiseales - Popel

limbrado - 1637/1875..
Para alem destes premios e medal has tOTam
ainda atrlbufdos varios premlos especiais e mals as
seguintes medalhas: 1 de aura Grande. 8 de aura.
7 de Prato Dourada Grande. 8 de Prato Dourada.
14 de Prato Grande. 14 de Prato. 11 de Bronze Prateado e 2 de Bronze.

SELOS E MATERIAL
FILATELICO
PACOTES DE SELOS
TEMATICOS

gesla Glorioso.

Grande sortido
de Series completas
e Selos tem6ticos

PREMIO TRADICIONAL
Clerla do Camara Municipal de Porlimeo
e Medalha de Ouro
JOAO N. GON<;:ALVES NOVO
cam a participac;:oa -Embossed Slamps of Portugal..
PREMIO HISTORIA POSTAL
Oterla do RegiCo de Turismo do Algarve
e Medalha de Ouro Grande
URBANO PEREZ ZARANDONA com a parlicipac;:oa -Espana

Pe~a
y

listas de

pre~os

gratis

Eladio de Santos

Exeolonlas: Correio Alionlieo S. XIX..

CASA FUNDADA EM 1922

PREMIO INTEIROS POSTAIS
Clerla do Federation Espaiiola de Socledodes Filahilicos e
Medalho de Ouro
LUis B. PEREIRA FRAzAO com a participac;:6a -Inleiros

R. BERNARDO LIMA, 27

Poslals do Ullramar Poriugues - D. Luis·

Telef. 54 97 25

1100 L1SBOA

PREMIO TEMAlICO
Oterla do Caixo Geral de DepOsitos e Medalha de Ouro

16

"Noticiario Oficial

,'.

; i' ..

-

-L'Automobile.

GRANDE PREMIO . PORlIMAO 96.
Clerla Govemador Civil de Faro e Medalha
de Ouro Grande
JULIO MANUEL PEDROSO MAlA com a participac;:oo .Essa

1.:.'h"'~ 'j at

REGULAMENTO DO CARTAO DE FILATELISTA

EDUARDO JOSE OLIVEIRA E SOUSA com a participac;:oo

O

"

Art.o 1.° = 0 Cartao de Filatelista e 0 documento de identifico<;ao dos filatelistas inscritos nos agrupamentos filatelicos filiados no
Federa<;:ao Portuguesa de Filatelia (FPF).
§ unico: Haven) um Cartao de Filatelista
Juvenil. destinado aos menores de lB anos.
Art.o 2.° = Qualquer filatelista poden) obter 0 Cartao de Filatelista desde que 0 requeira por intermedio de um agrupamento
filatelico filiado no FPF.
§ unico: 0 Cartao de Filatelista mencionara obrigatoriamente a colectividade atrayes do qual foi requerido.
Art.o 3.° = Os impressos de inscri<;:ao para
o Cartao de FilateJista sao fornecidos gratuitamente a todos os agrupamentos federados
que os solicitem .
Art.o 4.° = Todas as propostas de inscri<;:00. depois de devidamente preenchidas
pelo filatelista e autenticadas pelo respectivo agrupamento filatelico federado. deverao
ser enviados por este (] Direc<;:ao do FPF.
acompanhadas do importancia a definir pelo
Congresso; seguidamente. a Direc<;:ao do FPF
enviara os correspondentes cartoes 00 agrupamento federado. 0 qual os pora (] disposi<;:ao dos respectivos titulares.
Art.O 5.° = 0 destacavel do impresso de
inscri<;:ao constitui um elemento estatistico e
sera enviado 00 agrupamento federado a
que 0 filatelista pertencer.
Art.o 6.° = A revalida<;:ao do Cartao de
Filatelista e efectuada a partir do dia 1 de
Janeiro. mediante 0 envio. pelo agrupamento federado. (] Direc<;:ao do FPF. do importoncia a fixar pelo Congresso e do respectiv~
impresso de revalida<;:ao.
Art.o 7.° = Qualquer filatelista podera inscrever-se por mais do que um agrupamento
federado. desde que seja cumprido todo 0
articulado do presente Regulamento.
Art.o B.o = Os filatelistas possuidores
do Cartao de Filatelista tem os seguintes direitos:

a) Aquisi<;:ao. em condi<;:oes especiais a
definir pela Direc<;:ao do FPF. do Orgao Oficial do FPF;
b) Ingresso. em condi<;:oes especiais. a
definir conjuntamente pela Direc<;:ao
do FPF e pela Comissao Executivo do
respectiva manifesta<;:oo filatelica. em
certames com entradas pagas;
c) B6nus e descontos em casas comerciais (filatelicas ou nao). segundo
acordos a firmor pel a FPF;
d) Quaisquer outros beneficios que venham a ser obtidos.
Art.o 9.° = Sao deveres dos possuidores do
Cartao de Filatelista:
a) Os consignados no C6digo de Etica
do Filatelista;
b) Informar os 6rgaos competentes do
FPF de todos os actos contrarios 00
espirito deste Regulamento.
Regulamento aprovado em reuniao extraordinaria do Congresso do Federa<;:ao
Portuguesa de Filatelia. reaJizada em Aveiro.
nos dias 17 e lB de Dezembro de 19B3.
COOIGO DE ETICA DO FILATELISTA

1. 0 C6digo de Etica do Filatelista e 0
conjunto de regras que. com caracter de
permanencia. 0 filateJista deve observar e em
que se deve inspirar.
2. 0 filatelista deve ser sempre leal. correcto e honesto nos suas rela<;:oes filatelicas.
3. A soJidariedade filatelica constitui um
dever dos filateJistas e e inseporavel do respeito pelos interesses do Filatelia. nela se
compreendendo a permuta de informa<;:6es.
a entreajuda e 0 incentivo mutuo.
4. 0 apoio e incentivo a actividade dos
filatelistas mais jovens e um principio a que
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todo 0 filatelista se deve sentir intima mente
vinculado.
5. 0 filatelista deve contribuir por todos
os meios ao seu alcance para a valorizac;:oo
e dignificac;:oo da Filatelia. considerando-a
uma forma de coleccionismo e vefculo de
cultura e divulgando-a como tal.
6. 0 filatelista tem 0 dever de contribuir
para 0 desenvolvimento do associativismo
filatelico. agrupando-se em clubes ou outras
organizac;:oes. prestando-Ihes a sua melhor
colaborac;:oo e cumprindo os respectivos estatutos e regulamentos.
7. 0 filatelista. quando chamado a desempenhar cargos sociais na estrutura
filatelica. deve exerceHos com verdade.
isenc;:oo e justic;:a.
8. 0 filatelista tem 0 dever de noo aceitar que. em circunstoncia alguma, atraves da
Filatelia se concretizem objectiv~s desonestos,
fraudulentos ou indignos, cabendo-Ihe. nomeadamente. tornar publicas as falsificac;:oes

filatelicas de que tenha conhecimento e indicar os seus autores, quanta 0 saiba.
9. De factos ou acontecimentos de interesse historico-filatelico e do resultado dos seus
estudos. pesquisas ou demais trabalhos de
investigac;:oo. tem 0 filatelista 0 dever moral
de dar amplo conhecimento. sempre que
possfvel atraves de publicac;:oes da especialidade.
10. 0 jornalista filatelico. alem de respeitar a deontologia jornalfstica, devera exercer
a sua actividade tendo em vista a divulga<;:00 e 0 enriquecimento da Filatelia.
11. Inscrevendo-se ou aceitando convite
para exposic;:oes, saloes ou mostras de filatelia. 0 filatelista obriga-se a nelas participar
efectivamente e a cumprir a regulamenta<;:00 atinente.
Aprovado em reunioo ordinaria do Congresso da Federac;:oo Portuguesa de Filatelia.
realizada em Usboa, em 2 de Outubro de 1983.

L ISr.BOJl Jl'J(JIQ1.l'E SJ-fOP
de M. ALBUQUERQUE
paS[ AL ANTIQUES - STAMP BOXES
WRITING IMPLEMENTS - PENS & QUILLS
INKWELLS AND CURIOS
THE ANTIQUE ARCADE· PORTOBEllO IMRKET
282 WESTBOURNE GROVE· LONDON WI I
TElEPHONE: 0171 3768173

STALL 21 & 22
SATURDAY ONLY
8DOom 10 2DDpm

Constou n a
altura que quando abandonou 0
cargo . de C o mandante da Po
Ifcia de Luanda fOI
devido 6 pressoo
dos comerciantes
locais.
De regresso a
Lisboa, frequenta va a nossa Sede
Chegou a morar
aqui na Avenida
Fig. 2
Almirante Reis .
Teve a infelicidade de viajar num carro electrico aberto e este ao chocar 0 tejadilho Ihe
caiu em cima partindo-Ihe as pernas.
Foi pena noo term os sabido no final da
sua vida em que um dos sftios em que esteve
e dado 0 facto das boas rela<;:oes e provavel
de que tivessemos obtido interessantes informac;:oes sobre 0 correlo no Tarrafal.

Jooo da Silva Campelo tinha grande facilidade em esc rever sobre filatelia e curiosamente obseNamos de que em Maio de 1951.
colaborava em ,,0 Selo,,(l) onde veio como
sendo Jooo da Silva Campos 0 que motivou
uma notfcia justificativa de Augusto Molder
em ,,0 Selo,,(2) em que pedia desculpa por
ter trocado 0 nome de Campelo por Campos. Em Outubro de 1951(3) assinava como J.C.
o que noo e de admirar porque 0 seu nome
apareceu como J. Campelo, JC, Jooo da
Silva Campelo, etc. Datando a sua carta de
1952. no ana anterior ja estaria no Tarrafal?
Mais tarde em Dezembro de 1955, colaborava no "Mercado Filatelico" do Portd4) e
escreveu 0 seu ultimo artigo nessa revista no
n .. D 128/133. de Julho/Dezembro de 1960.
porque praticamente a dita se extinguiu. Foi
col aborad or da revista aveirense "Selos &
Moedas".
Era um filatelista de grande prolixa actividade. Segundo elementos disponfveis que
participou em grande numero de exposic;:oes
e mostras. Em Amarante 1965; em 1967 em
Mirandela; em 1969 Miranda do Douro; em
1970 Bragan<;:a e Miranda do Douro; em 1971
em Le<;:a do Bailio na II Mostra Filatelica da
ADEFACEC (tendo sido um dos promotores
da I realizada de 23 a 8 de Maio de 1964);
em 1971 em Aveiro e Ovar; em 1972 Miranda
do Douro; em 1973 em Lisboa, Ovar e Miranda do Douro. Depois dessa data noo encontramos referencias nos nossos arquivos.
Seria a sua estadia no Tarrafal que Ihe
permitiu com tempo disponfvel vir a ser mais
tarde um activo cronista e coleccionador?
Gostavamos de dar mais notfcias mas
uma carta enviada ao Centro Cultural que
pertenceu noo obteve res posta nem devolu<;:00. Outra a um seu Amigo tambem noo,
apesar de ter sido enviado selo para respostao A filatelia por vezes tem destas coisas.
1\ -
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FILATELIA-NUMISMATICA
MADEIRA
Casa Especializada em:

* MOEDAS * SELOS • NOTAS·
de
Portugal! Ar:;.ores/Madeira/ Macau

OLEGARIO JOSE ANTUNES

Ex. Colonias

Um referenciado no artigo e 0 Capitoo
Olegario Jose Antunes.
o Capitoo Olegario Jose Antunes (Fig . 2)
foi um coleccionador de media categoria,
onde em 16 de Novembro de 1949, quando
entrou para socio do Clube teve 0 n.D 671.
Foi proposto por Joaquim Dias Mota. comerciante em Luanda e grande coleccionador
angolano, um dos promotores da Primeira Exposi<;:oo Filatelica de Angola.
o Capitoo Olegario Antunes nasceu em
14 de Fevereiro de 1897, no proximo ana faria
cem anos.
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«0 Seloll n.D 137.18 de Malo de 1951.
«0 Seloll n." 138.29 de Malo de 1951.
«0 Selo» n." 147.29 de Outubro de 1951.
«Mercado Filatelicoll n." 78.Dezembro de 1955.

COMPRA E VENDE
Grandes Colec~oes e
pe~as isoladas
CP.4511
9057 FUNCHAL CODEX
MADEIRA - PORTUGAL
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Tel.:: (091) 223070
Fax: (091) 230805

TARRAFAL. 0015 NOMEs
Jose R. Dias Ferreira

Sou ossinante de «Mercado Filatelico» e
conhec;;o os estatutos que regem 0 CIF. publicodos nesto revisto. Porem. relativomente
00 CFP. que V. Ex.as dirigem. nada conhec;;o.
Como desejo ingressor no folange dos associados desse Clube. pec;;o-Ihes 0 favor de me
fornecerem todos os esclarecimentos necessarios os quais antecipadomente muito ogradec;;o.
Sei que 0 CFP publica um bole tim que
gostaria de conhecer. dispondo-me desde ja
a pogar todos os numeros ja publicados que
me possam fomecer.
Agradecendo ontecipadomente a boa
atenc;;oo que V. Ex.os se dignem prestor a esto
carta. subscrevo-me

1- JOAO DA SILVA CAMPELO

a nosso Consocio Dr. Felix Gomez
Guillamon. dlstlnto colaborador do nosso 60letlm. no artlgo precedente solicita ajuda para
se acrescentar algo aos assuntos filatelicos
do Tarrafal.
Ao lermos 0 seu trabalho recordamos que
se refere 00 periodo de 1936-1950. mas que
havla nos arqulvos do Clube uma carta vlndo do Tarrafal. datada de 11 de Abril de 1952.
que reproduzimos:
Torrofa/. 11/7/1952
Exm. a Direcc;;oo do Clube Filatelico de
Portugal
Lisboa
Exm.os Snrs.

Muito atenciosamente
Jooo da Silva Campe/o

Tomo a Iiberdade de dirigir-Ihes esta carta
solicitondo de V. Ex.a< todos as informoc;;c3es que
me possam ser prestodas referentes aos direitos e deveres dos ossociados desso prestimoso colectividode e quais as condic;;c3es a
preencher pelos condidotos 6 filiac;;oo.
Vivendo longe do Metropole noo tenho
tido quaisquer contoctos com orgonizac;;c3es
filatelicas ou seus ossociados. de modo que
ignoro quose tudo quanta se relociona com
a actividode desses organism os.
Em carta dirigido a pessoa amigo solicitando-Ihe informac;;c3es acerco do actividade do CFP e das vantogens do minha
inscric;;oo como associado. punha em evidencio a necessidade de tois Clubes. quando a suo acc;;oo se reflecte de modo positiv~
no compo filatelico.
Fui oconselhado a dirigir-me directamente a V. Ex.as com a certeza ontecipoda de
ser otendido prontamente no meu pedido de
informac;;c3es. ocrescentando esse amigo que
o CFP tem desenvolvido uma bela occ;;oo em
prol do filatelio e que a suo projecc;;oo se foz
sentir coda vez mais lorgomente nos meios
filatelicos portugueses.

(Junto um selo para a resposta)
carta essa que mereceu a nossa correspondemcla de 11 de Agosto de 1952. que noo
obteve qualquer resposta.
Notamos que a carta do Tarrafal tem 0
visto do censor (Fig. 1) idemtlco 00 publicado
no flgura 4 do artlgo do Dr. Guillamon. que
noo consegulu saber de quem se tratava. Em
face do extensoo do carta do fllatelista
Campelo. ficamos com presumivels duvidas.
como por exemplo se serio um preso? Algum
funcionario? au um morador no local. Nestes
dois casos as correspondemcias tambem sujeltas a censura? A facilidade com que incluia Inicials e. alnda por elmo. um selo para
a resposta. deduz-se que e possivel que usufruisse certas regalias. au as condic;:6es se tivessem modificado

Fig. I

14

REGULAMENTO ESPECIAL PARA A AVALlA9AO
,
DE PARTICIPA90ES DE FI~ATELIA TEMATICA
EM EXPOSI90ES FIP

-

ARTIGO I -

• ser Iivremente escolhido a fim de realizar a
sintese de um tema ou de uma Idela.

EXPOSI9CES DE COMPETI9AO

De acordo com 0 Artigo 1.4 do Regulamento
Geral da FIP para a Avalla900 de Partlclpa90es em
Exposi90es FIP (GREV). e estabelecido 0 presente
Regulamento Especial. com vista a complementar
aqueles principlos. no que respeita 6 Classe de Filatelia Tematica.
Deve Igualmente recorrer-se 65 Directrizes
(guide-lines) para a Classe de Filatella Temotica. as
quais constituem um gula protico para a aplica900
deste Regulamento EspecIal.
ARriGO 2 -

ou
• derivar naturalmente do tema quando. p~r
exemplo. este descreve. analiticamente. organizo90es. Institui90es e acontecimentos
ocorridos.
Um plano baseado numa ciassifICa900 por data
de emlssoo. par pais ou p~r outros criterlos geogroflcos. ou p~r tlpa de moterial. noD e conslderado
aceltovel.
o plano deve ser apresentado numa folha no
iniclo da participa900. pormenorizando 0 conteudo da colec900. as suas subdivlsoes e a respectiva
amplitude dos capitulos apresentados.

PARTICIPA9CES

Uma colec900 tematica. da qual a particlpa900 exposta e parte integrante. desenvolve um
tema de acordo com 0 respectivo plano.
Os conheclmentos filatelicos e 0 conhecimento
do tema sao demonstrados atraves das pe9as filatelicas escolhidas.
A aplica900 dlnamica e imaginativa destes
conhecimentos e comprovada pela melhor selec900 possivel e disposi900 do material. e correc900
do texto tematico opropriado.

3.2.2 - 0 Desenvolvimenlo

o desenvolvimento tem em vista a elabara900
do tema em profundidade. esfor9ando-se por conseguir uma elabara900 criativa e/ou original do
mesmo. em total concordoncla com 0 plano.
A prafundidade do desenvolvimento s6 pode
ser conseguida atraves de uma analise detalhada
e uma sintese de cada um dos aspectos do tema
escolhido. Criatividade significa 0 desenvolvimento
pessoal de novos temas; origlnalldade significa novos aspectos ou novas abordagens de temos ja conhecldos.
A elabara900 da colec900 utiliza a informa900 lemotica disponivel

ARriGO 3 - PRINCiPIOS DE COMPOSI9AO
DA PARTICIPA<;AO

3.1 - Numa participa900 temotica utilizom-se
todos os tipos de material filatelico aproprlado. Noo
podem ser incluidos elementos noo filatelicos.
3.2 - Uma participa900 temotica com preende os seguintes elementos temotlcos:
3.2.1 - 0 Plano

da finalldade da emissoo;
dos elementos (motivos) principais ou sec undorios do desenho;
- de outras caracteristicas posta is.

-

o plano define a estrutura da colec900 e do
porticipa900 e as suos subdivisoes. Deve ser correcto. loglco e equllibrada e abranger tadas os aspectos reloclonados com 0 respectivo titulo. Para alem
disto. 0 plano deve ser Inteiramente concordante
com 0 titulo escolhldo e totalmente estruturado de
acordo com os criterios temoticos estabelecldos.
o plano pode:

Um desenvolvimento bem sucedido requer
-
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um profundo conhecimento do tema;
um alto grau de conheclmentos filatelicos
(ref.o Art .. 4.3).

o texto tematico deve ser correcto. concise e
pertinente. justificondo 0 moterial apresentado e
assegurando a ligac;:oo tematica (fio tematico).
3.2.3 -

filatelicos gerais e especificas. e a da importoncia
filatelica.
Os conhecimentos filatelicos gerais com preendem:

0 male rial filatelico
- Concordoncia absoluta com as regras filatelicas;
- Adequac;:oo dos documentos posta is;
- Exactidoo do texto filatelico. quando requerido.

Cad a pec;:a filatelica deve estor estreltamente
relacionada com 0 tema escolhido e deve apresentar a sua informacoo tematica da forma mais
clara possive!. Tratando-se de documentos
obliterados. dar-se-a preferencia ao genuino uso
postal em conformidade com as taxas postais contemporoneas.
Estudos filatelicos. sempre que incluidos. devem
ser compativeis com 0 desenvolvimento tematico.
noo podendo ser afectada a sequencia da porticipac;:oo.

•

Os conheclmentos filatelicos especificos compreendem:
- A presenc;:a do maior numero possivel de tipos de material filatelico;
- 0 uso equilibrado desse material;
- 0 estudo e a pesquisa pessoal.

ARTIGO 4 -CRITERIOS DE AVAlIA<;:AO
DAS PARTICIPA<;:OES

A importoncia filatelica esta em relac;:oo com a
importoncia filateilca do material.
4.4 - Criterio «Estado e Raridaden (ref.: GREV Artigo 4.6)
4.5 - Criterlo «Apresentac;:ooll (ref.: GREV Artigo 4.7)

Sao aplicaveis os criterios gerais de avallac;:oo
definidos pelo Artigo 4 do GREV. tendo em considerac;:oo as particularidades das participac;:6es tematicas.
4.1 - 0 criterio de avaliac;:oo do plano requer
a avallac;:oo da estrutura da colecc;:oo reflectida
pela participac;:oo.
o plano sera avaliado tendo em considerac;:oo
os seguintes aspectos:

ARTIGO 5 -

APRECIA<;:AO DAS PARTICIPA<;:OES

5.1 - As particlpac;:6es de Filatelia Tematica
seroo apreciadas por especialistas qualificados na
respectiva area e em concordoncia com 0 disposto na Secc;:oo V (artigos 31 a 47) do GREX - Regulamento Geral de Exposic;:6es FIP (GREV - Artigo
5.1).
5.2 - Para orlentac;:oo do Juri e no sentido
de uma availac;:oo equillbrada das partlcipac;:6es de Filatelia Tematica. sao estabelecidos os
seguintes termos de pontuac;:oo (ref.o GREV. Artigo
5.2)

- Presenc;:a e adequac;:oo da pagina do pIano;
- Compatibilidade do piano com 0 titulo da
colecc;:oo;
- Subdivisoo dos capitulos de forma correcta.
16gica e equilibrada;
- Exlstencia de todos os capitulos necessarios
ao desenvolvimento do plano;
- Criatividade e originalidade na forma como
fol abordado.

• Plano ..........................................................
• Desenvolvimento (Tratamento)
e Importoncia.......................... .................
• Conhecimentos Filatelicos.
Estudo e Pesqulsa ........................... .........
• Estado e Roridade...... ....... ................ ......
• Apresentac;:oo .. .. ... ................... .................

4.2 - 0 criterio «Desenvolvimento do Teman
requer a avaliac;:oo da sua concordoncia com 0
plano. e da pesquisa e importoncia tematicas
A pesquisa tematica cobre

- 0 estudo pesseal;
- 0 alcance. a profundidade e

PRESENCA UNIVERSAL DE VALOR CULTURAL
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equllibrio;

- A criatlvidade e a originalidade;
- 0 conhecimento tematico expresso por

ARTIGO 6 -

DISPOSI<;:OES FINAlS

6.1 - Na eventualidade de existencia de alguma discreponcia no texto. proveniente da traduc;:oo. prevalecera a versoo inglesa.
6.2 - Este Regulamento Especial para a Avaliac;:oo de Participac;:oes de Filatelia Tematica em
Exposic;:6es FIP foi aprovado pelo 54. 0 Congresso FIP.
em 5 de Novembro de 1985. na cidade de Roma e
foi revisto no 61.0 Congresso FIP. em Granada. em 4
de Maio de 1992. 0 regulamento revisto entra em
vigor em 1 de Janeiro de 1995.

- Uso correcto do material;
- Texto adequado;
- Relac;:oo estreita entre estes dois elementos.
A importoncia tematica diz respeito ao grau de
dificuldade de desenvolvimento do tema.
4.3 - 0 criterio «Conhecimentos FilatelicoSn requer a avaliac;:oo do grau de conheclmentos

CORREIOS ETELECOMUNICA~6ES DE MACAU

.rnlllRJ

Largo do Senado - Macau
Tel. (853) 377220 Fax. (853) 336 603

Dh~o de Filatelia -
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9. Las 23 cartas estudiadas corresponden
solo a 4 remitentes distintos can el siguiente
detalle:

Candido de Oliveira - Tarrafal, 0 Pantano
do morte. Lisboa 1974
Manuel Francisco Rodrigues - Tarrafa!. Aldea
do morte. 0 Diario do B5. Porto 1974
Pedro Soares - Tarrafa!. Campo do morte
lenta. Lisboa 1975
Presidencia do Conselho de Ministros. Comissao do livro negro 0 Regime fascista. Presos politicos no Regime fascista (19361948) VOl. ii, III, IV. Mira-Sintra 1982-19841985.

16 cartas dirigidas a 10 misma persona
(particular)
2 cartas dirigidas 01 "Unitarian Committee»
Rua Marques do Frontelra 11 0, Lisboa.
carta dirigida a British Repatriation
Office (British Consulate General)
Rua Emenda 37, 1.° Lisboa.
carta dirigida 00 Comite de Refugiados "Unltaria»
Rua Marques do Fronteira, Lisboa.

Termino este articulo como 10 hlciera en
los publicados en el Magazine de 10 PPS de
Inglaterra, solicitando de los poisibles lectores
su colaboracion, con objeto de rectificar y
ampliar mis notas sabre esta materia que,
desde mi punta de vista, tiene cierto interes
para los aficionados a 10 historia postal del
area portuguesa.

BIBLIOGRAFIA

Sabre 10 Colonia Penal de Tarrafal, he
leido varias referencias en periodicos, revistas
y obras generales, pero los datos para este
articulo, los he tomado de los siguientes
libros:

Malaga 2 de Marzo de 1996
Felix Gomez-GuiJIamon
Soclo num. 794 del CFP

DOMINGOS DO SACRAMENTO, HERDEIROS

MARlA CEciLIA DO

SACRAMENTO

RUB do CrucifiJo, 26 • Telefone 342 48 91 • 1100 LISBOA • PORTUGAL

ALBUNS

D.S. fuo CDE PORTUGAL E ULTRAMAR

Permanentes

Formato 22 x 25 ems.
Cartolina

PORTUGAL PORTUGAL -

I.' Parte (Sel.. do Correia NormaU
Volume I (Selos de 1853 a 1969) ......_.._ ......_ ...___ .__ ._._ .._._ ..._.._ ............_......................................................._ ... __ ..__ .. 3.650$00
Volume II (Sel.. de 1970 em diantel .._. ___...__....._ .. _ .......__ ._..__ ..... _ ......_ .. _ ..._ .... _ ...... _ .._ .. _ ..__.._..._ ............... 5.500$00
2.' Parte (Selos de Avi80, BIOCIIS, Imposlo, Encomendas, Porteado. Oficial,
P,;,.. t;,'OS, etc.l .._._ ............._....._ .............._ .. _ ..___ ._._ .. _ .._ ...... _ ...... _ ..... _ ......................... _ ............ _ ... _._ .. _. __ .__ .6.500$00
ILHAS ADJACENTES ........._ .. _._ .... _._._._ .._._......._ .........._._ ..__ .___ ._._._.. ___ '''_' __ '_''_''_'''''''''''''_''_''''_''''''_'' 4.250$00
ANGOLA ..._..._._ .. _ ..............._ .._ ................................ _._ .. _._._ .._._........................................_._ .. _._ .......... _._............. _ .. _. __ ._..... 3.300$00
ANGOLA Republica .................. _._ ........... _ ........................ _ ................... __ .. _._ .. __ ._.. _ ................ _ .. _ .._.......... _ ........_ ................ _... ___ ..... 4.100$00
CABO VERDE ._ ...._ ........... _ ................... _ ...................__ ..... _ ........... _ ........................._ .._ ...... _ ...... _ ............... _ ................. _ .. _ ................._._.. 2.300$00

glli~{~1mgf~~~~ii~~::: : : : :~:~:: : : ::~::======~:~~~====:~==:.:~~:.::=:=:==:=~::=::==::==::=~~:::l5m

INDIA ............................................................................__ .. _._ ..._ ..._ .. _._.. _._. __ .. _._._._._.. _._ .............._ ........._._.. _ ............. _........... 2.750$00
MACAU ........................................................................._ .. _ ...__ .. _ .... _._...__ .. _._ .. _ ... _._ .. _._.. _. __ ._.._. ________,._._ .. _._ .. _._ 6.000$00
~IOCAMBIQUE ................................................................................ _ ......_._ .._.._ ......................._........................_ .......... _._............._ ..._._. ___ 3.500$00

~~~~~~~Q~:(~)~~~~~..::::::::::::::: ::::::::::: : :::::::: : =:::~~::~~:=:::::=~==:~~::::::~::~:::::::::::::::~~=::=:=::::::::::::::~~=::~~:~~:~~:~~~::~~

S. TOME E PRINC[PE Republica looN.' 1 a 59. A•. 1, Bloeos 1 a 53 ............_ .._._ ..___ ..... _ .._._ .. _._.... _ .._ ........ _ ......._ ................... 6.500$00
S. TOME E PRINCIPE Republica II .. N.' 60 a 92. AI-. 2, Bloeos 54 a 93 ........................................_._...... _ ..__ ........... _._................. _. __ .4.500$00
TIMOR ................................................................................................ _ ....._ .. _ .._ .. __ .. _ ....................................................................._._ ..._._......._ ... 2.150$00
COMPANHlAS DE MOCAMBIQUE E NIASSA ..... _._._.._ ..............._ .._ ...... _._._._ ......_ ...... _ ... _._.. _ ..... _._.._ ............................... __... 2.000$00
AFRIC~, CONGO, INHAMBANE, LOURENCO MARQUES, TETE, QUEWIANE, K/oNGA,
ZAMBEZlA E ULTRAMAR ..............................................._ ............_ ...___ .__............................_ ..................................... _._._ .. _._._._ .. 2.000$00
Folhas Isolad.s ..........................................................._ ......_._ .. _ ........._..._ .._._.__. _... _. __ .._._ .._. __ ._ ....... _ ........_ ...... _ .. _.. _......... 65$00
Folhas lsoladas IRepubIicasl .................................... _._......_._ ... __ .._._ ..........._ .. _.._ .. _. ____ .__ .___ .. _ .. __ ._._._._....... 70$00
Papel .. ____._. __ .__ ..._ ...... _ .... _ .__ .. _._ 60$00
F••• reiro tit 1996
IVA 1ncluido ml

12

LISTA DE SOCIOS
DO
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
MEMBERS LIST - L1STE DES MEMBRES
AL TERA<;OES - REINGRESSOS - NOVOS SOCIOS
PORTUGAL

BOLiVIA

178 - Joao Antonio Caldeira Martins. Rua
General Conde Jorge de Avilez. 16,
2.° Esq. 7300 Portalegre.
898 - Dr. Virgflio A. Pinto Nunes. Avenida 25
de Abril, 39, 9.° Esq. 2800 Almada . (M)
T.C.N.60.1.2.16.21.30.50.90.94.
3198 -Isidoro Campos Martins . Avenida
Azedo Gneco, n.o 24, 3.° C. Massama.
2745 Queluz. (M) C.60.N.U.
3484 - Eng. Francisco Manuel do Fonseca
Ferreira de Almeida. Rua S. Francisco
de Sales, 17, 7.° E. 1250 Lisboa . (P)
T.C.60 .N.66 (A) N.Miniaturas.N.Carteiras.N.
3485 - Prof. Sotero de Lima Rebelo. Rua do
Lima, n.o 75, 4. 0 B. Dt. D. Rebelva. 2775
Carcavelos. (M) Po.Fr.ln.Es .T.C .V.60.
U.2C.Afinsa.
3488 - Fernando Antonio Raposo Gon<;:alves.
Rua Ramiro Ferrao, n.D 40, 3.0 Esq. 2800
Almada. (P) Po.ln.T.C.V.60.N.U.1 .Macau.Afinsa.
3489 - Sec<;:ao FilateIica e de Coleccionismo do Clube de Campismo de Lisboa . Rua do Misericordia, 137, 2.°.
1200 Lisboa.
3490 - Prof. Fernando do Costa Pinto. Bairro
Vale Telheiro. 5350 AlfOndega do Fe.
(M) T.C.60.N.U.1.2A.
3491 - Antonio Alberto CaNalho de Albergaria Pinheiro. Avenida do Brasil. 48.
3200 Lousa. (M) PO .Fr .ln.T.C.v.Notas.Postais antigos.Algumas pe<;:as filatellcas. 67 B.de 1.Pick/Notas.
3492 - Jose Manuel de Almeida Neves do
Silva. Rua Rui de Mascarenhas, 6, 3.°
Esq. Vila Frio. 2780 Oeiras. (P)
Po.Fr.ln .Es.T.60.N.U.1.Na<;:6es Unidas.Afinsa.
3493 - Prof.° D. Maria Joanina Melo do Silva.
Rua Dr. Joaquim da Rocha Reis. 4560
Penafie!. (M) Es.ln.T.C.v.60.N.de preferencia. tambem U.classicos de
Macau e TImor.Afinsa.

3486 - Benigno Vela mo. Calle Oruro, 378.
Villazon. (M) Es.T.60.Livros e revistas.

CHILE
3487 - Prof. Gabriel Rivera G. Calle Rey Alberto, 3740. Santiago. (A) In.Fr.Es.T.60.
16.T7.Flora.90.

COLOMBIA
3494 - Jose Luis Ortiz Berrio. Calle 18 n.D 1261 . Planeta Rica. Cordoba. (M) Es.T.60.
N.U.1.12.15.17.24.T1 .Arte.T 37 de 1.

CUBA
3474 - Antonio Garcia C. Apartado Postal
5135. Habana 5. C.P. 10500. Cuba. (A)
Po.Es.ln.T.N.1.2A.5.9.19.21.22.24.56.59.60.
64.67B.80.90.

ESTADOS UNIDOS DA AMERICA
2226 - Stephen Washburne. P.O. Box 43146.
Philadelphia PA . 19129-3146. (A)
In.A1.Po.60.1.2.(1799-1960).91.93.Afinsa.

FRAN<;A
1114 - Henri Perrot. 109, Avenue Pasteur.
70000 Vesoul. (A) Po.Fr.T.60.N.U.1.21.N.
de Israel.90.

HOLANDA

o nosso prezado consocio J.C. Ferreira
Martins escreveu ..nos uma carta muito gentil
pondo-se disposi<;:ao dos nossos associ ados
que se desloquem a Amesterdao - Holanda.
Diz aquele associ ado, no sua carta, que
basta !igar para 020.. 649 34 84 daquela cida ..
de holandesa e qualquer membra do nosso
Clube tera a sua ajuda para fins filatelicos.

a
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Atribuiyoo das Medalhas aos socios que completam 25 anos
de associ ado no presente ana
856 Prof Jose dos Santos Beja
858 Eng. Manuel Alves de Carvalho Fernandes
863 Antonio Manuel Cardoso do Nascimento
869 Jose Manuel Correia de Brito
872 Alexandrfno F. Amen
878 Eng. Fernando Aranaz del Rio
879 Eduardo Jo aquim Soares Veiga de
Araujo
886 Artur Agostinho Ferrao de Figueiredo
887 Dr. Virgnio M. Guerra dos Reis Nunes
894 Jose Santiago Tejada
898 Dr. Virgnio Antonio Pinto Nunes
899 Henrique Pires dos Santos

902
903
905
910
915
918
923
924
926
931
932
943
956
957

Eng. Armando Mario Vieira
Jose Luis Oliveira Faria
Dr. Jose Antonio Loureiro Belchior
Cor. Jooo Augusto Fernandes Bastos
Dr. Luis Virgnio Frazoo
Joaquim Carmelo Cardoso
Mario Moreira de Sousa
Jose Ribeiro Gomes
Dr. Antonio do Carmo Filipe
Eng. Fernando Jose Coelho de Aguiar
Calado
Dr. Jose Augusto Ferreira dos Santos
Antonio Rodrigues Eustaquio
Dr. Julio Montalvoo Machado
Eng. Antonio Alberto Fernandes de Sousa

•

10 tarea de los censores. serio para simplificar
10 correspondencia de los reclusos que. 01
parecer durante algun tiempo, tenian que
escribir en los pablellones dormitorios.
7. Como desafortunadamente del conjunto de los 23 «envelopes)) examinados, en
diecisiete de ellos, los sellos han sldo
arracados, resulta dificil comprobar hasta que
punta fuera una norma general. indicar con
lapiz 0 tinta en el angulo superior derecho de .
los «envelopes)) el numero y letra del Pablellondormitorio del remitente, de modo que posteriormente en 10 Secretaria. 01 franquear 10
carta se cubriera dicha letra y numero con el
sello. Como indico en el mapa, los dormitorios
de los reclusos estaban instalados en los
Pabellones B2, B3, B4. 85 ... de 15 camas coda
uno; los D 1 Y 02 de 50 camas; y el C estaba
reservado para enfermos. (figs. 2 y 7)
Ignoro el significado del numero ,(2)) manuscrito con lapiz aZUl, y el de las letras A.R.
que figuran debajo del sello del mismo envelope (fig. 7).

. . . -';.
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Fig. 8 - .. Ficha prisional .. de Armindo do Amaral
Gumames. En el texto: ..... Embarcou pora Cabo
Verde el 17.10.37..... (Obra cilada en ..Bibliografia..
..Presos politicos etc ... vol. II peg. 117)

Campanha de Angaria900 de fundos para as obras da Sede
Donativos recebidos

De um grande amigo do C.F.P. autarca de Lisboa
Dr. Eurico Carlos Esteves Loge Cardoso
Dr. Antonio Cabral Rego
Eng. Miranda do Mota
Jose Henrique Tome Leitoo Lourenc;:o
Felix do Costa IIha
Fernando Teixeira Xavier Martins
Manuel Albuquerque
Fernando Gomes Corrao
Anonimo
Americo Mascarenhas Pereira
Luis Eugenio Ferreira
Prof. AF. Leal e Cro
Prof. Joaquim A Calado Mendes
Fernando Marques de Oliveira
Dr. Elder Manuel Pinto Correia
Tiago Estrela
Dr. Jose Carlos Simoes Fernandes
Dr. Jose Henrique Pereira de Barros Ferreira
Jose Manuel dos Santos Pereira
Jose Lima Andrade dos Santos Correia
Luis Guilherme Gonc;:alves Morgado
Antonio Jose Valente
Eng. Manuel de Sousa Loureiro
Fernando de Oliveira
Eng. Jose F. Guerreiro (Macau)
Barata das Neves
Antonio Baptista de Almeida
Manuel Pedro Dias
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50.000$00
5.000$00
5.000$00
5.000$00
2.000$00
2.100$00
1.450$00
5.000$00
50.000$00
5.000$00
5.000$00
3.000$00
3.400$00
1.310$00
3.420$00
10.000$00
2.800$00
5.000$00
5.000$00
8.050$00
3.000$00
1.000$00
1.000$00
5.000$00
1.158$00
20.000$00
5.000$00
2.200$00
1.000$00
216.888$00
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Fig. 9 - 1944. Proia a Lisboo. Carta enviada a Lisboa
por Armindo do Amaral Guimames, Deportado Campo de concentra900. Tarratal de S. Tiago.
Cabo Verde (vld. supra)

Fig. 7 - 1941. 18 de Agosto - Torrofol a Lisboo. Ai
reverso: .. carimbo de data .. de Usboa con lIegada
el 13 de Oclubre. Sello en tinta violeta de fa
Colonia Penal de Tarrafai tipo I.

AAG. Deportado politico - 1937
AAG. Deportado "Campo de concentrac;:oo)) - 1938/44
AAG. Preso "Campo de concentrac;:oo))
-1945
AAG. Preso politico no campo de concentrac;:oo - 1945/48
A Sch. Campo de concentrac;:oo - 1945
P.I.
Campo de concentrac;:oo - 1943
A.G.
Colonia Penal - 1943/44

8. En todos los «envelopes)) que he examinado. los remitentes no ocultan su situacion
de presos en 10 Colonia Penal. asignandose
distintas "calificaciones)). que como curiosidad
transcribo. sustituyendo por las iniciales los
nombres y apellidos de los reclusos, cuyas
vicisitudes en Tarrafal he podido conocer por
los libros que figuran en 10 "Bibliografia consultadan que reseno 01 final de este articulo
(figs. 8-9) .
11
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EI Correo en la Colonia Penal de Tarrafal,
S. Thiago, Cabo Verde (1936-1950)

Espa~o

Bolsa Filatelica

a disposi~ao de todos os leitores que podem

aqui inserir 0 seu anuncio
ao pre~o economico de 80$00 por Iinha.

(ConclusQo)
Felix G6mez-Guillam6n

En los «envelopes)) de la Colonia Penal de Tarrafal. ademas de las marcas numeros 2, se conocen las numeros 1, 3, 4, Y 5.
Tambien todos los «envelopes)) censurados en
Praia, lIevan estampada la marca de Lisboa
de «Passagemn significando que por estar ya
censuradas las cartas en el origen, no han
vuelto a serlo por el censor de Lisboa (fig. 6).

5. Con motivo de la II Guerra mundial. el
Gobierno Portugues implanto la censura
postal y telegrafica en el triangulo ContinenteAc;:ores-Madeira yen el Archipielago de Cabo
Verde, segun el siguiente cuadro:
Comienza
Continente-Ac;:ores
y Madeira
Cabo Verde
Continente-Ac;:ores
Madeira

15.07.43
29.11.43
-

-

Finaliza

-

28.05.43
.08.45
28.05.43

MG. = MiMterio Guerra

C M.P T. = Cansura Mlitex Postal y Te·
legr6fica

Durante el periodo en que estuvo vigente
la censura en Cabo Verde, toda la
correspondencia de la Colonia Penal. adem as
de por la censura del Centro, pasaba por el
Gabinete de censura de Praia para que se
estamparan los «envelopes)) con las marcas
de censura usuales como si estas fueran de
«Passagem .. , 01 considerar que las cartas
habian sido yo censuradas con anterioridad
en su origen. Por esta razon no se conocen
cartas de la Colonia de Tarrafal abiertas y
despues cerradas con "fitas)) de "Aberto pela
censura militar - Cabo Verde)). (fig. 5).

P =Pa~oge m (trOnsito)
= NUmero del censor a quen sa Ie

entrego este seIIo.

Fig. 6

6. La mayoria de los «envelopes)) de
Tarrafal estan escritos con tinta en lugar de
lapiz, contradiciendo el testimonio de
Candido de Oliveira recogido en su libro
«Tarrafal, 0 Pantano da Morte))
"Nao e, alem disso, permitido escrever a
tinta! Escreve-se a lapis para a censura
poder apagar com borracha, tornandoa completamente ilegfvel. qualquer frase
ou expressao que, no conceito dos censores - os guardas quase analfabetos! seja anti-regulamentar." (pag. 55)

M G. = Milisterio Guerro

M.G.
C.M.P.T

calo Y, ..... c

2.

C.M.P.r. = Censuro Mlitex Postal y Te1egr6fica
2 = NUmero del censor 0 qUen sa en·
trego esta seIIo poe 5U uso exclu·
sivo a Intronsterible.

Pienso que probablemente en algunas
circunstancias se utilizaria por los presos lapiz
en lugar de tinta, pero mas que para facilitar

Fig. 5
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Procuro documentos portugueses para estudo filatelico
sobre os caminhos de Santiago de Compostela . Henri
Perrot. 109, avenue Pasteur.
70000 Vesoul. Franc;:a .

COMPRO - Salos Novos C . Afinsa Portugal - 1106
(dent. 12) - 1171 (dent. 13,5)
- 1174 (dent. 13,5) - 375-379.
Encom, Postais - 1/17, Socied.
de Geograf. 1 ao 22. Macau289/305-306/8 - 309/15 327/38
Preciso de selos novos em - 447 . Port. 34/43. Imposto
series completas . Em troca Postal - 1/2 - 8. EDUARDO
oferec;:o selos, notas, sobrescri- CORREIA - Rua Humb. Deltos (tambem Polo Norte, cor- gado, 138 - 4820 FAFE.
reio maritimo, autografos, etc.).
Correspondemcia em ingles. S.
VENDO SERIES ANTIGAS DE
Lasarenko. Petropavlovsk-28 . SELOS DE PORTUGAL E EXP.O. Box 9. Kazaquistao 642028. COLONIAS E DE VARIOS PAisES
DA EUROPA. DESCONTOS 60 A
MACAU - Compro Blocos 70%. PARA ESTRANGEIROS 80 A
n.es 1. 2, 3, 4, 5, 6, 16 e 18 e a 85%. CART, TELEFONICOS DO
Sene - Tipo "PADROES.. - n.es BRASIL 95$00 CADA. MiNIMO
268/88, de preferencia nova sem DE 50 DIF. ENVIO LlSTAS.
chameira, se noo com charneira.
Orlando S. Santos
Respostas concretas para J, ALVivo Santo Antonio - BairMEIDA - Largo St.o Antonio ro Amarelo.
Capuchos, sin - 4560 Penafiel.
3050 Mealhada. Telef. 03122833.
Troco selos novidades, novos
MACAU - Com pro 1 Folha
e usados de Cuba por Portugal,
Ac;:ares, Madeira, Macau e Eu- 4x4 - n.'" 536/39 ou series em
ropa Ocidental. Carr.: Ingles ou TIRAS; n.'" 526/31 - 2 series, e
espanhol. Lic. Israel Lopez. Blocos n .O' 3 e 4. Compro
Apartado 86. Placetas 52800. tambem Carteiras Anuais Villa Clara. CUba.
duas de cada dos anos de
1983, 1985, 1986 e 1987. ResVendo selos de Portugal a postas concretas para J. AL50% do catalogo ou troco por MEDA - Largo St.o Antonio
credifones.
Capuchos, sin - 4560 PenaMonteiro
fiel.
6, rue Magellan
75008 Paris. Franc;:a.
Cartees Credifones compro qualquer quantidade .
Selos de Portugal novos e Tambem com pro moedas e
usados vendo com grande notas antigas.
desconto. Apartado 5 - 2580
Apartado 5
Abrigada.
2580 Abrigada
39

Compro, troco e vendo
notas de todo 0 mundo e
postais antigos so de Portugal
- Antonio A.C. Pinheiro, Av. do
Brasil. 48, 3200 Lousa.
FN - Vendo pela melhor
oferta, colecc;:ao completa
nova dos n.DS 01 /1 06 e Cronica
Filatelica ate ao ultimo publicado no corrente mes de
Outubro. Ofertos concretas
para J. ALMEIDA - Largo St.o
Antonio Capuchos, sin - 4560
Penafiel.

Collect new stamps of Portugal and Macau. Provide
Chinese stamps for exchanging.
Understand: English.
Mrs. Song Zheng, 1128/11/
301 Shui Dian Lu, 200434
Shanghai, China.
Vendo novidades do mundo inteiro: VALOR FACIAL+ 10%.
Francisco Chao Lopez, Perez
Cepeda 8-2.0 D, 15004 La
Caruria, Espanha.
UCRANIA: Novos, usados,
sobrescritos, inteiros, sobrecargas, emissees locais e provisorios. Pec;:a lista gratiS. Escrever
a Leonid Yurko. P.O. Box 52.
UA-332440 Berdyansk. Ucrania.
Troco selos novos e usados
de Cuba por Portugal. novos
e usados. Carr. em Portugues
ou Espanhol. Miguel Prieto
Torrens. Libertad, 608. Santos
Suarez. La Habana 10500.
Cuba.

Bolsa Filatelica

UMA FLAMULA INCONVENIENTE
TODO 0 MUNDO - PAisES
E TEMAS - Mais de 35.000 series em «stock». Envie-nos a sua
lista de faltas. Tambem
preC;arios gratis e pedido.
FILATELIA SERGIO SIMOES
- 2500 CALDAS DA RAINHA.

ALGARVE. Marcofilia classica. Procuro cartas. selos isolados. posta is. telegramas. etc .•
desta provincia ate 1912.
Compro ou troco por outro
material similar do resto do
pais. pois possuo stock razoovel destas pec;:as. Posso tambem trocar per selos que
Selos CERES (Portugal/ faltam no suo colecc;:oo.
/Ac;ores e Madeira). Procuro
Paulo Vieira. Apartado 135.
para especializac;:oo tudo so- 8002 Faro Codex
bre este tema: novos. usados.
falsos. reimpressoes. grandes
Catalogos Yvert - Sempre
blocos. erros. provas. cartas. em «stock» as ultimas edic;:oes.
Compro. troco e vendo. Paulo Pec;:a lista destes e de outros
Vieira - Apartado 135 - 8002 catalogos. tambem dispoFaro Codex.
niveis. FILATELIA SERGIO SIMOES
- 2500 CALDAS DA RAIPACOTES COM SELOS - NHA.
- Para revenda ou directamente ao coleccionador .
Selos Coroa. Procuro para
Muitos poises e mais de 30 te- especializac;:oo tudo sobre este
mas diferentes. Pec;:a prec;:a- tema em novo. usado. falsos.
rios gratis. FILATELIA SERGIO SI- reimpressoes. folhas. erros. etc.
MOES - 2500 CALDAS DA Compra. troca e vende. PauRAINHA.
lo Vieira - Apartado 135 8002 Faro Codex.
Selos vendo e com pro. novos e usados. Continente e exLINDNER - SAFE - LEUCHT
co l6nias. Bons prec;:os. M . TURM (FAROL) - Vendemos
Leitoo. Rua Julio Dantas. 3-1 .° todo 0 material filatelico desF. Casal de S. Bras. 2700 Ama- tas e de outras marcos. Albuns.
dora.
classificadores. folhas sistema
branco. etc. Catologos gratiS
EUROPA/CEPT - AMERICA/ a pedido. FILATELIA SERGIO SI/UAEP - Duas colecc;:oes. dois MOES - 2500 CALDAS DA
temas. para fazer sem hesita- RAINHA.
c;:oo . Tudo em «stock». incluindo olbuns. Inscreva-se tambem
Troco series novas e selos
para receber as novidades usados de grande formato
que voo saindo. FILATELIA SER- 200x200. Piotr Maciag . POB
GIO SIMOES - 2500 CALDAS 251. PL-90-001 Lodz-l. Po16DA RAINHA.
nia.
40

Completo listas de faltas de
Portugal e Ultramar com descontos apreciaveis sobre 0
cotalogo. Se e coleccionador
medio ou principiante estamos
as suas ordens. I. Coelho Apartado 135 - 8002 Faro
Codex.
NOVAS EMISSOES - TODO
o MUNDO POR PAisES E TEMAS
- Somos importadores ho dezenas de anos. Diga que pretende comec;:ar a receber ou
pec;:a circular de inscric;:oo. FILATEllA SERGIO SIMOES - 2500
CALDAS DA RAINHA.
Qual 0 inteiro postal (normal). que Ihe falta? Que tem
para dar em troca? Novo/circulado? Enviar selo para
resposta. Americo Mascarenhas Pereira R. Artur Ferreira
Silva. 2-2.° Dt.o. 1885 Moscavide.

Jose R. Dias Ferreira

a

«CESSA 0 APOIO DO MEIC
campanha para aproveitamento
de embalagens

m Janeiro de 1975 0 Ministerio da Educac;oo lanc;ou uma campanha de
apoio a publicidade em embalagens
comerciais que apresentassem map as. reguas. transferidores e outro material didactico destinado ODS alunos escolares.
Os Correios colaboraram na divulgac;oo
da iniciativa e para divulgarem essa campanha utilizaram em Lisboa e no Porto. noo
sabemos se mais nalguma cidade. uma
flamula com os seguintes dizeres: Quando vir/
uma embalagem/com este simbolo/noo a
deite foro ... oferec;:a a Escola/mais pr6xima!
No cor po central 0 logotipo da campanha e
a legenda: Util nas Escolas MEICDGEB. Do
lado direito da flamula a costumada marca
de dia correspondente.
Para melhor elucidac;:oo reproduzimos
uma dessas flamulas:

E

Do Ministerio da Educac;:oo receb emos a
seguinte nota oficiosa:
«Foi sujeito a considerac;:oo do ministro da
Educac;:oo e Investigac;oo Cientifica um projecto destinado a prosseguir 0 aproveitamento didoctico de embalagens comerciais. A sugestiva apresentac;:oo de transferidores. mapas. reguas e outros desenhos em embalagens
comerciais conduz. na pratica. a uma forma
de pressoo para a compra de determinados
produtos. A menc;:oo de uma sigla do MEIC
(Direcc;:oo-Geral do Ensino Basico) em tais
embalagens conduziria a continuac;:oo do envolvimento deste Ministerio em campanhas de
propaganda noo conformes com a sua finalidade. 0 MEIC noo tem qualquer preconceito
contra a publicidade comerciallicita; mas noo
aceita voltar a ser veiculo dessa actividade.
o aproveitamento de materiais diversificados
faz parte de tecnicas didacticas correntes. mas
tal noo deve ligar-se a um esforc;:o publicitorio.
a empresas comerciais. Por isso. foi determinado pelo ministro da Educac;:oo e Investigac;:oo Cientifica que noo prosseguisse a utilizac;oo do apoio do MEIC a publicidade comerciaL iniciada em Janeiro de 1975.»

SE COLECCIONA TEMAS OU
PAisES. TEMOS SEMPRE EM DISTRIBUI<;::AO GRATIs. PRE<;::ARIOS
COM CERCA DE 35000 SERIES
- Novas. diferentes. completas. Indique-nos 0 que colecciona. SERGIO W. DE SOUSA
SIMOES - 2500 CALDAS DA
RAINHA.
PRE<;::ARIOS DE SERIES COMPLETAS NOVAS DE PORTUGAL 1953-1992 - Inclui igualmente
muita coisa em usado. Com
blocos. «carnets» e outras variedades. GrOtis a pedido. SERGIO W. DE SOUSA SIMOES 2500 CALDAS DA RAINHA.

COMPRO-VENDO
Portugal
Blocos - Pacotes
series novas ou usadas
Atendo IIstas de faltas.
Selos isolados

Acabaram por serem retiradas de uso
porque. por arrastamento. 0 Estado reconhecendo os inconvenientes que adviam da
campanha. atraves de uma nota oficiosa
publicada nos jornais de maior expansoo pos
ponto final no assunto.
Eis 0 que diz essa Nota Oficial por exemplo a que foi publicada no jornal «Diorio Popular,.. de 1B de Fevereiro de 1977.

M. OSORIO
Av. Almirante Rei5. 9O-A
Centro Habib. 5/52 Tel. 8127890
1100 Ll5boa - Portugal
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Bolsa Filatelica

Livros, Revistas, Jornais,
Catalogos, Leiloes, etc. Toda a
literatura filahillica. Compra/

Vende. T.: 01/34321 58 ou 01/
9471326.
1960/1985 e II Cente-nario
do selo postal por-tugues
(1953/1985). Vendemos selos
novos/blocos/FDC/Carteiras.
Para estas e outras epocas
contactar sempre SELOS
KRUGER. Telefs.: 01/343 21 580u
01/947 1326.

COM PRO material filatelico tais como: Cartas, Postais,
Flomulas, etc., relacionado
com 0 Aeroporto de Lisboa e
Aeronautica Civil em Portugal.
Respostas detalhadas c/
fotocopia para: Fernando Oliveira - Rua dos Arneiros, n.O 86,
1° Esq.o. 1500 Lisboa.

Selos: Ao cento ou com
Pretendo adquirir ou trocar
popel ainda colado. Pogo 005 selos da CHINA (RPC) por selos
melhores pre<;:os do mercado. que 0 interessado entender.
Telet. 01/343 2158 ou 01/ Manuel Rosa. Caixa Postal.
151. Macau.
9471326.
Troco selos de Cuba por
selos de Portugal em series
novas. Base de troca 0 Catalogo Yvert. Antonio Garda C.
Apartado Postal 5135. Habana
5. CP 10500. Cuba.
Selos vendo, novo e usados,
Portugal, ex-colonias e estrangeiros, grandes descontos.
A. Rosa Dias, Rua Amorim
Rosa, 35 - 4.° Esq. - 2300 TOMAR.
Postais antigos do Algarve
(Cartofilia) - Com pro, vendo
e troco. Paulo Vieira. Apartado
135. 8002 Faro Codex.

POSTAIS, CART AS, TELEGRAMAS, SELOS, AEROGRAMAS, ARQUIVOS DE CORRESPONDENCIA L1TERATURA
HISTORIA POSTAL, RECIBOS,
CHEQUES, P. SELADO, LETRAS,
ETC. FILATELIA-CARTOFILlAESCRITOFILIA Compra. Vende.
Troca. Contactar por favor:
SELOS KRUGER - Rua do Crucifixo, 76-2.· ot." 11 00 LlSBOA.
Telefs.: 01/3432158 ou 01/
9471326. Fax: 01/3427676.

IV QUINZENA FILATELICA JUVENIL
EM BEJA

100 Anos
do Cinema
em Portugal

De 30 de Outubro a 13 de Novembro,
decorre em Beja, no Pavilhoo de Exposi<;:oes
do INATEL a IV QUINZENA FILATELICA JUVENIL.
Tal como as edi<;:oes anteriores, esta exposi<;:oo tem como publico alvo preferido,
noo so a popula<;:oo estudantil das Escolas
de Beja, mas tambem todo 0 seu Corpo
Docente. E sabido que so com 0 empenhamento deste grupo profissional, e possivel a
implementa<;:oo do filatelia junto das Escolas.
Ira estar em exposi<;:oo, um grupo de
colec<;:oes que abarcam varias disciplinas
filatelicas. A organiza<;:oo, 0 Nucleo de
Coleccionismo do Centro Cultural e Desportivo do Hospital Distrital de Beja, pretende
desta forma, mostrar as varias formas de
como se pode praticar a filatelia.

Por razoes que nos ultrapassam, a serie
de seis val ores dedicada aos ,,100 Anos do
Cinema em Portugal» noo entrou em c1rcula<;:oo em 1 de Julho, conforme tinhamos
anunciado no artigo do nosso prezado
consocio e amigo, Eng. Victor Correia publicado no numero anterior deste Boletim.
Embora noo nos caiba qualquer responsabilidade no assunto, pedimos desculpa aos
nossos leitores pela informa<;:oo incorrecta.
SERVICOS DE FILATELIA
Av Casa+ Riboiro,28
1000USBOA

Troco selos, Cartoes telefonicos, moedas e notas. Giovanni Bellotti. Casella Postale 71 .
27100 Pavia. Italia.
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Confraferniza900 dos 50cios do nosso Clube
no dia do seu 53,0 Aniversario
ara comemorar 0 53. 0 Aniversario do
nosso Clube voi reolizar-se, no dio 30
de Outubro, pelos 20 horos, um jontor
comemorotivo no Sola de Oficiois do Messe
do Forc;:o Aereo Portugueso no Monsanto.
Espero-se e desejo-se que os nossos prelOdos cons6cios comparec;:om em grande
numero. dondo ossim. com a sua presenc;:o.
um sintomo de grande vitolidode 00 Clube
Filotelico de Portugal.
Os prezados cons6cios seroo informodos
do emento do jontar no altura em que fizerem a respectivo inscric;:oo, dado que. de
momento. noo e possfvel foze-Io.
o custo do refeic;:oo e de 3300$00. Inscric;:oes ate 25 de Outubro.
Os prezados cons6cios que pretendom
porticipar nesto jornodo de confraternizac;:oo
podem, desde ja. fozer as suos inscric;:oes
remetendo a parte destocavel desto folho
ou, coso noo queirom inutilizar 0 Boletim,
fotoc6pio do mesmo, dirigido 00 Secretario
do nosso Clube.

P

Durante 0 reposto senJo distribufdos as
medolhos de 25 ones de ossociodo do Clube.
bem como as otribufdos 005 s6cios que participarom nos "Mostros)) reolizados no Clube.
no corrente ono.
No ombito dos comemora<;:oes do 53. 0
Aniversario do Clube. reolizar-se-a umo «Mostro Filotelico)) no Sede do CFP de 27 a 30
de Outubro. sendo expostos seis participoc;:oes de iguol numero de especiolidodes.
Convidom-se todos os s6cios do CFP a
visitar esto "Mostro)) no qual sera oposto um
carimbo comemorotivo em que e homenogeodo 0 poeto Jooo de Deus. nos correspondencios opresentodos para 0 efeito no
dio 30. data do seu encerromento.
N. da R. Noo seroo feitos convites individuolizados para 0 jontar de ConfroternilOC;:oo.
De notar. alias. que este jontar de confroternizac;:oo e extensivo a todos os s6cios que
desejarem comemorar mois este oniversario
do nosso Clube.

BOLETIM DE INSCRI(;AO
JANTAR DE CONFRATERNIZA9AO COMEMORATIVO DO 53. 9 ANIVERSARIO DO CFP
Nome _____________________________________________________________________
Morodo _________________________________________________________________
Localidade _______________

C6digo Postal _____________

Telefone _____________

Numero de pessoos _ _ x 3300$00 = _______________
Junto remeto dinheiro/cheque/vole de correio n.o __________________________________
s/Bonco ____________________ de valor iguol 00 otras referido.
Data _ _ ~/_ _
Assinoturo ____________________________________
Coodenodor do CFP: Fernando Marques Oliveira (Secretario do Direcc;:oo)
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9. 0 _ No Correio de Usboa, e debaixo do
direcc;:ao e responsabilidade do Primeiro
Oficial do Repartic;:ao das Cartas do Mar, se
faro umo escriturac;:oo particular para os
Correios Marltimos e havera um cofre para a
arrecadac;:ao dos seus produtos, de cujo cofre
tera uma chave 0 dito Primeiro Oficial e outra,
o Tenente do Correio.
7O. 0 - Os correios das terras que tiverem
porto de mar, logo que tiverem recebido
cartas do America ou IIhas em direitura, daroo
conta 00 Offcio de Usboa com nota do seu
importe total, nome do navio que as conduzir,
capitao que fez a entrega e c6pia do guia
ou factura que ocompanhou as mesmas
cartas. E iraQ remetendo 0 produto das
mesmas cartas todos os fins dos meses.
7 7. 0 - Para execuc;:ao do artigo anterior,
os correios dos portos de mar, como ficam
responsaveis pelo importe das cartas que
receberem. haveroo a importancia daquelas
que remeterem para as terras do interior do
Reino.
72.0 - Enquonto 0 correia estiver em
administrac;:ao particular e nao se variar 0
sistema actual, se abatera aos correios, vinte
por cento, em razao dos seus direitos e para
pagamentos dos Oficiais.
73.0 - Enquanto tambem durar a mesma
administrac;:ao particular, 0 Tenente do Correio todos os meses entrara no Real Erario ou
onde Sua Majestade for servida determinar,
com as somas que tiver produzido este ramo
de Fozenda e todos os quarteis se /iquidarao
as contos.
74. 0 - Segurarao cartas e mac;:os de
papeis, e nao outro o/gum genero ou dinheiro.
Do seguro de coda carta ou mac;:o, receberoo quatrocentos e oitenta reis, os quais
serao pagos 00 fazer do seguro e ocrescem
00 que a carta ou mac;:o houver de pagar
em razao do seu peso. Quanto 00 mais, se
praticorao as mesmas declarac;:oes, formalidades e assentos que se fazem com os seguros para dentro do Reino; e no sobrescrito,
do carta ou mac;:o seguro, farao a nota - E
SEGURO - em caracteres grandes e perceptfveis.
75. 0 - As cartas serao marcadas; a marco
sera 0 nome do terra em cujo correia forem
lanc;:adas.
Sftio de Nossa Senhora do Ajuda, em 26
de Fevereiro de 7798.

hora se recebem cortas cuja hora combinara e ojustora com 0 comandante do embarCOl;:OO, regulando-se (a) exigencia do mare,
e no inteligencia de que deve ser 0 mois tarde
possfvel.
4. 0 - Os copitoes ou comondantes dos
embarcac;:oes, por um oficial de navio,
mandaroo buscar a mala 00 correia no hora
ajustada. 0 correia a tera pronto e a faro
acompanhar ate 00 navio por um dependente do mesmo correio, 0 qual voltara de
bordo com 0 conhecimento de entrega,
tendo expedido 0 outro no forma determinada no Alvaro. Se 0 navio se demorar muito
mais tempo, a mala tambem noD sera tirada
do correio, se noD no vespera do efectiva
partida.
5. 0 _ Para que a mala possa estar pronto
a hora ajustada 0 correio, a propon;:oo que
for recebendo as cartas, as ira, depois de
porte ados, juntando em mac;:os que embruIhara em papeis fortes ou oleados para resguardo. Em coda mac;:o carregara 0 importe
das cartas que contiver. depois do que numerara 0 mac;:o para sua indicac;:oo e, afinal,
faro uma relac;:oo dos mac;:os que remeter,
seus numeros e importoncia, que incluira no
mala e sera dirigida 00 correia respectiv~,
servindo esta relac;:oo de guia e cargo do
importe das cartas que se remetem. E em
um livro destin ado para este ministerio, faro
assento do remessa com individuac;:oo do
nome do capitoo, navio, data do entrega e
porta a que se destina.
6. 0 - As cartas que vierem do America,
nao chegando ja pesadas e com os portes,
o serao logo e os ditos portes serao carregados no conformidade do Alvaro, a saber:
a carta que pesar ate quatro oitavas, pagara
quatro vintens; passando das quatro ate seis
oitavas, pagara seis vintens; passando das seis
oitavas ate oito, pagara oito vintens; ou a
carta pese seis oitavas e meia ou sete.
7. 0 - As oitavas que as cartas mais grossas, mac;:os ou vias pesarem alem de uma
onc;:a, se regularao e taxarao tambem de duos
em duos como, por exemplo, um moc;:o que
pesar de uma onc;:a ate uma onc;:a e duos
oitavas, se Ihe taxara 0 porte como se tivesse
uma onc;:a e duos oitavas; excedendo de uma
onc;:a e duos oitavas ate uma onc;:a e quatro
oitavas, se Ihe carregara 0 porte de uma onc;:a
e quotro oitavas. E 0 mesmo se praticara de
quatro ate seis oitavas e de seis ate oito.
8. 0 _ Com as cartas das IIhas do Madeira
e Ac;:ores, se observara 0 mesmo, atendida a
taxa dos seus portes.

Jooo Filipe da Fonseca
(Continua no proximo numero)
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eram sempre escritas por ele. E tombem de
muito interesse 0 que rezam os artigos 12.° e
13.° das ((Instruc;:oes para 0 Correio do Americal/ que explicam como erom elaborodos
as ((listasl/ para a distribui<;:oo do correspondencio, bem como 0 ortigo 24.°, que previa
a entrego domicilioria dos cortos que naG
fossem reclomodos. Esto forma de entrega
do correspondencia pode rio ser tombem
uma op<;:ao para os destinotorios, "carregando-Ihe sobre 0 porte 0 estipendio devido
00 condutor que sempre devera ser moderado ...
Muitos outros detolhes interessantes sao
descritos nestos ((lnstruc;:oesl/ que agora
reeditomos, tois quais a forma de registo das
cortos e 0 metodo de monuseio do correspondencio no interior do c orreio. Contudo,
para noo nos olongarmos oindo mais, deixaremos 00 orbitrio do leitor os outros esclorecimentos que poderao ser agora muito
ute is, quando do montogem dos c olec<;:oes
de historio postal do periodo pre-odesivo.

Portanto, em resumo, 0 que ocorreu na
realidade, foi que 0 Ministro D. Rodrigo de
Sousa Coutinho achou melhor tentar ensaiar
antes esse projecto do Correio Maritimo, razoo pela qual se publicaram os avis os ocima
transcritos. Contudo, devido a umo serie de
circunstancias, aquele Ministro decidiu depois
criar primeiro uma legislayao sobre um servi yO que julgava fundamental para 0 desenvolvimento economico da metro pole com
a sua principal colonia. Desta forma, foi
eloborado - ainda que um tanto apressadamente - 0 famoso Alvaro de 20 de Janeiro
de 1798. Porem, devido a demora na resoluyao por parte do Principe Regente D. Joao,
o mesmo so foi assinado a 26 de Fevereiro,
quando entao, para evitar maiores atrasos
na execuyoo daquele Alvaro, D. Rodrigo
resolveu mandar complemento-Io com as
((lnstruc;:oesl/ que seguiram manuscritas junto
com 0 Alvaro impresso para todas as colonias,
onde seriam executadas na parte em que
fossem aplicoveis.
Assim sendo, 0 Alvaro de criayao dos
Correios Maritimos de 20 de Janeiro de 1798,
so tero sentido quando acompanhado pelas
IClnstrur;:oesl/ de 26 de Fevereiro do mesmo
ano, que abaixo transcrevemos na integra e
que convem desde jo chamarmos a atenyoo
para alguns pontos fundamentais que
elucidarao algumas das mais importontes
duvidas da filatelia pre-adesiva portuguesa .
Primeiramente, 0 que assim poderiomos
chamar de «registo oficial de nascimento» da
marcofilia postal nacional. no que diz respeito
ao artigo 15.° das ((lnstruc;:oes para a Correio
do Reinol/, onde estipulou que: "As cartas
serao marcadas, a marco sera 0 nome do
terra em cujo correio (orem langadas... Outrossim, no ortigo 17.° dos IClnstruc;:oes para a
Correia do Americal/, ordenava : "Nos epocas respecfivas, aprontarao as cartas para 0
Reino e as marcarao com a marco do nome
do terra em cujo correio (orem langadas .. , ...
Sao estas as razoes porque a partir de 1798 e
naG devido as ((Instruc;:oes Praticasl/ de 1799,
que comeyarao a surgir as primeiras marcas postais em Portugal, Brasil e IIhas, que
todos conhecem jo por algumas pe<;:as, se
bem que extremamente raras.
Outra questao tambem muito importante,
e 0 que estipulou 0 artigo 2.° das ((lnstrur;:oes
para 0 Correio do Reinol/, que determinou a
regra de se colocarem nos sobrescritos das
cartas 0 nome do navio que as encaminhariam ao seu destin~, pOis tratava-se de
uma esc;:olha do remetente, razao pela qual

INSTRU9AO PARA OS CORRElpS DO
REINO DO MODO COMO HAO-DE
HAVER-SE COM AS CARTAS PARA 0
BRASIL E ILHAS, DEPOIS DE
ESTABELECIDOS OS PAQUETES
MARiTIMOS; E SISTEMA DE
ARRECADA9AO DE FAZENDA,
ENQUANTO 0 CORREIO ESTIVER POR
CONTA DO CORREIO-MOR

7. 0 - Logo que a comandante de qualquer navio mercantil que fizer viagem para
as Estados do Brasil au Ilhas dos Ar;:ores e
Madeira. participar 00 correio a dia do sua
partida. a dito correia 0 faro saber 00 publico
par um edital que fora afixar no prac;:a au
lugar publico do terra. e sobre a porta do
mesmo correia.
2. ° - Consecutivamente. no coso do
correia aprontara com resguardo um saco
au caixa com sua abertura e par cima a
nome do navio. onde quem houver de escrever par ele faro lanc;:ar as cartas. Sendo
mais navios, apron tara outros tantos sacos ou
caixas. Para maior exactidoo, recomendara
que nos sobrescritos das cartas se ponha
tambem 0 nome do navio por onde devem
ser remetidas.
3. ° - A proporc;:oo que se lanc;:arem as
cartas no correio, as ira pesando, carregando-Ihe os seus portes. Aceitara cartas ate a
vespera do dia do partida do navio e expressara no aviso que fizer, ate que dia e

e
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Permutes Inter-Socios
CONDI<;OES GERAIS
VENDAS
1) Todos os lotes portem de um valor estabelecido pelo sOcio vendedor e senSo adjudicados pela
maior oferta.
2) As ofertas senSo recebidas durante determinado tempo Indicado no Boletim. As ofertas terao que
chegar a secretaria do C.F.P. ate ao dia anterior da data marcada tendo em atenyao a ordem de chegada. A adjudicayao sera sempre feita ao maior ofertante. pelo valor igual a oferta que ficou imediatamente abaixo acrescida de 10%. com 0 valor minimo de SOSoo ou seus multiplos. No coso de igualdade entre
ofertas 0 lote sera atribuido a oferta chegada em primeiro lugar.
Se houver um so licitante e este tenha licitado 0 lote com 0 valor do preyo-base. este ser-Ihe-a
atribuido com um acrescimo de 10%.
3) Todo 0 moterial estar6 disponivel na sede do Clube para consulta. Aos socios fora de Lisboa sera
facultada toda a informayaO e fotocopios do lote ou lotes em venda. mas a pedido. Os pedidos de
informacao e fotoc6pios deverao ser acompanhadas de selos de correia para os portes da resposta
4) . Nao e cobrado qualquer encargo ao socia comprador.
As despesas de envio do moterial adquirido seroo por conta do sOcio adquirente.
5) Os lotes sao expedidos pelo correia em corta registada ou valor deciorado (neste coso a pedido)
e viajam por conta e risco do comprador.
6) Salvo indicayao em contra rio serao utilizados os catalogos especializados para selos e "Oliveira
Marques" para intelros posta is.
7) Para os socios fora de Portugal as remessas para pagamento dos lotes terao que ser enviadas em
escudos em Vale Postal ou Tronsferencia Bancaria em nome do C.F.P.
6) So sao oceites reclamayOes dentro do prazo de 5 dias opOs a recepyao dos lotes.

Lole
N."

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Pre90 base
(Escudos)

PORTUGAL SELOS

D. Maria 25RS CE2 usado
D. Maria 25RS CE2 usado
D. Pedro V cabelos lisos 25RS CE7 usado
D. Pedro V cabelos anelados SORS CE8 verde ozul c/muita ligeira fenda no cunho novo
s/goma
D. Pedro V cabelos lisos 100RS CE9 usa do boos margens
D. Pedro V cabelos lisos lOORS CE9 usado grandes margens
D. Pedro V cabelos anelados 5RS CElD cunho II usado
D. Pedro V cabelos anelados 5RS CElD cunho IX margens eurtas
D. Pedro V cabelos anelodos 25RS CEll usa do
D. Pedro V cabelos anelados 25RS CEll usado
D. Pedro V cabelos anelados 25RS CEll usado largos margens
D. Pedro V cabelos anelados 25RS CE12 cunho I usado
D. Luis I 5RS CE14 usado cunho III c/boas margens
D. Luis I 10RS eE15 usado boas margens (certifieado do ATENEU)
D. Luis I 10RS CE15 usado margens normais
D. Luis I lORS CE 15 usa do uma morgem curta as restantes normais
D. Luis I 10RS CE15 usado
D. Luis I 10RS CE15 Reimpressoo 1885 novo s/goma cor laranja
D. Luis I 25RS CE16 usado rosa margens largos
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1.700.00
1.S00.OO
2.800.00
38.000.00
8.S00.00
7.000.00
6.700.00
8.000.00
3.500.00
4.800.00
5.000.00
1.000.00
900.00
5.000.00
4.500.00
3.500.00
3.S00.OO
5.000.00
500.00

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

D. LUIs I fita curva 5RS CE19 n/denteado
D. LUIS I fita curva 5RS CE19 n/denteado novo s/goma uma margem curta
D. LUIS I fita curva 1DRS CE20 n/denteado novo s/goma margem curta afectando

1.000.00
7.000.00

o quadro
D. LUIs I fita curva 1DRS CE20 n/dent. margens normais para a emissao
D. LUIs I fita curva 1DRS CE20 usa do n/dente. uma margem curta
D. LUIs I fita curva 1DRS CE20 n/dent. uma margem curta naG afectando 0 quadro
as restantes norma is
D. LUIs I fita curva 20RS CE21 n/dente. usado uma margem curta
D. LUIs I fita curva 20RS CE21 n/dente. usado margens curtos
D. LUIs I fita curva 20RS CE21 n/dent. boos margens para a emissao
D. LUIs I fita curva 25RS CE22 usados n/dent. margens norma is
D. LUIs I fita curva 25RS CE22 n/dent. boas margens
D. LUIs I fita curva 25RS CE22 usado n/denteado
D. LUIS I fita curva 50RS CE23 usado n/dent. margens aceit6veis
D. LUIs I fita curva 100RS CE25-1 n/dente. boos margens para a emissao
D. LUIs I fita curva 100RS CE25-1 n/dent. usado uma margem curta
D. LUIs I fita curva 100RS CE25-1 n/dent. usado boas margens
D. LUIs I 100RS Reimpressao 1885 novo s/goma cor lil6s muito clara boas margens CE25
D. LUIs I fita curva 120RS CE26 usado n/dente. margens aceit6veis n/afectando 0 quadro
D. LUIS I fita curva 120RS CE26 usado n/denteodo c/uma margem curta
D. LUIs I fita curva 120RS CE26 usado n/denteodo sabre fragmento uma margem curta
D. LUIs I lORS Reimpressao 1885 denteado 12 1/2 CE28 s/goma
D. LUIS I fita curva 25RS CE30 novo
D. LUIs I fita curva 240RS CE35 usado
D. LUIs I fita direita 20RS CE39 dent. 13 1/2 novo s/goma popel lisa com leve dobra
diagonal
D. LUIs I fita direita 25RS CE40 denteado 13 1/2 novo
D. LUIs I fita direita 120RS CE44 usado
D. LUIs I fita direito lORS CE49 novos cores popel porcelana dent. 13 1/2 Tipo III
verde azul novo s/goma muito raro n/catalogado Certificado do ATENEU
D. LUIs I de frente 25RS CE57 denteado 11 1/2 novo
D. LUIs I de frente 25RS CE63 novo s/gomo
D. Carlos 300RS CE79 usado
D. LUIS 20RS CE86 sobrecarga "Provisorio" novo c/charneira reg amado
5.° Cent. Nasc. Infante D. Henrique 20RS CE101 novo s/charneira
5.° Cent. Nasc. Infante D. Henrique 50RS CE103 novo popel colado no verso
7.° Cent. Nosc. de Santo Antonio CE111/122 usado CEl13 dente canto curto
7.° Cent. Nosc. Santo Antonio 1000RS CE125 novo s/goma
D. Manuel II c/sobrecarga Republica CE170/183 serie nova camp. charneira defeituosa
Selo 1911 porteado do Continente 300/50RS CE196 c/goma
Ceres 1C CE200 popel porco dent. 15x 14 selo novo c/charneira
Ceres 7 1/2C CE213 popel porco dent. 15x14 selo novo s/goma
Ceres 10C CE215 popel porco dent. 15x14 selo novo c/charneira e vinca horiz.
Ceres 20C CE217 popel porco chocolate s/verde dent. 15x14 selo novo c/charneira
Ceres 50C CE219 dent. 12xll 1/2 selo usado
Ceres lE CE220 popel porcel. colorido dent. 15x14 novo s/goma
Ceres lC CE221 popel cartolina dent. 12xll 1/2 variedade "CQRREIO" selo usado
Ceres 1C CE221 popel cartolina dent. 12xll 1/2
Ceres 20C CE233 dent. 15x14 selo novo s/charneira
Ceres 20C CE233 dent. 15x14. Bloco de 3 selos novos s/gorna
Ceres 1E CE248 dent. 12xll 1/2 Bloco 12 selos novas s/charneira popel acetinado
Ceres 1.20 CE250 dent. 12xll 1/2 selo novo s/charneira
Ceres 1.50 CE259 dent. 12x11 1/2 selo novo s/charneira
Ceres 2.00 CE251 dent. 12xl1 1/2 popel lisa novo s/goma
Ceres 75C CE257 dent. 12xll 1/2 selo novo s/charneira
Ceres 48C CE284 dent. 12xll 1/2 selo novo c/charneira
Ceres 48C CE284 dent. 12xll 1/2 dais selos com tons diferentes novos s/charneira
Ceres 64C CE285 dent. 12xll 1/2 selo novo s/charneira
Ceres 1E.1.20 CE288, CE289 dent. 12xll 1/2 selos novos c/charneira

3.500.00
7.500.00
4.500.00
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5.000.00
3.000.00
2.500.00
5.500.000
500.00
900.00
600.00
2.000.00
10.000.00
8.500.00
10.500.00
3.000.00
2.500.00
5.000.00
5.000.00
6.000.00
4.500.00
35.000.00
3.000.00
2.000.00
6.500.00
50.000.00
2.500.00
2.000.00
6.000.00
2.000.00
1.200.00
1.500.00
32.500.00
42.500.00
6.500.00
6.000.00
1.000.00
3.500.00
6.000.00
1.500.00
2.000.00
1.000.00
11.000.00
1.500.00
1.500.00
3.300.00
4.800.00
500.00
2.200.00
4.000.00
2.000.00
600.00
1.700.00
1.000.00
4.800.00

'.

Portugal e suas Colonias nos seus mais variados aspectos, destacando-se a reforma dos
servic;:os postais (de que fora 0 principal
mentor quando do extinc;:oo do Oficio de
Correio-Mor), mandou publicar no n.o 48 do
Gazeta de Lisboa de terc;:a-feira, 28 de Novembro deste mesmo ana de 1797, 0 seguinte
aviso:
«Haven do S.M. determinado que no 1.0
de Janeiro do ano proximo futuro saia deste
porto em Bergantim. como Correio Marrtimo,
em direitura ao porto de Assu, na Capitania
de Pernambuco; levando cartas para a dita
Capitania e para a da Bahia, que deixara no
sobredito porto de Assu, e no mesmo recebera as que vierem das mencionadas Capitanias para Portugal; devendo depois seguir
a sua derrota pelos portos de Parafba,
Parnaiba, Piau/, Maranhao e Salinas, na Capitania do Para, e dali pora 0 Reino, deixando
e tomando cartas em todos estes portos: dose a saber ao publico que no Correio desta
Corte e na reparti<;:ao onde se distribuem as
cartas do Brasi/, se acha uma caixa com sua
abertura e 0 letreiro Correio Maritimo, na qual
quem houver de escrever pelo dito Correio
Marrtimo, faro lan<;:ar as suas cartas. As que
se remeterem da Cidade do Porto e mais
terras do Reino pelos correios para serem
expedidas do desta Corte pelo mencionado
Correio Marrtimo, 13 necessario que tragam
esta deciaraC;;ao no sobrescrito. Custara 0
porte de cada carta, oitenta reis, sendo do
tamanho ordinario.))
Este aviso segue 00 pe do letra 0 plano
do Governador do Para, irmoo do Ministro D.
Rodrigo, no que se refere 00 trajecto do
Paquete Correio Maritimo - original mente
composto por um unico bergantim - inclusive no reproduc;:oo dum grave erro geografico 00 localizar 0 porto de Assu no
Capitania de Pernambuco. No realidade, este
porto estava localizado no Capitania do Rio
Grande do Norte, que por sua vez faz fronteira
a norte com a Capitania do Paraiba e esta
a norte do de Pernambuco, como facilmente
constataremos num mapa.
Entretanto, muito have ria ainda para escrevermos sobre a organizo<;:ao das comunicac;:oes postais com as colonias neste
periodo, mas ficara para um futuro trabalho
que pretendemos realizar, ficando a promessa
de publicarmos no integra nos proximos numeros desta revista, 0 Plano apresentado pelo
Governador D. Francisco de Sousa Coutinho.
De qualquer forma, poderemos conciuir,
atraves do anuncio acima do Gazeta de

Lisboa, que havia no Correio Geral do Corte
uma repartic;:oo onde se entregavam as cartas vindas do Brasil. Noo nos esquec;:amos,
porem, que neste periodo 0 correia ainda se
encontrava sob administrac;:oo provisoria do
Correio-Mor, como facilmente reparamos
atraves do titulo do primeira «Instru<;:aoll acima enunciada. Isto quereria dizer que apesar
de 0 Correio-Mor nunca ter conseguido
efectivar a sua jurisdic;:oo nos colonias - em
especial no Brasil - ele 00 menos conseguia
usufruir de parte do renda auferida pelas
cartas vindas daquele Estado. Um outr~ aspecto a reter tambem. sera 0 porte de oitenta
reis (sugerido no Plano de D. Francisco) para
as cartas de crtamanho ordinario)), que vem
de encontro a ideia ja ventilada no nosso
artigo anterior sobre 0 conceito de «carta
singela)). Alias, com relac;:oo aos portes dessas
correspondencias mariti mas, no Suplemento
Gazeta de Lisboa do n.o 48 de sexta-feira, 1.°
de Dezembro de 1797, foi publicado 0 seguinte esclarecimento:
«Sen do conveniente que 0 porte de oitenta reis que deve pagar cada carta do
Correio Marftimo, se regule a peso, a fim de
que por um modo uniforme e com razao
suficiente se estipule a taxa das cartas mais
gross as: da-se a saber ao publico que toda a
carta do dito Correio Marrtimo, que pesar ate
quatro oitavas, inclusive, pagara somente
oitenta reis; as que excederem este peso,
pagarao trinta reis por cada oitava que mais
pesarem. alem das quatro; ficando sujeitos a
mesma taxa os ma<;:os, papeis ou vias. E tendo
ocorrido motivos que nao permitem a partida do dito Correio Marrtimo no 1.0 de Janeiro
proximo futuro, como se anunciou, ela fica
diferida por todo 0 mes de Janeiro.))
Por este aviso notamos que a progressao
do tarifa num primeiro momento, obedeceria a proporc;:oo de trinta reis por oitava a
mais de peso, sendo mais tarde estipulada
atraves do Alvaro de 20 de Janeiro, a progressoo de quarenta reis por oitava excedente. Alem disso, anunciou 0 edital que
ocorrendo «motivos que nao permitem a
partida)) do primeiro Correio Maritimo em 1.°
de Janeiro de 1798, a mesma ficava adiada
para 0 decorrer daquele meso As razoes para
esta mudanc;:a de pianos sao muito variadas
e complexas, estando relacionadas com
outros factos que reportam a data anterior a
estas resoluc;:oes e que fogem aos objectiv~s
deste pequeno artigo, mas que serao objecto
futuro de um profundo estudo sobre esse periodo.
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AS (<INSTRU~6ES» ANEXAS AO ALVARA DE CRIA~AO
DOS CORREIOS MARITIMOS PARA 0 BRASIL DE 1798
Luiz Guilherme G. Machado

ando continuidade ao nosso artigo ultimamente publicado nesta revista,
relativo ao Correia Extraordinorio para
a porto, vimos agora apresentar mais alguns
documentos de grande importoncia para a
hist6ria postal portuguesa do periodo preadesivo.
Jo e bem conhecido de todos a texto
do Alvaro de crio<;:oo dos Correios Maritimos
para 0 Brasil, de 20 de Janeiro de 1798. Porem, a que talvez algumas pessoas ainda noo
sabem, e que a mesmo foi acompanhado
par algumas tclnstrur;:oes)) que complementavam as disposic;:6es contidas naquele diploma.
Tratam-se da tclnstrur;:ao para os Correios
do Reino do modo como hao-de haver-se
com as cartas para 0 Brasil e IIhas, depois de
estabelecidos os Paquetes Marrtimos; e sistema de arrecadar;:ao de fazenda, enquanto
o Correio estiver por conta do Correio-Mor)),
tclnstrur;:ao para os Correios da America)) que poderemos afirmar ser a primeiro regulamento postal do Brasil - tclnstrur;:ao para as
Comandantes dos Paquetes)), tclnstrur;:ao para
a remessa de encomendas pelos Paquetes
Marrtimos)) e, finalmente, tclnstrur;:ao para as
Juntos de Fazenda dos Estado do Brasil sobre
Correios)), todas elas datadas de 26 de Fevereiro de 1798.
Estas tclnstrur;:oes)) - cujos originais encontram-se no Arquivo Nacional do Rio de
Janeiro, no C6dice 67, volume 23, folhas 12 a
27 - jo foram publicadas na Alemanha em
1984, atraves de um artigo nosso em edic;:ao
bilingue do Grupo de Trabalho Brasil da Federac;:ao Alema de Filatelia; bem como nos
Estados Unidos, em versa a reduzida (sem as
anexos das tclnstrur;:oes))), na PORTO-INFO, n.o
71 de 1984; e na BULL'S EYES, n.o 56 do mesmo
ana. Devido 6 pouca divulgo<;:ao destas

publicac;:6es em Portugal. julgamos oportuna
a reedic;:ao daquelas tclnstrur;:oes)), agora com
novas documentos e tambem com mais alguns esc1arecimentos, frutos de investigac;:6es
posteriores efectuadas em arquivos portugueses.
Assim sendo, a criac;:ao dos Correios Maritimos para 0 Brasil em 1798, se insere no
quadro da reformulac;:ao postal levado a
cabo com a abolic;:ao do Oficio de CorreioMor do Reina e a sua reintegrac;:ao 6 Coroa,
atraves do Decreta de 18 de Janeiro e Alvaro
de 16 de Marc;:o de 1797. Isto tudo devido ao
empenho pessoal do Ministro e Secretorio de
Estado da Marinha e Dominios Ultramarinos,
D. Rodrigo de Sousa Coutinho, um dos maiores Estadistas Portugueses de todos as tempos. a quem a hist6ria ainda devero fazer
justic;:a.
Tendo a mesmo regressado a Lisboa vindo
de uma longa missao diplomotica na Corte
de Turim. assumiu a novo cargo como Ministro
em 11 Setembro de 1796. Logo a 27 do
mesmo mes, expediu um oficio circular a
todos as govemadores das col6nias para que
informassem aquele Ministerio, dos meios que
poderiam servir para se estabelecer um
Correia com a Reina e os outros Dominios
Ultramarinos.
Das respostas enviadas por diferentes
governadores ultramarinos a este oficio, a
plano apresentado por seu irmao, D. Francisco de Sousa Coutinho, entao Governador
do Para, foi a escolhido como base para a
futuro Alvaro de criac;:ao dos Correios Maritimos. A bem da verdade, este plano minuciosamente elaborado, era a unico
concretamente viovel entre as outros apresentados. Assim, ainda no ana de 1797,
querendo aquele Ministro acelerar as vorias
reformas que tinha em mente realizar em
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77
78
79
80
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84
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97
98
99
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103
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108
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115
116
117
118
119
120
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125
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130
131

Ceres 1.60 CE291 dent. 12x11 '/2 selo novo c/charnelra
Ceres 2E CE292 dent. 12x11 '/2 selo novo c/charneira
Ceres 5E CE296 dent. 12x11 '/2 selo novo s/goma
Ceres 10E CE297 dent. 12x11 '/2 selo novo s/goma
Ceres lOE CE297 dent. 12x11 '/2 selo novo c/charnelra
Camilo Castelo Branco CE352/360 a CE355 com alguns defeitos selos novas
com charneira
Independencia de Portugal c/sobretaxa CE386/95 serie nova c/charneira
Ceres Londres 1.00 CE412 tiro horizontal de 4 selos novas s/charneira um selo com
aderencias muito bonito pela frente
Ceres Londres CE396/419 serie nova c/charneira
5.° Cent. do Marte D. Nuno Alvares Pereira. 4.50 CE452 em quadra
Ceres c/sobretaxa 15/20C CE460 dent. 12 11 '/2 selo usado
Ceres c/sobretaxa 40/2C CE468 castanho a castanho escuro variedade cliche IX
v. cat. CE468 usado 480.00x100=48.oo0
Ceres c/sobretaxa 1.60/2E CE481 dent. 12x11 '/2 selo usado
Ceres c/sobretaxa 40/1 E: 80/1.50 e 96/1.20, CE482. CE483. CE484 selos novas c/charneira
Ceres c/sobretaxa 1.60/3.20 CE486 selo novo c/charneira
Ceres c/sobretaxa 1.60/20E CE487 selo novo c/charneira
Ceres revalidado CE448/493 serie nova c/ e s/charneira"
Ceres revalidado 1.60 CE493 selo novo s/charneira
Ceres CE504 a CE512 valores c/gravura retocada novas c/charneira
Ceres 2E CE511 dent. 12x11 '/2 novo c/sinal de charneira
4.° Cent. Marte Gil Vicente CE577 /78 serie nova c/charneira
Legieo Portuguesa CE583/90 serie nova c/charneira
Legieo Portuguesa CE583/90 serie nova c/sinal charneira e goma suja
8.° Cent. do Funda<;:eo CE591 /598 serie nova c/leve sinal charneira CE597 c/goma
suja e pontos de oxido
Cent. do Selo Postal CE599/606 serie completa c/charneira
Costumes Portugueses 1.0 Em. CE607/616, serie nova c/charneira
Carmona CE652/59 serie completa nova c/charneira
Carmona CE652/59 serie completa nova c/charneira
Castelos de Portugal CE664/671 serie nova c/charnelra
Costelos de Portugal CE664/671 serie nova c/charnelra C668 com pontos oxido
Castelos de Portugal CE664/671 serie nova c/charnelra
Costumes Portugueses 2.° Em. CE667/84 serie nova c/charneira
Costumes Portugueses 2.° Em. CE667/84 serie nova c/charneira
Tomada de Lisboa CE685/90 serie nova c/charneira
S. Joeo de Brito CE691/694 serie nova c/charneira
Caravela 6.00, CE703 selo novo s/charneira
Caravelds 1948 CE696/704 serie nova c/charneira
Avis CE705/712 serie nova c/charneira
Avis CE705/712 serie nova c/charneira a CE712 tem goma suja
Historia do Arte CE713/714 serie nova c/charneira
ANO SANTO CE719/722 serie nova c/charneira
ANO SANTO CE719/722 serie nova c/sinal de charneira
3.° Anivers6rio OTAN CE749/750 serie nova c/charneira e goma suja
3.° Anivers6rio OTAN CE749/750 serie nova c/charneira
Hoquei em Patins CE751/752 serie nova c/charneira
Obras POblicas CE755/758 serie nova c/charneira
S, Francisco Xavier CE759/762 serie nova c/charneira
D. Dinis CE763/777 + CE818 serie nova c/charneira
D. Dinis CE767, 769, 772. de .90, 1.40 e 2.30 novas s/charneira
Guilherme Gomes Fernandes CE780/781 serie nova c/charneira
Centeno do Selo Postal CE786/793 serie nova com charneira
Funda<;:eo Cidade de S. Paulo CE802/805 serie nova c/sinal charneira
Reis de Portugal 1.0 Dinastia CE806/814 serie nova c/sinal charneira
Almeida Garrett CE827/830 serie regomada s/charneira
Almeida Garrett CE827/830 serie nova c/sinal de charneira
Almeida Garrett CE827/830 serie nova c/charneira
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2.100.00
5.400.00
3.300.00
12.500.00
15.200.00
15.000.00
3.000.00
2.500.00
13.000.00
16.500.00
3.000.00
18.000
2.500.00
500.00
700.00
1.200.00
2.000.00
3.000.00
5.000.00
3.000.00
1.750.00
8.000.00
7.000.00
2.000.00
3.800.00
4.500.00
6.500.00
6.500.00
6.000.00
6.000.00
6.300.00
6.800.00
6.500.00
1.750.00
1.250.00
9.000.00
15.000.00
4.000.00
4.000.00
1.000.00
5.000.00
5.000.00
12.500.00
12.500.00
500.00
1.750.00
3.500.00
4.800.00
2.750.00
650.00
4.800.00
5.000.00
2.000.00
3.000.00
5.300.00
5.500.00

132 Cent. Funda<;:oo do Faculdade de Letras CE874 erro com retroverso total novo
c/goma s/charnelra MUlTO RARO
133 Europa 1966 CE983/85 serle novo s/charneira dent. 11 '/2 x12
134 Alfabetiza<;:oo 3.00 CE1294 dent. 13 '/2 quadra novo s/charneira
135 Alfabetiza<;:oo 3.00 CE1294 dent 13 '/2 quadra novo s/charnelra
136 Instrumenta trabalha 30.00 CE1375-A arco interrompida erro balde s/palha. ousenclo
do cor amarela quadra novo s/charneira
137 Centen6rio Funda<;:oo Bloco n.· 2 com alguns vincos
138 Costumes Portugueses Bloco n.· 4 novo s/charnelra c/pontos 6xldo
139 Porte franco CE4; CE11/l0; CE17/22; CE23/28 selos novos c/charneira

12.000.00
12.500.00
7.000.00
12.000.00
35.000.00
18.000.00
9.000.00
2.200.00

MADEIRA

140
141
142
143
144

D. Luis I 20RS CE16 selo novo s/goma
D. Luis I SORS CE18 sobrecarga C dent. 13 '/2 selo usado
D. Luis I 100RS CE20 sabrecarga C dent. 13 '/2 selo usado
D. Luis I SORS CE28 Reimpressoo 1885 Dent. 13 '/2 novo
Ceres CE41/61 serie novo c/charnelra CE44 s/goma

2.500.00
2.500.00
4.SOO.00
1.SOO.00
1.600.00

A~ORES

145
146
147
148
149
1SO
151
152

D. Luis I 50RS CEll canto curta usada carimbo P. Delgado
D. Luis I 50RS CE20 sobrecarga dent. 12 '/2 novo
D. Luis I 80 RS CE41 popel porcelana dent. 12 '/2 usada
D. Luis I 100RS CE42 popel porcelana dent. 12 '/2 nova s/gama
Jornais 2 '/2 RS CE46 popel liso. dent. 12 '/2 carlmba nominal de S. Roque
D. Luis I 20RS CE58 dent. 12 '/2 usado
Santo Ant6nio 5RS CE74 selo novo s/goma
Independelncia de Portugal 3.· Em. CE266/81 serie novo c/charneira

12.500.00
5.000.00
3.S00.00
3.S00.00
500.00
7.500.00
500.00
1.700.00

ANGRA

153 D. Carlos 100RS CE9. dent. 13 '/2 novo s/goma

2.SOO.00

MACAU

154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

TIpa coroa novas cores e valores lORS CE16 dent. 13 ' /2 usado
Tipo caroo c/sobrecarga 55/8oR5 e 10S/8oRS CE24 e CE26 dent. 13 '/2 usados
Imperia Colonial Portugues sobretaxa 35/6 aCE316 usado
Padroes 1942 CE318 Blaco de 21 selos novos emitidos s/goma
Mativos loco is novas cores CE348 c/bando lateral nova s/charneira
Motivos locais novas cores CE348 novo s/charneira
Correia aereo tipo "Padroes.. c/sobrecarga CE3 bloco horizontal de 10 selos novas
Porteado tipo "Padroes.. c/sobrecarga CE45 blaco horizontal de 8 selos com margens
e numero do obra no margem inferior novos s/charn.
Imposto Postal Monumento 00 Marques de Pombal CE P3/5 serie completa em quadres
novas s/charneira
Impasto Postal Nossa 5enh. das Miseric6rdlos CE IP24 quadra nova
Noo emltidos motivos locais 1 pataca azul CE NE 10 canto curto
Correia aereo CE 1/9 serie "/" os valores SOA. 70A 1P sao usados

3.S00.00
1.S00.00
2.400.00
2.800.00
2.000.00
2.000.00
2.SOO.00
2.200.00
2.SOO.00
700.00
2.SOO.00
500.00

ANGOLA

166
167
168
169
170
171

Tipo coroa 40RS CE13 dent. 13 '/2 novo s/goma
Animais de Angola CE355/374 serie novo s/chorneira
Indigenas de Angola CE388/99 serle nova s/charnelra
Vistas de Angola CE311/317. indigenes de Angola CE388/99 series completes usadas
Aves CE326/349 serie usada com alguns valores novos
Mulheres de Angola CE417/427 serle nova s/charneira
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1.800.00
2.500.00
500.00
600.00
3.700.00
1.200.00
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EDITORIAL
No novo "Ano Filatelicoll que acaba de ter inicio. gozadas que foram as merecidas
ferias dos nossos estimados associados e tambem as dos directores do Clube. voltamos
00 contacto com os nossos prezados leitores para Ihes desejar. as maiores felicidades
pessoais no "Nova Epoca Filatelicall e os maiores exitos no actividade que nos une - a
Filatelia.
Ao iniciarmos a "Nova Epoca Filatelicall que coincide. praticamente. com a saida
deste numero do Boletim (0 terceiro deste ano) pensamos ser nosso dever dirigir aos
associados do Clube varios "apelosll que se justificam plenamente.
Antes. porem. desejamos relembrar que esta Direcc;:oo tem feito 0 que Ihe e possivel
para ir 00 encontro dos desejos e interesses dos seus associados. tomando iniciativas que.
julgamos. sao do agrado de todos. Assim. as obras do secretaria ja foram realizadas.
grac;:as a generosidade e compreensoo de alguns socios e amigos; estamos a levar a
efeito. no sede. duos "Mostrasll por ano. 0 que ja noD se realizava ha muito tempo;
organizamos jantares de confraternizac;:oo. em optimo ambiente. onde entregamos
medalhas comemorativas aos socios com 25 e 50 anos de filiac;:oo no Clube e aos associados que participaram nos "Mostras Anuaisll; lanc;:amos no "Boletimll a rubrica "Permutas Inter-Sociosll. que foi um exito; cumprimos. no integra. 0 que prometemos quanta 00
Boletim do Clube. isto e. a publicac;:oo de quatro numeros por ano. sem atrasos significativos.
Alem disto. alguma coisa mais se conseguiu. para os Servic;:os Administrativos. nestes
ultimos dois anos.
E possivel que um ou outr~ associado pense que se podia ir mais alem ... Sonhar e
facil! Nos momentos dificeis que as Agremiac;:oes. em geral. atravessam. sera irresponsavel entrar em aventuras. embora estejamos abertos. sempre. a outras iniciativas que
tenham viabilidade e que noo se mostrem megalomanas ou utopicas.
Agora vamos aos apelos:
Pedimos a compreensoo e boa vontade de todos os socios do CFP que. por razoes
varias. tem as suas quotizac;:oes em atraso. Com efeito. sera extremamente dificil para
noo dizer impossivel. satisfazer os compromissos (que noD sao pequenos) do nosso Clube
se noD entrarem nos seus "cofresll as receitas de que necessita.
Por outro lado. e imperioso que mais filatelistas se filiem neste grande Clube. Assim
solicitamos aos dedicados associados que se esforcem por "trazerll um ou mais amigos
para as nossas "fileirasll.
Para levarmos a cabo outras obras e iniciativas projectadas continuamos a confiar
no generosidade dos nossos estimados associ ados. pelo que esperamos poder incluir
muitos mais nomes no "Campanha de Angariac;:oo de fundos para as obras do sedell .
Finalmente. e mais uma vez. dirigimo-nos aos grandes do Filatelia Nacional para que
colaborem neste Boletim. escrevendo artigos de interesse sobre as diversas disciplinas
filatelicas.
Bem hajam por aquilo que fizerem em prol do nosso querido Clube.
Eurico C.E. Lege Cardoso
~
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filatelia

\~ BARATA DAS NEUES
Rua da Trmdade. 5-1.2 eto. (ao Largo do Carmo) - Apartado 2690 -1117 LlSBOA CODEX
Telet.: (01) 3467133 - Fax (01) 3429967

172
173
174
175

Escudos de Angola 1.0 Emf. CE436/454 serie nova s/charneira
Escudos de Angola 2.0 Emf. CE457/478 serie nova s/charneira
Igrejas de Angola CE480/497 serie nova s/charneira
1.0 Exposi<;:oo Filatelica Bloco CE2 C7carimbo do exposi<;:oo

1.400.00
1.500.00
500.00
1.000.00

SAO TOME E PRiNCIPE

176 4. 0 Cent. do Descobrimento Maritimo para a india c/Republica 3 series com pi etas
CE175/182. CE183/190 e CE191/198 novos c/charneira
177 Ceres CE268/276 serie nova c/charnelra
178 Ceres CE279/297 serie nova c/charneira
179 Correio aereo. Tipo Imperio legenda .. Sao Tome" CE1/9 serie nova c/charneira
180 Correio aereo CE 1/9 serie nova c/charneira

2.500.00
7.000.00
6.000.00
12.500.00
12.000.00

CABO VERDE

181 Descobrimentos CE266/275 serie nova s/charneira
182 N.S. Fatima e UPU CE261; CE262 novos s/charneira

2.000.00
850.00

iNDIA

183 Carta de Domoo CE459/466 serie nova s/charneiro e alguns pontos de oxldo

500.00

MO<;:AMBIQUE

184 Bras6es CE431/447 serie nova s/charneira
185 Barcos Portugueses CE459/478 serie nova s/charneira
186 Uniformes do exercito CE49O/501; Mineralogia CE518/526 series novas s/charneira

SEMPRE NA VANGUARDA DAS GRANDES NOVIDADES
LlTERARIAS-FILATELICO/NUMISMA TlCAS
Possuimos gronde quantidade
de livros, revistas e catologos
sobre filatelia e numismotica

LOUREN<;:O MARQUES

187 D. Carlos I 50RS CE7 dente. 13 '/, novo s/goma

800.00

COMPANHIA DO NIASSA

188 D. Carlos 25RS CE49 sobrecarga pequeno selo usado

NACIONAL
E ESTRANGEIRO

1.300.00
2.300.00
750.00

6.000.00

TIMOR

189 N.S. Fatima CE269 novo s/charneira
190 UPU CE270 novo s/charneira

600.00
1.300.00

REP. POP. GUINE-BISSAU

191
192
193
194

Independencio
Independencio
Independencia
Independencia

5PCE3
5PCE3
CE5/8 serie nova s/charneira
CE1/4 serie nova s/charneira

600.00
600.00
500.00
2.000.00

ULTRAMAR

• MARCOFILIA
• SOBRESCRITOS
DE 1.° DIA
.INTEIROS POSTAIS
• POSTAIS MAxlMOS
• CARTAS FILATELI
• AEROGRAMAS

195 Uniformes do Exercito: Angola CE502/513. C. Verde CE314/21. Guine CE311/318.
Mo<;:ambique CE490/501. Sao Tome CE380/387. Timor CE340/347. seis series completas
novas s/charneira
196 Lote 34 selos novos s/charneira: Vasco do Gama 6 selos. Reforma administrativa 6 selos.
D. Manuel I 6 selos. Presidente Carmona 6 selos. N.S. Fatima 6 selos. viagem presidencial
Americo Tomaz 4 selos: Angola. C. Verde. Guine. Me<;:ombique. Sao Tome e Principe
e Timor
197 Uniformes: Cabo Verde CE314/21. Guine 311118. S. Tome e Principe CE380/87 e Timor
CE340/47 series completas novas s/charneira

47

3.600.00

700.00
3.300.00

198 ANa SANTO. Angolo. Cabo Verde. Guine. Moc;:ambique. S. Tome e Timor. selos novos
s/charneira
199 N.S. Fatima: Angola. Cabo Verde. Guine. Moc;:amblque. S. Tome. Timor e Macau series
completas em quadras novas s/charneira
200 Uniformes: Angola CE502/l3. Cabo Verde CE314/21. Guine CE311/l8. S. Tome CE 380/87
series completas s/charnelra
201 1949 Unioo Postal Universal Macau e de todas as col6nias selos novos c/charneira
202 1950 ANa SANTO Macau e de todas as col6nias selos novos cl e s/charneira

1.800.00
1.500.00
3.200.00
7.500.00
3.000.00

Data limite para a recep'reo das ofertas 15 Novembro d e 1996
A recep<;:ao do material para a revista n.o 374. tera que estar em nosso poder
via correia regist ado ate final de Outubro.
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Mostro Filotelico 800 Anos
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e do 20. 0 Aniversario

Outubro

ZONA 3

Centro Filotelico Juvenil
do Fogueteiro
Clube Filotelico de Portu$lOI
Sec. Fil. Clube de Compismo
do de Almada
Nucleo Filotel;co de Alhondro
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CLUBE FlLATELICO DE PORTUGAL (Pessoa Colectlvo de
Utilidade Publica)
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Saloes/Mostros
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Evora
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Mostro V Quinzeno Fil. Juv.

Beja

2/14 Dez.

Santo Andre

1 03 Dez.

34. 0 Mostro Filotelico
- A Drogo - Um Pesodelo
Universal - Dio do Selo
Mostro Filotellco - Aniversario
27.0 Mostro Filotelico Com.
do Dio do CO~isto
2B.· Mostro Fil. 01. Juvent.
Almada/96 -Dio do Selo
Mostro Tro~es Tfpicos
do nosso egloo
ZONA 4

AFAL - Associoc;:ao Filotelico
AlentejolAlgarve
CTM - Confrorio Timbrologico
Meridional
Nucleo Colec. Cult. Desp.
Hosp. Dlsl. de Bejo
Nucleo Filotelico GDCT
petroWI - Sui
Sec. iI. Lions Clube de Portimao

Solao Dio do Cidode

Mostro Filotelico - 010 do Selo
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Mostro Filotelio Dio do Selo

Portimao
P. Delgado

1 Dez.
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TeSO!XeKo: Fernando A. AraUjo Mendon-

c;:e
Seeretorio: Fernando Marques de OJJve~e
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ZONA 6

Nuc. Fil. Infontil Esc. EB/JI
Arriles - Acores
Clube de F~otelio ,,0 IIheu»
- Esc. Sec. do Horta

1996

Coord en odor e Admlnistrador.
J. RODRIGO DIAS FERREIRA

Passamos de seguida a tornar publico 0 Plano Exposicional para 1996

Filah~iica

~otembro

Dr. EURICO C E. LAGE CARDOSO

PLANO EXPOSICIONAL 1996

OrgonlzarrCio

Revisto Trimestrol
Arlo l • N· 373 •

cO)'.\nOltfHI ~1~S1'E NU~IEItO
Cardoso - Dr. Eurlco C.E. Loge
Ferreira - Jose Rodrigo Dias
Guillamon - Felix G6mez
Machado - Luis Guilherme G.
Pereira - Americo Mascarenhas
Silva - Joao Pedro Pinheiro
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Nota de Encomcnda.

You may acquire our cards
by filling oul and liCOOing
us Ihis Order Fonn.

PORTUGAL TELECOM. SA.

~L~SC~T'L~~["lm2m"",lI,9'

NOTA DE ENCOMENDA
ORDER FORM

Tel: SIlO 33 07 '-ax: SIlO 33 3D

Nome I Name ______________________________________________________________________
Coleccionador NY

Envio + Portes
(Handling & Postage)
Portugal
Europa 1 Europe
OUIrOS Poises 1 Outside Euro

Forma de Pagamento I Payment by:

1-4
460$00
835$00
1.185$00

Sistemas de Alarme
contra
intrusoo e incendio

5 - 10
710$00
1.305$00
2.005 00

Inclui stock limitado
para coleccionadores

o Cheque eoda,sada a Ponugal Telecom. SA I Cheque for PTE payable to Ponugal Telecom. SA.
o Visa
N."' Nr. ITIIJ ITIIJ ITIIJ ITIIJ
o Eurocard
Valido ate' Expiry date: rn rn rn ,
o Maslercard

Limit~

quanlilies

Deliveries available occording to

stock available on the moment

I_ '_

DOIO / D...: ___
As...iO!!turu l AUlhorized Signouun::

ALVARAs : N.o 24 MAl 10/04/91 N.o 4150 EOP 25/6/87

2 9'20".42
.. .foi 0 tempo que Carlos lopes levou a correr
uma maratona que valeu a Portugal
a primeira medalha de cure olimpica.

um exclusivo do
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•
"Os Jogos Olrmpicos' sao urn d ocumento hist6 rico
omplamente ilustrodo, que norra com vivocidode as
peripecios e os grondes feitos das O limpiados desde a
Antiguidode ate 00 dio de hoje, com destaque para as
participa<;6es partuguesas.
Do autorio do professor Carlos Paula Cardoso, esta
obro e imprescindivel para uma compreensoo rna is
completa do sociedode modema no ultimo seculo . Esta
edi<;oo dos Correios de Portugal e ainda umo fonte de
consulto preciosa para os amontes do desparto e para
os filotelistos.

$ CORRmS

DIREC~O DE FILATElIA

A., ea.aI RibIinJ. 21
leu' \9OA COOO<

12 valiosos selos de colec<;60 e urn bloco numerado,
comemorativos das Ol impiodos de 1988, 1992 e
1996, estoo incluidos nesto edi<;oo autenticoda pelos
Correios de Portugal Indispensavel!
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PECA A LEILOAR NO MAIS ESPECTACULAR
LEI LAO ATE HOJE REALIZADO EM PORTUGAL
NOS

D

LEILOES FILATELICOS P. DIAS, LDA.
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