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A Funda~ao Albertino de Figueiredo

para a Filatelia inaugurou 0 Cicio
de Conferencias sobre a Filatelia e Historia Postal

cFp
Director.
Dr. EOOICO C.E. !AGE CARDOSO

Coordenodor e AdmilIstJOdor.
J. RODRIGO DtAS FERREIRA

om uma notavel assistencia de publico,
a FundaC;ao Albertino de Figueiredo
para a Filatelia inaugurou a seu ciCiO de
conferencias sabre filatelia e historia pastal com
uma dissertagao de Angel Bahamonde Magro,
catedrOtico de Historia Contemporanea, sobre
«A cartografia pasta I historica em Espanha • . 0
orador foi apresentado pelo presidente da Fundagaa, Albertino de Figueiredo, que anunciou
que estas conferencias terao lugar periodicamente durante um tempa indeterminado, em
beneficio dos varios sectores interessados na
filatelia.
orador evocou 0 nascimento da cartografia pastal moderna em Espanha, situada no
comego do seculo XVIII, e descreveu 0 seu desenvolvimento ate ao momento actual, destacando 0 simultaneo desenvolvimento do
Correio e a sua contribuic;ao para a criac;ao
do moderno Estado espanhol, ao perder 0 seu
caracter de privilegio privado e passar a ser um
eficiente servic;o publico.
Bahamonde afirmou que 0 primeiro mapa
postal conhecida foi realizodo por Henri Jaillot
em 1 720, ana em que tamoom surgiu 0 primeiro Regulamento postal do historia de
Espanha . Este mapa, que assinala os itinerarios
das malas-postas em forma radial e com centro em Madrid, fez escola e serviu de modelo
para a elaborac;ao de cartas posta is posteriores.
A obra transcendental da cartografia postal espanhola foi 0 Atlas geograflco de Correlos, malas-postas e estafetas do Peninsula de
Espanha, elaborado entre 1789 e 1790 por

Francisco de Ita e Juan Victoriano Jareno. Esta
obra veio a completar as novas Ordenangas
pastais e passou a ser considerada a emblema do modernizagao do Correia no Espanha
do sua epaca.
Em meados do seculo XIX, a Espanha dispunha de um moderno sistema pastal que, associado a construgao do rede electrotelegrafica, assegurava um sistema de
comunicagoes muito eficiente. Segundo a orador, a edigao de mapas pasta is au telegraficos passa a ser um fenomeno quotidiano e
surgem as «geografos do Correia» especializados, sendo Lopez Fabra um dos seus representantes mais destacados.
A Lei de Bases de 1909 constituiu a marco
principal para a modernizagao dos correios espanhois durante a primeiro tergo do seculo XX.
Fruto dela viria a ser a publica gao, em 1920,
pela Direcgao-Geral de Correios e Telegrafos,
de um extenso atlas de cada provincia espanhola titulado Los Servlcios de Correos en
Espana (Os Servlc;os de Correlo em Espanha).
Segundo Bahamonde, a conhecimento desta
cartografia tematica e um instrumento fundamental para a interpretagao da historia postal
espanhola.
Outra conferencia sobre filatelia e historia
postal teve lugar no dia 16 de Margo na sede
do Fundagao Albertino de Figueiredo para a
Filatelia. Fernando Aranaz del Rio, presidente
do Federagao Espanhola de Sociedades
Filatelicas (FESOF) e patrono da Fundagao, dissertou sobre «Como se monta e avalia uma
colecgao».
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2.800
3.000
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2.49
2.49

185
186
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COl61ogos de Inleiros·Poslois Portugueses, 1.° e 2.° volumes, de AH. Oliveira Mar·
ques, CTTJ1985. NOVOS
9 Col61ogos de .Leil6es Filolelicos P. Dies, Ldo .• do n.o 1 00 n.o 9, incluindo os
resultados do n.O 2 00 n.o 9
70 Ccrl61ogos de Mastros e Exposi96es Filcrlelicos Portuguesos, lodos diferenles
Livro .COLOMBO., edi900 dos CTT, completo com a provo e lados os selos e blocos
dos 4 poises. NOVO
Livro .Nonbon JinJOs Portugueses no Jopoo., edi900 dos CTT, complelo com a
provo e tados os selos. Novo
Livro .Os Telegrofos - Postois no Haro do Lula/Breve Hisl6ria das Greves das Carreias
e Telegrafas de 1917 e 1920 •• de Luis Eugenio Ferreiro, 1980. Novo
50 80leflns do Clube Filcrletica de Portugal, entre os n.o 159 e 243, lados diferentes
Jomal .Noticlos Filatelico', edi900 de Coimbra, dos n.o 1 0056, 58 00 90 e 101
(faltam 57. 91 a 100 e 102 a 1051
Revista .Franquio., n.o 1 a 37, encademoda em 3 volumes, 1974/7. Novos
Revista .Franquia •• n.o 1 037, sollos, 1974/7
Revisla .0 Selo', Iote de 94 revistas ladas diferenles de 1940 a 1962
Revista .FN·Fllalelia·NumismOtica., lole de 11 revistas n.o 1 a 3, 5 e 6, 30 a 33, 49
e 58
Revista .Selos & Moedas. n.o 1, do Sec. Filalelica e Num. do Clube dos Galitos
Expasl900 Mundial de Filcrlelia • Portugal 98., boleftns n.O 0, 1 e 2, Cal61ogo e
Palmares

Data limite para a recep~ao das ofertas: 17 de Abril de 1000 (l.a Feira)
A recepc;ao do material para a revista n,o 389 a sair em Setembro. ter6 que estar
entregue via correio registado ate 24 de Julho de 2000 (2.0 Feiraj.

Possuimos grande quontidode
de livros. revistos e cotologos
sabre filotelio e numismotico

NACIONAL
E ESTRANGEIRO

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

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5. 2 DP -

1150-020 LlSBOA - Telef.: 21 8123936

Expediente - Quintas-feiras e saba dos, das 15
e quotiza~oes dos s6cios:

as 19 horas.

Q~alidades

• MARCOFILIA
• SOBRESCRITOS
DE 1.0 DIA
• INTEIROS POSTAIS
• POSTAIS MAxlMOS
• CARTAS FILAT~LI
• AEROGRAMAS

JUNIOR (menores 18 anos) - 1 000$00 ano
EFECTIVO (Lisboa e Concelhos Limitrofes) - 1 050$00 semestre; 2 000$00 (ano);
(Provincia, IIhas e Macau) - 1 800$00 ana
CORRESPONDENTE (Estrangeiro) - 2 400$00 ana
Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro.
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Selos BIPARTIOOS sobre 5 fragmentos, MACAU, D, Carlos, 6a '/200r AFl17 e 2a '/4a
AF145, PONTA DELGADA, D, Carlos, 5r AF1. COMPANHIA DE MOC;:AMBIQUE,
Elefantes, 5r AF 12 e 50r AF 17
Selos PERFURADOS de Portugal. Lote de cerca de 70 selos usados, lavados, muijos
repetidos
SELOS lavados de Portugal, Coionias e Estrangeiro, Lote de cerca de 11 ,000 selos,
tados os fermatos, muitos repetidos
96 PAGELAS dos crr dos anos de 1975 a 1982, a maloria em duplicado e algumas
emtripllcado
47 PAGELAS dos crr dos anos de 1992 a 1994, a malorla em duplicado
R, p, ANGOLA, PAGELAS n,o 1, 4, 6, 8 e 10 de 1993, series c/carimbas de 1.0 dia.
AF311/3, 324/7, 328/31, 333/6 e 341/4
ETIQUETAS DE REGISTO de Portugal. Lote de cerca de 1700 eHquetas, lavadas, muijos
repefldos
ETIQUETAS DE REGISTO das Ex-Colonlas de Portugal. Lote de cerca de 100 eHquetos,
lavadas, muijas repeHdas
ETIQUETAS DE SERVlC;:OS DIVERSOS dos Correios portugueses e estrangelros, Lote de
cerca de 100 eflquetas, lavadas, algumas repeHdos
FRANQUIAS MEcANlCAS partuguesas, Lote de cerca de 400 sobrescritos, muijos
repetidos
SELOS DE RECIBO de Portugal. Lote de 16 selos, usados, Incluindo 0 n,o 1 do Cotelogo Paulo Barota (56 2 repeHdos)
SELOS DE RECIBO de Portugal. Lote de cerca de 1,000 selos usados, lava dos, muijos
repetidos
SELOS DE RECIBO, COLaNIAS, Impasto de Selo, $06, $10, $80, Cot. Paulo Barota 57
(2), 61, 68 (2) e Contribuic;;oo Industrial, 2$00, PB22 (2), fNDIA, Impasto do
Selo, 100r em par vertical, PB85 (2)
SELOS DE RECIBO CAMAAAmos, Camara Municipal de Montennor-o-Novo, Impasto
de Exportac;;oo, NOVaS, $01 com gonno mas deslocado para baixo e $03
semgoma
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.500

2,99
3.49
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,700
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DIE LUPE PHILATELISCHE MITIEILUNGEN + DIE SAMMLER-LUPE, 22 + 14 = 36 jomals dos
anos de 1948/9 entre os n,o 1 e 42 + 5 e 20
KLEINER SPEZIAL-KATALOG uber DIE BRIEFMARKEN DER SCHWEIZ (VI. AUFLAGE) 1931 +
MULLER-KATALOG SCHWEIZILIECHTENSTEIN 1943
NOTIZIARIO FILATEUCO/STORICO/NUMISMATICO con rubrlche di STOmA, SCIENZE, LETTERE,
ARTI, 43 fascicolos dos anos de 1968/82, entre os n,o 84 e 210
CATALOGO SASs6NE DEI FANCOBOLLI D'ITALIA E D'EUROPA. 1954
SCOTrs STANDARD POSTAGE STAMP CATALOGUE, 1935
4 CATALOGUES DE TIMBRES-paSTE WERT & TELLIER-CHAMPION, Tomes I, France & pays
d'expression franc;;alse; 1949, 1959, 1968, 1972
2 CATALOGUES DE TIMBRES-POSTE WERT & TELLIER-CHAMPION, Tomes III, Timbres d'Outremer; 1957, 1969
3 Cot61ogos Afinsa, de Portugal e das Ex-ColOnias ambos de 1991 e de Portugal de
1995
2 Cot61ogos Afinsa, de Portugal de 1992 e 1996
2 Cot61ogos Afinsa, de Portugal de 1993 e 1997
Catelogo de Selos Postals de Portugal, IIhas e Macau, edlc;;oo Afinsa de 1999, Novo
Catelogo de Selos de Macau, edijado em Macau em 1995, com tados os selos e
blocos impressos a car e dimensoo originois, Novo
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EDITORIAL
Nem sempre e facil levar por diante projectos que temos em mente, por mais boa
vontade que tenhamos, por maior que seja a nossa disponibilidade, Muitos e variados
escolhos se nos deparam pela frente, alguns diffceis, muito diffceis de transpor. Nao e de
estranhar, por isso, que 0 nosso Clube, ha cerca de quarenta anos, naG realize uma ExposiC;ao Nacional, embora tenha realizado, nos ultimos vinte anos, certames de envergadura digna de realce,
Referimo-nos as tres Exposic;oes Filatelicas Luso-Brasileiras, as chamadas «LUBRAPEX's.
de 1980, 1984 e 1994 e a ExposiC;ao Luso-Alema de 1992,
Uma das razOes principais que desmotivaram sucessivas direcc;oes que estiveram a
frente do nosso Clube foL precisamente, a falta de espac;os com dignidade e area suficientes para «receber. uma ExposiC;ao do referido nivel. Os que existem, com tais condic;oes, sao cedidos a prec;os que naG se compadecem com os subsidios concedidos aos
Clubes que pretendem organizar eventos daquela natureza, Quer se queira quer naG as
agremiac;6es filatelicas das cidades ditas do provincia tem apoios de varia ordem (espaC;os bons e gratuitos, ajudas das autarquias, etc" etc,),
Vem a prop6sito este arrazoado para comunicar aos nossos prezados cons6cios que
56 agora, passado mais ou menDs um ano, e que temos a certeza do local onde vai
realizar-se a ExposiC;ao Nacional uLiSBOA 2000-, organizada pelo nosso Clube, Nao vamos referir, por naG interessar, as tentativas, as inumeras tentativas que foram feitas para
conseguir 0 espac;o em condic;oes favoraveis, Mas, quem porfia sempre alcanc;a, Finalmente, conseguido que foi 0 espac;o e obtida a verba considerada suficiente para levar
a efeito 0 certame (com qualidade e grandeza de acordo com 0 prestigio e os pergaminhos do Clube), a actual DirecC;ao do CFP sente-se feliz e honrada por realizar a ultima
ExposiC;ao Nacional de Filatelia do s8culo xx,
Nao podemos olvidar que este certame coincide com 0 final das Comemorac;oes
dos Descobrimentos Portugueses levados a efeito pela respectiva Comissao Nacional, precisamente no ana em que perfaz cinco seculos que Pedro Alvares Cabral chegou a terras de Vera Cruz,
Por tal razao, vamos envidar esforc;os para que estejam presentes na «Lisboa 2000.
altos representantes do Filatelia Brasileira, Argentina e Espanhola (esta por direito pr6prio,
em face do protocolo que as Federac;oes Nacionais de Portugal e Espanha assinaram
ha anos), Esperamos e desejamos que tados os coleccionadores-expositores (que reunam as condic;oes exigidas pelas disposic;oes federativas) comparec;am em forc;a e com
boas participac;oes no nosso evento,
E agora vamos 00 trabalho para que, a tempo e horas, tudo esteja em conformidade para 0 agrado de todos aqueles que estiverem envolvidos na «Lisboa 2000.,
Eurico C,E_ Loge Cardoso
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INDIA PORTUGUESA
o servi~o postal
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4.° Cent. Desc . Com. Mar. indio N5017
Carta Geagr6fica de Tinnar c/sobretoxa $30 '/240 e AssistElncla c/sabretoxa $50
'11 $30 ambos sabre fragmenta N308 e NIP19
PORTEAOO. Tipa de 1904 c/Republlca local NP21/30

R. 1'. DE ANGOLA

Cor. Joaquim Dares

Contlnua~o

2.49
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1.400
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1.700

39.41
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7.900

4.49
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2.00
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.400
1.500
1.900

3.24
6.23
4.49
5.99
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.650
1.250
.900
1.200

do numero 385

E

asslm se procedeu. noo sem que a governador Veiga Cabral tivesse oflclado
para 0 governo do Metr6pole em 1804.
por varlas vezes. como consta do livro das mon90es n.o 183. manlfestando par ultimo a falta
de ordens. porque resposta aos seus prlmelros
apelos. fol colsa que noo recebeu ou noo Ihe
chegou as moos.
Noo temos conhecimentos suflcientes nem
provas materials para aflrmar que a via BassoraBagdad-Constantinopla-Vlena-Berllm-HanoverHamburgo-Cushaven-Inglaterra tenha sldo
utillzada para receber correlo em Llsboa. mas
temos certamente toda a correspondencla. alias rara. que era carlmboda .POR ALEXANDRIA ••
e certamente usava a via Suez. antes do abertura do respectivo canal em 1869. pols exlstla
um servf90 terrestre explorado pelo tenente T.F.
Waghorn. do Companhla das indlas. entre
Alexandria e Suez e vice-versa. que perdurou
ata a abertura do canal. descrito em pormenor
por Andrade e Sousa no sua obra .Rotas do
Oriente •.
A carta mals antigo. do nosso conhecimento. expedlda de Goa para Llsboa. tem a data
de 28 de Dezembro de 1817. dlz-nos Guedes
de Magalhoes. no sua separata do Revista .Mercado Fllatallco.; recebeu a marco .COR. MARiTIMa •• a preto. e 0 selo fixo manuscrito .80 •.
E 00 termlnarmos este capitulo de rotas terrestres e maritimas do india para Llsboa. noo
podemos delxar de referlr alnda uma outra rota
maritima. do india para Llsboa. via Rio de Janeiro. que faz parte de um excelente artlgo publicado pelo Dr. Lulz Frazoo. sob 0 titulo .Estrelas
do hlst6rla postal.. aquando do LUBRAPEX 92;
devldamente lIustrado com duos autenticas .ESTRELAS •• do-nos a conhecer que. tanto de Goa.
como tamoom alnda de mals longe. Calcuta.
transltavam mercadorlas e log/camente correlo

postal pelo Cabo da Boa Esperan9a dlrectamente 00 Brasil (Rio de Janeiro) e dai segula
para Llsboa. Isto nos prlmelros anos do s9culo
XIX. a movlmento maritlmo entre Llsboa e 0 Brasil era largo mente superior 00 movimento maritImo entre Llsboa e a costa de Africa. pols 0
comarcio com estas para gens. nessa apoca.
era multo restrlto; no entanto refere 0 autor que
a prlmelra .estrela. [carta de Goa) levou nada
mals nada menos que um ano e sels meses
entre a partida eo chegadal ...
Acresce tambam a clrcunstancla desse
periodo colncldlr com 0 das invasoes francesas.
e como sabemos. D. J06o. Principe Regente.
sua Mae D. Marla I e toda a corte emborcaram
para 0 Brasil em 1807. motivo porque 0 movimento maritimo para 0 Rio de Janeiro serio bem
malor que 0 do costa de Africa.

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

Conchas de Angola c/sobrecarga preta 2$50. 35$. 40$ N39 e 48/9 fecho de serie
Conjunto de 6 senes de 1985/6/91/3/4. AFll0/4. 147.261/4.324/7.341/4.349/52.
Cat61og0 5.615$
Cor\servoiroo do f'atri11CI1lo CUItt.Ild 39 Kz em bIoco 2 x 10 do bordo esquerdo do fotlo.
fecho de sere Nl14 (20). Cat61ogo 6.800$
Monumentos HIst6ricas 15 e 23 Kz em bIocos 3 x 10 do bordo esquerdo do folho
e 36 Kz em bIoca lOx 3 do tope do folho N180 (30). 181 (30) e 182 (30).
Catologo 31 .500$
Conjunto de 9 series de 199011/2. N236. 237. 251/4. 259/60. 261/4. 265/8. 270/3.
278/81. 282/5. Catologo 3.660$
30.° Anlv. Luta Almada em fira vertical de 3 N238/41 (3)
Cartelra dos Correlos de Angola com as emlss6es do ana de 1992
Conjunto de 8 series de 1993/4. N311/3. 314/7. 318. 320/3. 324/7. 341/4. 345/8. 349/
52. Catolago 7.515$
CachlmOOs em quadras N333/6 (4)
Dia de CuHura Nacional em quadras N345/8 (4)
Sida em quadras N353/5 (4)
Campeonato Mundial de Futebol USA94 em quodras N356/9 (4)

rROVAS
12.47

132

2.500

7.48
9.98

133
134

1.500
2.000

Ceres 25c. desenho de Julio Alves. noo aprovado. em flra horizontal de 3. noo
denteoda
Ceres 30e (N18) p. parcelana. noo denteada
GUINE. Impasto Postal. Artesonato. Provas em blocas de 8 dos NIP14 e 15 sobre
popel j6 impresso anteriormente com publlcldade

B - CORREIO INTERNO EM GOA

Vo/temos agora um pouco atras. para descrever 0 procedimento que se usava no expedl900 do correspondencla Interna. recorrendo
de novo co que nos diz Ismael Graclos sobre 0
assunto: .0 mals antigo documento cuja integra fol culdadosamente guardada e se en contra reglstada a 0 foral dos usos e costumes dos
gancares (agricultores e proprletarios das terras
cultivavels do reg lao) e moradores no IIha de
Goa. sancionado em nome d'el-rei D. Jooo 3.°
pelo vedor do Fazenda. Affonso Mexia. em 16
de Setembro de 1526. Este foral que era comum as provinclas de Salcete e Bardez. as quais
sucessivamente passaram 00 dominlo partugues.
era 0 compendlo de toda a leglsla900 civil.
municipal e fiscal vlgente no apaca; e no seu
capitulo 39.° dlspoe que .os peoes que (orem
com recodo que cumpre 00 seN/yO. perceber60 coda d/o duos mOO/dos de arroz para seu

4

INTEIROS rOSTAIS
17.46
18.70

135
136

3.500
3.750

C
N

39.90

137

8.000

N

PORTUGAL. Lote de cerca de 360 IP. usados para concursos. mu~os repetldos
PORTUGAL. Sobrescritos de Natal sem cart6es. 13 ffpas diferentes no total de 289
sobrescritas. Novas
Sets de MACAU e dols de MACAU/TIMOR estes com carimOO de favor

BLOCOS
10.97

138

2.200

10.97
13.47

139
140

2.200
2.700

3.49
26.94
69.83
29.93

141
142
143
144

.700
5.400
14.000
6.000

8.° Cent. Fundat;:oo Portugal com dobra no canto Inferior esquerdo e gomagem
parcial e Irregular AFB2
Cent. Selo Postal sem gamo. denteodo Irregular. monchas na margem dlrena NB3
Costumes Portugueses sem gonna. Ilgeiras manchas na margem direlta noo afectando os selos AFB4
Navegadores Portugueses sem gama. Ilgeira dobra na parte Inferior NB7
Presldente Carmona. chapa 1. colado na papel vegetal de protect;:oo original AFB8
Presldente Carmona. chopa 5. Ilgeiros defenos na goma NB8
Costumes Portugueses 2.° emlssao. chapa 5. colado na papel vegetal de protect;:oo original NB 13

65

ANGOlA
24.94
9.9B
2.49
14.96

96
97
9B
99

5.000
2.000
.500
3.000

3.99

100

.BOO

0

*

0

[g]

**

Selo de 2 '/,r c/sobretaxa de 25r N37
Anlmais de Angolo N355/74
Tipos Femlnlnos de Angola N412/27
CORREIO AEREO. Imperio Colonial Portugues em sobrescrito reglstado de Luanda
pora New York NCA 1/9
CORREIO AEREO. Empreendimentos Angolanos NCA21/30

CABO VERDE
15.96

101

3.200

**

Descobrimentos em bordos e cantos de lolha AF266/75

<iUINE
17.46

102

3.500

17.46
14.96
37.41

103
104
105

3.500
3.000
7.500

**
*

**
0

D. Carlos c/Reptjblica e sobretaxa 12c S/115r em quadra com lana de 1 dente no
canto Inlerior direHo N176 (4)
5. 0 Cent. Desc. Guire N241/7
0
75. An'rv. UPU em bloco 2 x 5 do bordo direHo da lolha AF262 (10)
IMPOSTO POSTAL. Estampllha fiscal com sobrecarga. noo calalogada. $01 '/5r. Com
carimbo de Bolama. (Cal. Paulo Barala. Guire. Taxa de Guerra. PB3 7)

iNDIA
5.99
13.47
14.96

106
107
106

1.200
2.700
3.000

*

**
**

Ceres 3R N272
1.0 Expo. Filatetica de Goa em ffra completa N429/30
CORREIO AEIlEO. Imperia Colonial Portugues 2 series NCAl/B (2)

M~BIQUE

10.97

109

2.200

**

74.B2
54.B7
24.94

110
111
112

15.000
11.000
5.000

*
*

7.98
21.95

113
114

1.600
4.400

**
**
**

Imperio Colonial Portugues em pores horizon1als lunda de lolha com a numero de
con1rolo N34B/52 (2)
Peixes de Moc;:amblque com !eve sinal de chamelra N356/79
Peixes de Moc;:amblque AF356/79 lal1ando a 4$00 N369
Campeonalo Mundial de Vela - Vauriens. com as legendas comple1as. 1$00 e
1$50 ambos em 2 lolhas. uma comple1a e oulra com 60 selos. 3$00 em
2 lolhas. uma com 96 e oulra com 76 selos. N530 (1 BO). 531 (180) e 532
(172) . Cal61ogo 25.460$
CORIlEIO AEIlEO. Impeno Colonial Portugues NCA 1/9
COIlIlEIO AEIlEO. Imperia Colonial portugues com sobre1axa (Iigeiramen1e deslocado)
em 2 quadras NCA 10 (8)

COMPANHIA DO NYASSA
9.98

115

2.000

*

D. Manuel c/sobre1axa e Republica (Londres) AF94/l05

S. TOME E PRiNCIPE
164.61

116

33.000

Tipo Corea c/sobre1axa 400 '/1 Or em quadra de lunda de lolha sem goma AF60 (4)

64

comer e um real para «bet/e» (mastlgat6rio
estimulante e aromotico usado pela populac;60.
conforme seus usos e costumes)>>. Daqul se
depreende que a correspondencla oficlal era
nessa epoca transmitida por peoes. gentios. que
receblam uma pequeno recompensa pelo seu
servlc;o.
o Vice-Rei Caetano de Melo e Castro. em
obediencla a ordens regias de 10/2/1 702 e 22/
9/1 705 mandou collglr uma mem6ria. com os
usos e costumes praticos vigentes. que pudesse
servir de regulamento para que na secretarla do
Governo. servisse como norma e que era conheclda pelo nome .ARANZEL •. Tem a data de
17 de Janeiro de 1707 e no § 15.° dessa compilaC;ao. se mostra claramente 0 que entao Se
observava na remessa da correspondencla Interna do servlc;o publico:
«Quondo os so/dodos do guordo /evom 0/gumos ordens. e cortos do governo 0 quo/quer
pessoa. que oss/ste nos terras de So/cete e
Bordez. e oos copltoes doque/os prar;os. e oos
das fortalezas de Aguoda e Mormugoo. ou pora
outra olgumo dlstanc/o, ou cortos do secretorlo
de Estodo, escrltos por ordem do mesmo governo, costumo possor 0 secretorlo «chltos» (13 a
polavro do Idlomo locol - 0 conconl - que
equlvo/e a bllhete ou posse) oos toes guardas,
de umos tangos, e 0 dlto feltor (] vlso do dito
chlto pogo os dltos, sem outro outorldode do
mlnlstro do Fozendo, e os mesmos chltos se
possom. quondo os guordas voo avlsor 0 todos
os pessoos pora ocomponhorem oos V/ce-Rels,
e governrJdores, 0 S. Jooo Boptlsto e S. Thlogo,
e tambem por chltos do mesmo secretorlo, fe/tos oos dltos, se mondom vIr tados os Ilvros pora
os reglstos do secretorlo, e sacos para as vlos
nos monr;oes do relno, e bolsas de vorlos sedas
(era estllo antigo usodo pelos mognatos hIndus
envolverem 0 carta em sobrescrlto cerrado com
lacre verme/ho, e asslm meterem-na num soqulnho de seoo) e pono branco pora os cartas,
que escreverem para os rels vlslnhos, seus
nobobos e governodores, e oos copltoes de
nossos pror;os... etc" etc.»
Este procedlmento fol mantido ate
crlaC;ao do Correlo Maritlmo. no governo de Veiga
Cabral e 0 adminlstrador nomeado. Jose
Rodrigues Moreira certamente segulu os costumes anterlores, ate que novas reform as foram
Introduzidas.
Vem a proposito referir aqul um paremtesis.
com a titulo = CORREIOS MORES =; pols tem
.complemento dlrecto. no caso da Indio Portuguesa. Nesta Iigelra referencla aos Correlos
Mores. preclsa e pormenorlzodamente
referenclada na obra .Selos Classic os de Relevo

de Portugal. do eng.o Armando Vieira. chamariamos Correlo Mor ao Individuo devidamente
nonneado que tinha 0 prlvlleglo de regularizar.
orlentar e dar eficacla entrega de comunlcac;6es. nonclas. cartas. enflm. de fazer a IIgaC;ao
entre os mals variados pontos que Interessassem
a quem tinha necessldade disso. e poderes para
tal; nos remotos tempos do seu Iniclo. seriam
Imperadores e rels que dlspunham dum sistema
de mensagelros par atlnglr aquele fim; com 0
correr dos tempos e jO para os fins da Idade
Media. 0 progresso exlglu a regularlzaC;ao daquele servic;o. aparecendo asslm 0 chamado
Correlo Mor.
Nos princfplos do Seculo XVI. a familia TAXIS
concebeu e desenvolveu ao longo dos anos e
durante varlas gerac;6es. uma organlzaC;ao geral dos correlos na Alemanha. Em 1516. com
autorizaC;ao do Imperador Maxlmiliano. estabeleceu um servlc;o postal entre Bruxelas e Viena.
Em 1545. dos Paises Balxos
aolla. via Liege.
Treves. Spire. Augsburgo. Suabla e Tirol. Em 1621
foram estabelecldas mals duas IInhas de comunlcac;6es. uma que atravessova os Alpes e outra que partla de Frankfurt sobre 0 Meno a Leipzig.
Hamburgo. Nuremberg. Praga e Viena. abrangendo assim toda a Europa Central. Calcula-se
que a casa TAXIS empregova mals de 20 000
homens e malor numero de covalos; transpartayam malas de correlo e tambem viajantes.
Como tlnham a excluslvidade nesta enorme
superficle. consegulram ao longo de 3 seculos.
construlr enorme fortuna. Ate 1815 foram mantldos os tratados conseguldos, mas pauco depols. os grandes estados alemaes. exproprtaram.
mediante indemnlzac;ao, 0 monopOlio total da
casa TAXIS.
•
Em Portugal (ver .Selos Classlcos de Relevo
de Portugal. do eng.o A. Vieira) 0 monop6lio fol
da Familia MATTA. que 0 adqulriu ao Rei Filipe II.
pela quantia de 70 000 cruzados. depols da
epoca em que os correlos mores eram nomeados pelo Rei. 0 primelro Correlo Mor, Luis Homemo foi nomeado par D. Manuel I em 1520;
sucessivamente. foram nomeados par D. Joao
III. D. Sebastiao e D. Henrlque. os 2.°. 3.° e 4.°
correlos mores (geralmente algum membro da
familia do anterior) fechando-se com a dominaC;ao filipina aquele prlmelro cicio. ao qual se
seguiu 0 cicio da familia MATTA. que aclma refertmos. Chegou-se entao ate ao 11.° Correlo
Mor. Manuel Jose da Maternldade da Matta de
Sousa Coutinho. em 1797. data em que a Coroo relvlndlcou os servic;os dos correlos. Indemnlzondo com honrarlas e compensac;6es
materials a ultimo dos Correlos Mores. passando
este servic;o responsabilidade de um Superin-

a

a

a

a

5

tendente Geral, 0 primeiro dos quais fol Jose
Diogo de Mascarenhas Neto.
que se refere das duas familias anteriores,
pode apllcar-se, guardadas as devidas proporc;:oes, tanto no volume como no terry po, 6 familia REGO, de St.a Cruz, do Estado da India, como
privileglo da administrac;:oo do correio de Goa,
ainda que sem a honrosa designac;:oo de CorreiD Mor. Senoo vejamos: ao adminlstrador do
correia maritimo criado em 1799, Jose Rodrigues
Moreira, sucedeu em 1803, Felizardo Francisco
Xavier, que teve como escrivoo Francisco Xavier
do Rego; exonerado do cargo, por promoc;:oo,
fol substituido na vaga pelo seu escrivoo Rego,
que passando a administrador do correia maritimo, obteve nomeac;:oo de escrivoo para seu
filho, Joaquim Thomas Xavier do Rego, 0 qual,
em 1826, por morte de seu pai, fol promovido
pora 0 lugar, que desempenhou ate 1871 . Notese que estas nomeac;:oes foram sempre feitas
pela Junta da Real Fazenda que, desde a sua
crlac;:oo em Abril de 1769, pracedla ao provimento de tados os lugares da admlnlstrac;:oo
dos rendimentos do tesouro, pratica essa que so
teve 0 seu termo com 0 coolgo administrativ~
de 1842.

tavam dum edital publicado no .GAZETA DE GOA.
em 15 de Junho de 1822; nesse mesmo jornal,
em numeros segulntes, varias vezes 0 admlnistrador do correia convidava os destinatarios a virem
levantar a sua correspondencla.
Apos a experlemcia de um ano, D. Manuel da
Comara, fez publicar a portarla de 30 de Julho
de 1823, que sanclonava 0 que ja estava em
observoncla, determinando que 0 admlnlstrador
do correio maritlmo, 0 fosse tambem provisoriamente do correlo terrestre, estabelecido para
Belgoo e Malwane, a fim de se dlrlglrem dall as
cartas para Bombaim, Madrasta, Calcuta, e outras estac;:6es britonicas. Por estas instruc;:6es se deu
ao correlo 0 nome de CORREIO DE GOA; marcaram-se os portes das cartas de Goa a Belgoo,
conforme 0 peso delas; publicou-se a tabela
demonstrativa das dlstonclas entre Belgoo e os
outros dlstritos britonlcos. com os respectivos portes, tabela que fora enviada pelo admlnistrador
da posta Inglesa; providenclou-se acerca da cobranc;:a e fiscalizac;:oo do rendlmento, e deramse outras disposlc;:oes a cumprir neste servic;:o, 0
que foi publlcado num edital envlado a todos os
concelhos, pora conhecimento publico.
Parece que as cartas que eram expedidas
para Bombaim ou Damoo, por via maritima. flcaram sujeitas aos mesmos portes da tarifa terrestre.
Em 1838, 0 adminlstrador Xavier do Rego solicitou um ordenado certo para seu vencimento (pois ate ai era 20% do rendimento para
si e 6% para 0 escrivoo) 0 que noo teve aprovac;:oo governamental. Propos tamberl1 que
se abrisse uma IInha postal para VINGURLA, por
ser esta via mais curta para Bombalm, 0 que
fol autorizodo pelo govern ad or, desde que fosse a suas expensas e franqueada gratultamente
a correspondencia oficlal; depois de acordo com
o administrador dos correios de Bombaim, comec;:ou 0 servic;:o nesta nova linha em 20 de Agosto de 1838, e asslm, as cartas que saiam de
Goa iam pora Bombalm via Vingurla, por ser mals
curta a dlstoncia, mas 0 malor volume talvez nem
chegasse a Bombaim; 0 negocio do admlnlstrador do correlo, bem rendoso para sl, limitavase aos cidadoos que se refugiaram ao Norte de
Goa, devido 6s convulsoes politicas daquela epaca (1835) e que preclsavam contactar os
seus familia res. 0 porte das cartas era 0 mesmo que estava marcado para 0 correlo de
8elgoo, que continuava da mesma forma, mas
so esta nova linha dava 6 familia Rego um rendimento anual superior a 2000 xerafins, para uma
despesas de apenas 100 xerafins, por isso que
mals tarde, e apos sucessivas remodelac;:oes,
passou 6 adminlstrac;:oo do governo, sem encar-

o

C - 0 CORREIO DE GOA

Com 0 correr dos tempos os servic;:o postal foi
melhorando e ampliada a area das comunicac;:oes posta Is; durante 0 governo do Vice-Rei D.
Manuel da Camara foi celebrado um acordo
com 0 governo ingles, estabelecendo-se em JuIho de 1822 um correlo regular terrestre entre Goa
e Belgoo e entre Goa e Malwane (ao norte); duas
vezes por semana partia 0 correio para Belgoo,
sa Indo dols .patamares. (an<;larilho ou postllhoo).
homens de que ASSONORA. no concelho de
Bardez, para on de se remetia a mala, lam ate
GOTECHAWDI Ua em territorio ingles), onde havia
um .topol. (correio); as cartas que fossem dlrigldas para 0 territorio da presidemcia de MADRASTA. eram envladas via Belgoo, podendo pagar-se
o porte das cartas ou na ocasloo da remessa,
ou na da entrega ao destinatario, conforme 0
estatuido pelo governo da mesma presidencia
no acto de 26 de Abril de 1822.
Para MALWANE, 0 governo portugues empregava 6 patamares, distribuidos nas 3 estac;:oes segulntes: uma em Goa, outra em Querim e a
tercelra em Malwane: as cartas eram entregues
nas repartic;:oes a isso destinadas (tlpografia nacional ou na secretaria do governo), que tamoom
deviam arrecadar as que se recebessem do exterior, trazidas por esses mesmos patamares, ou
por outras vias. As condic;:6es deste servlc;:o cons-
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23,94
13,72
17,46
3B,91
29,93
9,9B

63
64
65
66
67
6B

4.Boo
2.750
3.500
7.Boo
6.000
2.000

4,24
24,94
3,99
6,9B
5,49
4,49

69
70
71
72
73
74

.B50
5.000
.800
1.400
1.100
.900

4,24
8,73
7,48
24,94
7,48
B,23

75
76
77
7B
79
80

.B5O
1.750
1.500
5.000
1.500
1.650

24.94

81

5.000

4.99

82

1.000

*
*
**1*
*
**
*
**
**
**
*
**
**
*
**
*
*
**
**
*
**

4.° Cent. Fundalfoa Cidade S. Paulo AFB02!5
Cent. Telegrata Electrica AFB15/7
Almeida Garre" AFB27/30 (0 2$30 AFB2B sem chamelra)
Almeida Garre" AFB27/30
Almeida Garre" 3$50 e 5$00 techo de serie AFB29/30
Cartelra des cn cantenda: SI.° Isabel e SI.° AntOnio, M. Mercante, D. Leaner, Mil. BiCent. Aveiro; AFB35/B, B41/2, B43/6, B47/8
5.° Cent. Nasc. Rainha D. Leonar AF843/6
Milen6ria e Bi-Cent. Aveiro em quadras AF847/8 (4)
Cent. Elevalfoo SetUbol Cidade AF876/7
Cent. Elevalfoo Setubal Cldade AFB76/7
Europa CEPT 1961 em quadras AFB7B/80 (4)
4.° Cent. Publicalfoo .CoJ6qulo das Simples e Drogas de Garcia d'Orta. em pares
horizontais AF925/7 (2)
1.° CongoNac. Tronsijo com Ilgeiros sinais de chameira AF945/7
9.° Cent. Tomada oos Mouros de Coimbra em quadras AF950/2 (4)
1.0 Cent. Cruz Vemnelha AF95B/60
Europa CEPT 1966 dent. 11 'I, x 12 AF983/5
Cinq. AparilfOes FOtima em blacos 3 x 3 do tundo do folha AF1oo0/3 (9)
2.° Expa. Mundlal Portucale-77/Borcos Cosio Portuguesa em quadras de canto de
tolha AF1348/53 (4)
ENCOMENDAS POSTAIS. Comercla e Industria 5$ e 10$ techo de serie ambos deslocados AFEPl6/7
ETIQUETAS. Galinhas (com pantos de IeHura opftca) e 0 Amolador. Ambos com .TEST
IMPRIMANT. impressa parcialmente na primeira e total mente na segundo

AC;ORES

109.]3
19.95

83
64

22.000
4.000

17.46

65

3.500

59.66
14.96
7,46
24,94

66
67
6B
69

12.000
3.000
1.500
5.000

0

**
**
**
***
**1
**

5.° Cent. Nasc. Inf. D. Henrique AF60/72
Ceres 16. 46. 16. 50. BOc, 1$25 em quadras AF202 (4), 206 (4). 300 (4). 305 (4). 306
(4), 310 (4)
Ceres 16. 46. 32. 50. BOc. 1$25. isoJados. pares, ftras de 3. AF202 (4). 206 (4). 301
(4).305 (4). 30B (4).310 (4)
Ceres 2$40 em par horizontal AF214 (2)
Ceres 3$20 em quadra AF216 (4)
Independenclo de Portugal 3.° emlssoo AF266/B 1
Ceres 1E em par horizontal do bordo esquerdo da folha com ligeiro defeHa na
gama AF309 (2)

MADEIRA
59.66

90

12.000

0

Precursores. D. luis 50r carimbo 51 (AF 17)

MACAU
4.99
16.96
2.49

91
92
93

1.000
3.400
.500

0
0

79,BO

94

16.000

79.BO

95

16.000

**
**

Tipa Caroo c/sobrecarga 5 '/25r AF22
Emborcalf6es Tipicas de Macau AF363/5
IMPOSTO POSTAL. Assislencia. AFIP 16/7, novos. e Selo fiscal de Contribuilfoo Industrial,
1 avo. usado. Cot. Paulo Barota CI6
NAO EMITIDOS. 4.° Cent. Morte Luis Camoes lOa AFNEIB (e para comparalfoo 1
emHido lOa usado AF450)
NAO EMITIDOS. 4.° Cent. MorIe Luis Camoes 300 AFNE19 (e para comparalfoo 1
emnido 3P usado AF453)

63

4.99
5.99
59.86

14
15
16

1.000
1.200
12.000

4.99
33.92
22.45
9.98
16.96
3.99
4.99
50.88
2.49
29.93
22.45
29.93
2.99
26.94
64.84
17.46
24.94
14.96
17.46
12.47
44.89
37.41
15.46
37.41
39.90
8.98
9.98
24.94
27.43
5.99
24.94
22.45
9.98
3.49
6.23
59.86
6.48
3.74
17.46

17
18
19
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

1.000
6.800
4.500
2.000
3.400
.800
1.000
10.200
.500
6.000
4.500
6.000
.600
5.400
13.000
3.500
5.000
3.000
3.500
2.500
9.000
7.500
3.100
7.500
8.000
1.800
2.000
5.000
5.500
1.200
5.000
4.500
2.000
.700
1.250
12.000
1.300
.750
3.500

24.94

56

5.000

10.97
64.84

57
58

2.200
13.000

12.97
4.99
26.94

59
61

2.600
1.000
5.400

3.99

62

.800

60

*
*

**
*
**
*
*
*

*
**
**
*
**
**
0*
*
*
**
*
*
**
**
**
*
*
**1*
*
**
*
**1*
*
*
**1*
*
**
*
*
0*
0

**1*

**'*
**
*
**
0
**
0

Ceres 50c p. espesso dent. 15 x 14 AF219
Ceres 1$00. 1$10. 1$20 p. liso AF248/50
Ceres 1923; 5c Isolado; 15. 20. 25. 75c e 1$50 em pares horizontals; 40c e 1E em
quadras. AF252. 253 (21. 254 (21. 255 (21. 257 (21. 259 (21. 256 (41 e 258 (41.
Catalogo 35.540$
Ceres 75c AF257
Ceres 1$50 em quadra AF259 (4)
Ceres 1$20 AF289
Ceres 3$20 AF295
4.° Cent. Nasc. Luis Cam6es 1E a 20E ten;:o final do serie AF319/29
Ceres Londres 3$20 AF416
Ceres C/SObIetaxa 96c '/1 $20 em par verticd do borda esquerdo do foha AF484 (2)
Ceres Ilevalidado 40c e 1$60 em biaeos 3 x 2 AF490 (6) e 493 (6)
Ceres retocada 1$20 AF509
Ceres retocada 4$50 AF512
Lusiadas 95e em par hOlizontal AF545 (21
Tudo pela Na900 AF570/4
5.° Cong. Int. Vinha e Vinho 1$75 em par vertical AF582 (21
LeglOo Portuguese AF583!90
LeglOo Portuguesa AF583!90
8.° Cent. Funda900 Portugal AF591/8
Costumes Portugueses 1.0 emlssao AF60 7/16
Caravela AF61 7/23. 625/7 e 629/31
2.° Cent. Nasc. Felix A. Brotero em pares horizontals do topo do falha AF640/3 (21
Navegadores Portugueses AF644/51
Presidente Carmona AF652/9
Presldente Carmona AF652/9
Castelos de Portugal fecho de serle AF669/71
Costumes Portugueses 2.° emlssoo AF677/84 este ultimo sem chameira
Costumes Portugueses 2.0 emlssoo AF677/84
3.° Cent. Nosc. S. Jooo Brito AF691/4
Caravela 4$00 AF702
Avis AF705!12 este Ultimo com sinai de chameira
Avis AF705!12
75.° Mtv. UPU AF715/8
MO Santo 1$00 e 2$00 sem chamelra $50 e 5$00 com chameira AF 719/20
4.° Cent. Marte S. Jooo Deus AF723/8
Eneerramento MO Santo AF733/6
25.° Mtv. llevolUlfoo Naelonal AF739/40
Museu Naelonal dos Caches AF741/8
3.° Mtv. OTAN AF749/50
3.° Mtv. OTAN em quadras c/carlmbo 1.° dia. sem gome AF749/50 (41
Cent. Mnisteno 0bI0s pltJicas em quadros C/colirrbo 1.° dia. sem gorna AF75518 (41
4.° Cent. Morte S. Francisco Xavier 1$ e 3$50 sem chamelra e 2$ e 5$00 com
chameira. 3$50 com denteada Irregular AF759/62
D. Dlnls $50. 1$40. 1$50. 2$00 e 2$30 com chamelra restantes sem chameira
AF763/77 + 818
D. Dinis AF763177 + 818 (2$30 AF772 sem game)
Cartelra dos cn eontendo: D. Dinls. Prot. Dr. F. Silva. Cam. Ferro. Dia do Mae. A.
Garrett; AF763/77. 819/20. 821/4. 825/6. 827/30. Catalogo 50.755$
5.° Cent. Nasc. Prlncesa Santa Joana em pares horlzontais AF784/5 (21
Cent. SeIo Postal F'ortugu9s em quadras C/carimbo 1.° CIO. sem goma AF786/93 (4)
Cen!. Selo Postal Portugues 20$00 teeho de serie com ligelnssimos slnais de oxida900 nos dentes Interiores AF793
Campanha Eduea900 Popular. 6.° Congo In!. Mediclna Tropical. 2.° Congo Nae.
Marinha Mercante. 5.° Cent. Nose. Ilainha D. Leanor. Mllenario de Avelro.
em quadras c/carimbo 1.° dia. sem goma AF796/9 (4). 839/40 (4). 8411
2 (41. 843/6 (41. 847/8 (41
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go para a Fazenda Publica. conforme adiante referiremos.
Mas pelo que diz respeito 00 correio propriamente dlto. no Interior do territorio de Goa. que
ate ai era feito por especlals portadores. incerto
e caro. so teve a sua formallzagoo com a acgao do primelro governador que chegou india
pela via do Medlterraneo. 0 baroo do Candal.
trazendo como secreta rio 0 capitoo engenhelro
Claudio L.M. de Barbuda. que multo auxiliou 0
Inteliz governador no sua curta admlnlstragoo de
5 meses. no empreendimento de uma das princlpais retormas que se Impunham: 0 estabelecimento de um correlo Interno regular.
Para 0 efelto foi nomeada uma comissao que. alem de rever os alvaras e decretos do
legislagao do correlo do Rei no. devla formailzar e propor 0 projecto do crlagoo de um correiD interno. com 0 seu regulamento com base
naquela legislagoo e alnda nos segulntes prlnciplos:

dutores das malas mandou tirar do forgo armado «soldados de boa conduto>.
Outros regulamentos com a finalldade de
melhoria dos servigos faram empreendidos 00
longo dos an os par governadores segulntes. com
resultados nem sempre satisfatorlos. Asslm. em
1843 0 Governador Geral. conde das Antos. introduziu alterag6es no regulamentagoo. apos Inquerito e relatorio de uma comissao para Isso
nomeada. fazendo com que 0 correia de
Vingurla ficasse por conta do Fazenda. tal como
o de Belgoo; a remessa das malas do correlo
passou a ser felta directamente 00 admlnistrador
do correio de Bombalm e noo 00 agente portugues naquela cldade. flcando asslm mals rapldo e mais barata; arbitrou um vencimento certo
00 admlnistrador geral. Rego e 00 escrivoo. Em
1 de Abril de 1843 ficou a vigorar esta nova regulamentagoo. bem como uma nova tabela de
portes para Lisboa por via de Alexandria. Termlnou assim a exploragoo particular do familia
Rego. ainda que continuando como administrador geral do correlo de Goo.
Varias alterag6es e novas organlzag6es nos
descreve Ismael Gracias no sua obra. que naG
vem 00 coso detalhar. pals alongarla demaslado mente este nosso apantamento que tem por
finalidade dar apenas uma Idela geral do processo postal. 00 colecclonador principiante.

a

1.0 Que 0 correlo Imedlata e unlcamente
serlo sujelto 00 governo. sem dar despeso alguma Fazenda Publica.
2.0 Que devia haver um correio por semana.
com estag6es nos lugares em que os
corpos militares tinham seus quartels enos
capitals das provif'lclas. pelo menos.
3. 0 Que haveria 3 admlnistrag6es separadas.
uma em coda comarca. tendo 0 pesso01 mals resumido ... etc .. etc. [Yd. Ismael
Gracias. pag. 38).
4. 0 Que todos os papels do servigo serlam
conduzidos gratis e os Impressos pela
quarto parte do taxa.
5. 0 Que houvesse um metodo de escrituragao unlforme nos adminlstrag6es. devendo coda odmlnlstrador dar constas. aos
trlmestres. pela secretaria do governo.

a

D - 0 CORREIO EM DAMAO

Todos os estudiosos e autores sao unanlmes
em afirmar que no totalidade do territorio partu·
gues do india. havia uma unlca estagoo de correlo inglesa Instalada em Damoo. Diz-nos Ismael
Gracias no sua Memoria Historlco-Economica.
que tem sldo baldados os estorgos para encontrar nos arqulvos de Goa e Domoo. qualquer
vestigio desta Inconcebivel excepc;:oo. Acrescenta
ainda: .dlz a trad/900. que pe/os prlnclplos do
secu/o. 0 governo da presldfmc/o de 80mbalm.
propoz ao de Goa a estabe/ec/mento naquela
pra9a. duma esta900 postal lng/esc. proposta
essa que tol acelte pe/o governador VeIga
Cabral. dados as suas excelentes rel096es com
oque/e membro do governo: deduz olndo que
esse ocordo -verbal. se de ter processodo entre
1824 e 1834. quando a pr090 de Domoo era
governodo por Julloo Jose do Sliva VIeIra>. par
haver uma IIgelra referencla
Introdugoo do
correia Ingles. numa acta do conselho do gover·
no. de 30 de Junho de 1868. I. e. cerco de 40
anos mals tardeJ Mas a acordo deve ter-se processado no principia do seculo. Se e certo que a
governo nenhum benefiCia auferiu com aquela
estagoo. ja a mesmo noo diroo as populag6es

Fol a governador interino Jose Jooquim Lopes
de Lima. que apreclou e despachou a relatorio
do comissao atras indica do e. em portarla de 17
de Feverelro de 1841 criou um correia interno de
Goo. dividido em 5 odmlnistragOes. umo Gerol
em Pangulm. e. quatro subalternas em Mapuga.
Margoo. Panda e Blchoilm. onde os quortels se
sltuavam em pontos centrals dos respectivas provincios. Fol nomeodo a pessoal indlspensavel.
acordadas as respectivas gratiflcag6es (5% do
rendlmento do correlo). e estabelecidos as horarlos das malas do correia. Este servlgo ficou Instalado e comegou a funcionar em 12 de Abril de
1841 ; foram nomeados as admlnlstrodores subalternos. seus escrivoes. militares fora de ilnha. e
alguns egressos dos antigos conventos; para con-

a

7

que a utilizaram, dodos as facilidades para a
comunlcm;eo de noticlas, neo falando nos comunlco<;6es oficials de Goo com as suas dependenclas (Dameo, Nagar-Avell e Diu), pols eram
mals abundantes e eflclentes os meios usados
pelos Ingleses.
Contudo, 0 progresso do admlnlstrm;:eo postal e 0 atentado soberanla portuguesa que representava aquela Instalac;eo, levaram 0
governador de Dameo, Ant6nlo Sergio de Souza,
em 1883, a propar 00 governador geral que 0
correlo passasse a ser portugues, com aproveltamento ate do recelta para 0 beneflclo de uma
IInha telegraflca que IIgasse Dameo IInha Bombalm-Surrate. Esta sugesteo levou 0 governador
geral, vlsconde de Poc;o d'Arcos, a Inlclar as dlllgenclas com 0 govemo brltanlco no sentido de
ser retlrada a estac;eo postal Inglesa de Dameo;
o assunto, presente 00 Vice-Rei do india Inglesa,
Marquez de Ripon, recebeu a sua anuencla,
conflrmando-se asslm que neo devla haver qualquer base segura para aquele estabeleclmento,
por nada haver escrito entre os dols governos e
asslm fol dada ordem para aquela estac;eo delxar de funclonar a partir de 1 de Abril de 1884.
Montou-se enteo all uma estac;eo postal portuguesa a partir do referlda data.

Permutas Inter-S6cios
CONDIC;OES GERAIS DE VENDA
SOM OS

a

1 - Os loles foram valorizados com um prec;:o-bose estabelecldo peJo s6clo vendedor.
2 - S6 se conslderam as olertas recebldas ate data Iim~e Indicada no finol da descric;:oo dos lotes constanles deste
boleHm.
As olertas soo datadas e numeradas de acordo com a ordem da sua recepc;:oo.
No caso de Igualdade de valores entre duas ou mals ofertas 0 lote sera atribuido olerta receblda em primelro
lugar.
Havendo duas ou mals olertas a adjudicac;:oo do lole sera lella ao malor olertanle pelo valor medic calculado
entre os dais maiores valores alerecldos arredondado par excesso para a centeno de escudos.
Havendo um s6 olertanle a adjudicac;:oo do late sera lella pelo valor medlo calculodo entre 0 valor da olerta e
o do prec;:o-bose arredondado par excesso para a centeno de escudos.
3 - Os lotes estoo dispanivels na sede do Clube para veriftcac;:oo.
Aos s6c1os lora de LJsboa e seus concelhas limitroles sera lacu~ada Inlormac;:oo e 10loc6pios dos lotes a pedldo
escrito acompanhado de selos de correlo suficientes para pagamenlo do porte de resposta.
4 - Noo e cobrado qualquer encargo ao s6c1o comprador.
5 - As despesos de envio dos loles adqulridos soo por conta do s6clo comprador.
Os lotes soo expedldos por -correlo reglstado> por conta e risco do s6c1o comprador ou, a pedido escrito, com
-valor declarado>.
6 - 0 pagamento dos lotes atribuidos tera de ser electuado em escudos (PTE) par cheque, vale pastal ou translerencla
boncaria em nome do Clube, ate ~o dlas apOs a recepc;:oo da nota de adjudlcac;:oo e de despesas de envio.
7 - 56 soo ace~es reclamac;:6es dentro do prazo de Cinco dias apOs a recepc;:oo dos loles pelo s6c1o comprador.
B - Salvo Indlcac;:oo em contrario seroo uHlizados os -Cat6logos Afinsa> (AF) para selos e -Oliveira Marques> (OM) para
Intelros postals.
9 - Os simbolos uHlizados e 0 seu slgn~ado soo os segulntes:

a

ESPECIALISTA S

a

em selos c1assicos.

a

series antigas e modemas
de todos os palses
Hist6ria Postal Mundial

Solicite

0

envio ORATUITO de:

* CataIogos

de vendas mensais.

(0 conteudo dos nossos catalogos esta dedicado
ao coleccionista de medio e alto nlvel filatelico).

(CONTINUA)

** - Novo sem Chamelra * - Novo com Chamelra

FlLATELIA LLACH, s.1.

N - Inlelro Postal novo

SELOS E MATERIAL
FILATELICO
PACOTES DE SELOS
TEMATICOS

Fundada em

08029 BARCELONA (Espana)
34.93.410.50.00

85
1915
2000

Pec;e listes de prec;os gratis

mB;O-MSE

LOlE

PIltY()'MSE

IEuo/E)

N.-

IESClJIlOOPlEI

sit-.iOlo

Nome: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___

CASA FUNDADA EM 1922
Mornda: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___

8

DESCRK;Ao DO LOlE

SELOS
PORTUGAL
34.92
6.48
12.97
24,94
24.94
32.42

1
2
3
4
5
6

7.000
1.300
2.600
5.000
5.000
6.500

0
0
0
0
0
0

39.90
4.99
7.48
42.40
59,86
47,39
37.41

7
8
9
10
11
12
13

8.000
1.000
1.500
8.500
12.000
9.500
7.500

0
0
0

Colecciono: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

R. BERNARDO LIMA, 27
Telef. 21 3549725
1150-075 LlSBOA

C - Inlelto Postal clrculado

anivosario

E-mail: fillach@arrakis.es

Eladio de Santos

~ - Selo sabre suporte

10 - 0 valor do prec;:o-bose expresso em Euro/€ na 1. a coluna, e meramente Informatlvo, noo se aceltando
olertas naquela moeda.

Fax 34.93.419.47.28

Grende sortido
de Series completes
e Selos tematicos

Usado

1915

Diagonal, 489

Tel.

0 -

**
**1*
**
**1*

D.
D.
D.
D.
D.
D.

Pedro c. Iisos 100r margens curtos perolas perturados no parte Inlerior AF9
Luis 5r margens curtos AF14 (I)
Luis lOr margens curtos AF15
Luis 50r verde amarekJ margens curtas AF17
Luis I. curva noo dent. 50r margens curtas AF23
Luis I. curva noo dent. 100r com carimbo de panlos 1. uma margem curta
AF25
D. Luis I. curva noo dent. 100r boos margens AF25
D. Luis I. dire~a 25r cunhos W, VI. IX. XI. XW AF40 (5)
D. Luis 100r com carimbo de -Te!egrafla Eleclrica de Cascals> AF43
4.° Cent. Desc. Cam. Mar. india c/Republica 75r e 80 '/150r AF188/9
4.° Cent. Desc. Cam. Mar. india c/Republica AF198/205
4.° Cent. Desc. Com. Mar. india c/Republlca 80 '/150r e 100r AF203/4
Ceres 1923; 1 e 1
c p. porcelana lsolados; 2 '/,c em par hOrizontal; lOc em Hra
horizontal de 3;
8 e 15c em quadras; AF20B, 209, 211 (2), 215 (3),
206 (4). 207 (4), 214 (4) e 216 (4). S6 0 209 com chamelra. Catalogo
25.. 450$

'I,
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'I,. 'I,.

Dt,O, 1000-179 Llsboa, (M) Po,Fr,ln,T.C,V,
60,U,de preferemcla 1,Palops,Macau,
90,114,
3683 - Merlo Sergio Cabral Lopes, Rua Fernando
Oliveira, n,o 5, 3,0 Dt,o, 2670-053 Santo
Ant6nlo dos Cavalelros, (M) P.T,C,V,60,
N,U,1.114,

,

«BULGARIA'99))

COISAS E LOISAS DE HA 100 ANOS

Exposi~ao Europeia

de Filatelia

ANGOLA

2328 - Alberto lrlndade Vargues, n,o 246, a/c
Socledade Mlnelra do Lucapa, Rua Comandante Che Guevara, 13D, rIc , Luanda, (M) Po,T.C,V,60,U,3,75,94,

Reollzou-se, no corrente ano, a "Bulgaria 99",
pa1roclnada pela Federac;:oo Europeia de Fllatelia (FEPA), leve lugar no Palacio da Cultura de
Sofia, de 5 a 10 de Outubro e seNiu para comemorar os 120 anos da saida do prlmelro selo
bulgaro, Na Classe de Honra estiveram presentes as particlpac;:oes de S, M, a Ralnha de Inglaterra e do S, A. R, 0 Principe Rainier de M6naco,
As classificac;:Oes do representac;:oo portuguesa foram as seguintes:

BULGARIA

3675 - lotyo Petkov, P,O,B, 130,5502 Lovech, (M)
In.T,60,1,2,2A,5A,7,8,73 ,90,97,
iNDIA

3676 - Eng, Daniel do Rosario Ferrao, H, N,o 40,
Rajwaddo, MaPU9a, Bardez Goa 403507,
l,C,60,1,2A,

- Medalha de Ouro Grande e Premlo Especial para Julio Manuel Pedroso Mala - "That
Glorious Deed .. ," (95);
- Medalhas de Prata Dourada Grande para
Jose Manuel dos Santos Pereira com "King
Manuel II Postal Stationery Specialized
Collection" (88) e Jose Julia Jordoo com
"France" (87);
- Medalha de Prata Dourada para Jooo
Gonc;:alves Novo - "Embossed Stamps of
Portugal" (82);
- Medalhas de Prata para 0 Boletlm do Clube Fllatellco de Portugal (70) e Clube Naclonal de Fllatella - 'Selos Nativos da India"
de Joaquim Leota (70);
- Medalha de Bronze Prateodo para Ant6nlo
Gonc;:alves Borralho com 0 livro "No Deseoberta da Fllatella" (66);
- Medalha de Bronza para - AFAL - Associac;:oo Fllatellca Alentejo-AlgaNa com "Os
Correlos do AlgaNa na Epoca Pre-Adeslva"
de Luis Frazoo (62); AFAL - Associac;:oo
Fllatellca Alentejo-Algarve com "Mensageiro
Filatelico" (63) e Clube Naclonal de FilatelIa com "Jornal de Filatelia" (62),

LOJA DE COLECCIONISMO
DI IAIME DiAl
Compra, Vende e Troca:
Selos nacionais e estrangeiros
Rua Ponta Delgada, N,· 26, A e B-1 000-242 LlSBOA
Telefone 21 853 20 52
Aberlo das 14h30m as 20h
De 2,· Feira a SObado

Selos de Portugal, Ultramar
e Estrangelro.
Novldades. Tematicos.
Sobrescritos de 1.2 dia.

o

Grande Premlo Naclonal fol atrlbuido ao
coleccionador ale mao George Popov com a
partlclpac;:oo "Das Bulgarlsche Postwesen bls
1900",
o Grande Premlo Internaclonal "Bulgaria 99"
fol ganho pelo colecclonador turco Alan Mellart
com a partlclpac;:oo "Cancellations of the
Ottoman Empire - 1840-1918,

TODO 0 MATERIAL FILATELICO

Bastos & Campos, Lda.
R. Maria Andrade, 55 - Tel.: 21 81341 08
1170-215 LIS BOA
PORTUGAL

60

Pedro Vaz Pereira

selos de 100 rels para Llsboa e Porto e 50
rels nos sedes de concelho,
- As encomendas provenlentes do estrangelro eram sujeltas a despacho aduaneiro,

REGULAMENTO PARA 0 SERVIC;O
DE ENCOMENDAS POSTAIS
• DECRETO DE 16 DE NOVEMBRO DE 1899·

Em Novembro de 1899 fol publlcado um
Decreto-Lel que regulamentova 0 seNIc;:o de
encomendas postals,
Este Decreto entrava em vigor em 1 de Janeiro de 1900, ou seja ha praticamente 100 anos
atras,
Se compararmos 0 que estlpulava aquele
Decreto, com a pratlca em pleno ano 2000,
chegamos conclusOo que poucas alterac;:oes
de fundo foram Intraduzidas,
Ressalta neste Decreto de ha 100 anos 0
segulnte:

Embora este Decreto seja um pouco extenso, entendo que a sua publlcac;:oo na integra se
toma Importante, noo s6 como Informatlvo sobre
a forma de organlzoc;:oo do correlo naquela
epoca, como Igualmente demonstratlva dos
habltos de ha 100 anos aMs, altura em que os
autom6vels eram raros, os telefones muito poucos e apenas se tlnha como grande progresso a
telegrafla electrlca e 0 camlnho de ferro,
Apesar de tudo tem que se conslderar que
este regulamento com 100 anos Ja se encontrava excelentemente elaborado e apresentava-nos
Ja uma organlzac;:oo culdada, assente num servlc;:o de correia que se poderia Ja considerar de
boa qualldade,
Infellzmente noo podera ser publica do de
uma s6 vez dada a grande quantldade de material que 0 Clube Filatelico de Portugal tem para
publlcar, 0 que atesta bem 0 Interesse dos nossos Investigadores e 0 seu grande entusiasmo em
divulgarem neste excelente boletim as suas descobertas,

a

- Obrlgatoriedade das encomandas postals
serem franquiadas por melo de selos,
- A prolblc;:oo de transportarem cartas, ou
outras f6rmulas de franqula noo poderem
ter um peso superior a 5 kg,
- Pagamento como multo do sextuplo da
taxa relativa ao porte de cartas que transportasse Indavidamente,
- Os portes eram:
200r - ate 3 kg
300r - 3 kg a 4 kg
400r - ate 5 kg

Decreto de 16 de novembro de 1899

Approva 0 regulamento para 0 servi~o das en comendas postaes,
Em harmonia com 0 disposto no artigo 6,0 do decreto com for~a de lei, desta data: hei por bem approvar
o regulamento para 0 servi~o das encommendas
postaes, 0 qual, fazendo parte deste decreto, baixa
assignado pelo ministro e secretario de estado dos
negocios das obras publicas, commercio e industria,
o ministro e secretario de estado dos negocios da
fazenda eo ministro e secretario de estado dos negocios
das obras publicas, commercio e industria assim 0 tenham intendido e fa~am executar, Pa~o, em 16 de novembro de 1899, - REI. - Manuel Affonso Espregueira
- Elvino Jose de Souza e Brito,

Para os reglstos taria que se pagar mais 50
rals,
Para os valoras declarados terlam que ser
pagos os portes, a taxa de registo e ainda 250
reis por 100$000 ou fracc;:oo de 100$000 declarados ,

a

- As encomendas ja pod lam ser enviadas
cobranc;:a,
- Nas encomendas podia ser aposta a palavra «DOMlcfLlO., sendo a mesma nesse
caso entregue no domicfllo do destinaterio,
- Para as encomendas «domlcliladas. era
obrlgat6rio um porte pogo por melo de

9

Art. 6.° 0 acondicionamento das encomendas, conforme a sua natureza, deve ser em papel consistente,
panno ou oleado, caixas ou grades de madeira, caixas
de folha metallica, saccos ou cestos; em frascos de vidro ou louc;a, envolvidos em estopa, algodao, serradura
ou qualquer outra substancia absorvente, incluidos em
caixas de madeira consistente, se forem liquidos ou
substancias gordurosas que se liquifac;am facilmente. As
substancias gordurosas, que se nao liquifac;am facilmente, serao acondicionadas da mesma forma, dispensando-se a materia absorvente. 0 acondicionamento deve
ser por forma que 0 volume nao possa abrir-se sem
mostrar indicios de violac;ao.
§ unico. As encomendas registradas e as de valor declarado e as sujeitas a cobranc;a devern ser cerradas com sinete
ou signal especial do remettente, posta sobre lacre, chumbo ou qualquer outra substancia congenere.
Art. 7.° As encommendas nao podem conter:
a) Cartas fechadas, ou abertas, que se reconhec;a
terem menos de seis mezes da data;
b) Papeis manuscriptos, salvo os livros manuscriptos, encadernados ou em brochura, taes como livros de escripturac;ao commercial, livros de aetas de
qualquer sociedade ou companhia, facturas relativas ao
conteudo dos volumes, notas manuscriptas indicativas
do numero de ordem, prec;o, peso, medic;ao, dimensao
ou quantidade disponivel, ou qualquer impresso annundador do estabelecimento que fizer a remessa;
c) Bilhetes ou cautelas de loterias, estampilhas do
imposto do sello, formulas de franquia nao inutilisadas,
letras selladas em branco, quando nao ten ham indicac;ao impressa ou em letra de agua do banco, companhia
ou firma commercial a que pertencerem, papel sella do
nao escripto, notas do banco, cedulas e coupons, e em
geral todos os titulos de valor pagaveis ao portador, salvo
se as encommendas forem com valor declarado;
d) Cartas de jogar nao selladas;
e) Tabaco em bruto ou manipulado;
f) Animaes vivos, substandas corrosivas, inflammaveis, explosiveis ou que exhalem mau cheiro;
g) Plantas vivas, sementes e outros org.1os de plantas, taes como estacas, exertos, folhas, sarmentos, flores e raizes de quaesquer especies botanicas atacadas
ou suspeitas de alguma epiphytia, e cujo trans porte por
qualquer via tenha sido official mente sujeito a determinadas restricc;oes;
h) Moedas de oiro, prata, cobre, bronze ou nickel,
antigas ou em circulac;.1o, tanto nacionaes como estrangeiras, salvo se as encommendas forem com valor declarado.
§ unico. Quando no acto da recepc;.1o houver suspeita de qualquer encommenda contem algum dos
objectos especificados neste artigo, sera a mesma
encommenda verificada na presenCia do apresentante,
ao qual, confirmando-se a suspeita, sera restituida.
Art. 8.° Quando na estac;.1o destinataria houver a
suspeita a que se refere 0 artigo anterior, sera a encom-

Regulamento para 0 servl~o das
encommendas postaes
Servl~o

Interno

CAPITULO I
Disposic;oes geraes
Artigo 1.0 Podem transitar pelo correia sob a denominac;ao de encommendas postaes, os volumes que
satisfac;am as seguintes condic;oes:
a) Peso maximo: 5 kilogrammas;
b) Volume maximo: 25 decimetros cubicos, nao
podendo a maior das suas faces ter dimensao superior
a 60 centimetros.
,Art. 2.° As encommendas postaes sao:
a) Ordinarias;
b) Registradas;
c) Com valor declarado;
d) Registradas ou com valor declarado, sujeitas a
cobranc;a.
Art. 3.° 0 limite maximo da declarac;ao de valor
para cada encommenda e de reis 500$000.
Art. 4.° 0 limite maximo da importancia a cobrar

e:

a) De 300$000 reis para as encommendas procedentes das capitaes dos districtos;
b) De 200$000 reis para as procedentes das sedes
de comarcas;
c) De 100$000 reis para as procedentes das sedes
de concelhos.
Art. 5.° As encommendas devem ter:
a) Na face destinada ao enderec;o, 0 espac;o livre
sufficiente para Ihe ser affixada uma etiqueta, com 0
numero de expedic;ao e os respectivos sellos de franquia, que serao inutilisados com a marca de dia da
estac;ao expedidora;
b) 0 enderc;eo completo, escripto a tinta e em caracteres bem legiveis, nao sendo permittido indicar 0
nome do destinatario por iniciaes;
c) 0 nome e residencia do remettente;
d) A designac;ao bem legivel do conteudo da mesma encommenda.
§1.0 As encommendas com valor declarado devem
ter a declarac;ao de valor, escripta, pelo remettente, por
extenso e em algarismos na parte superior do end ereC;O, e bem assim 0 peso exacto, expresso em grammas
de forma clara e intelligivel, tudo sem palavras riscadas,
emendadas ou acrescentadas.
§ 2.° As encommendas sujeitas a cobranfa deverao ter, escripta pelo remettente com letra bem visivel,
a palavra cobran~a, e por extenso e em algarismos de
forma clara e intellegivel, na parte superior do endereC;O, a importancia a cobrar.
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LISTA DE SOCIOS
DO
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
MEMBERS LIST - LlSTE DES MEMBRES
ALTERACOES - NOVaS SOC lOS

3556 - Joaqulm Claudino da Sliva. Rua Cldade
da Belra, 67. Atonsoelro. 2870-805
Montijo. (M) Po.Fr.ln.Es.It.T.C.60.N.U.1 .(apOs
1941 ).3.Temas: T7.ll 0.Flora.114.
3609 - Fernando Jose Henriques. Urbanlzo<;:ao
Quinta do Mota, Lote 15. 2000-782 Vale
de Santarem. (M) T.C.V.60.N.U.Paises varlos.
361 3 - Antonio Caetano. Rua Antero de Quental,
Lt. 12B-1.0 Esq. 2955-215 Pinhal Novo. (M)
Po.ln.T.C.60.U.1.21.68.73.90.114.
3673 - Dr. Jorge da Costa OliVeira Bomba. Rua
Actor Nascimento Fernandes, 54. 8000201 Faro. (M) Po.Fr.ln.T.C.V.60.N.U.
3674 - Luis Monteiro Quadrado dos Santos. Rua
Jose Reglo, n.o 60. Vale de Mllha<;:os.
2855-465 Corrolos. (M) Po.ln.C.60.N.1.
2A.Palops.Macau.114.
3677 - Augusto Matos Farlnha. Rua do Po<;:o.
Vw.o .Kalllola •. Rodfzio. 2705-154 Colares.
(P) Po.Fr.ln.Es.T.C.60.3.
3678 - Luis Manuel Rodrigues Vicente. Rua 2.°
Visconde de Santarem, 70, riC. 2000-197
Santarem. (M) Po.T.C.Albuns e classlflcadores usados.60.1.2A.19.20.Temas.
3679 - J060 Severo Parrelra. Rua dos Lusiadas,
Lote 10. Sassoelros. 2775-783 Carcavelos.
(A) 60.N .U.T.C.V.1.2B .2C.16.57.Zimbabwe.92.114.
3680 - Qin Zhong. Rua Morals Soares, n.o 169,
3.°. 1900-345 Llsbaa. (P) T.C.V.60.N.
3681 - Diogo Miguel Leal Barradas dos Santos.
Rua Blca do Sapoto, 44, 4.° Dt.o. 1100-094
Llsboa. (P) A 1.ln.T.C.60.U.1.1 O.ll 0 de 3.
3682 - Paulo Manuel Rodrigues Pires Campos
Lopes. Av. Joao Crisostomo, n.o 12, 5.°

PORTUGAL
145 - Arnaldo Luz Costa. Lar Resldencial do
Cotre de Previdencla do Minlsterlo das
Flnan<;:as. Rua S. J060 de Brito, 24. 2670518 Loures. (M) Po.Fr.Es.T.60.N.U.63.
291 - Dr. Sergio Marcos Lopes. Rua do Gremio,
34. 3530-189 Mangualde. (M) Es.Fr.T.U.
60.1.2.Paises Latlnos.90.
424 - Dr. Augusto do Silva Araujo. Rua Gen. Correia Barreto, 3-11 .0 A. 1600-898 Usboa. (M)
Po.T.C.N.U.60.
732 - Amerlco Mascarenhas Pereira. CLiHOTEL
- Suite 812. Clipovoa SA 4490-999 Povoa de Varzim. Telt. 252690977.
1281 - Eng. Amandlo Jose Corte Real Santos.
Rua Capitao Avelino de Andrade, 1, ric
Esq. 2775-550 Carcavelos. (M) T.N.U.60.1.
1653 - Joaqulm Fernandes Coelho. Camlnho do
Jasmlm, 12. Cruz de Pau. 2845-002 Amora. (M) T.C.N.60.1 .2.2A.Eglpto.16.lIhas de
Man e do CanaI.90.92.
2742 - Dr. Raul Alberto Serra da Silva Fernandes.
Pra<;:a D. Joao I, 3-1.° Esq. 2700-248
Amadora. (P) Po.ln.T.C.60.N.U.1.25.Cept.
J060 Paulo II.
3056 - Dr. Vasco Eugenio Ferreira dos Rels. Rua
Julio Dinls, 7-6.° Dt.o. 2685-216 Portela LRS.
(A) T.C.60 Quadras de 1.N.
3326 - Antonio Manuel Dias Salvado. Rua Diogo
de Silves, n.o 17-2.° 0.2675-589 OdiVelas.
(M) Po.ln.T.C.V.60.N.U.3.90.114.
3382 - Jose Leite da Sliva Santos . Vlela da
Barranha, 171-2,°. 4460-258 Senhora da
Hora. (MIA) Po.Fr.ln.T.C.V.60.N.U.1 .5 Cept.
15.16.90.114.
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Boisa Fila..!lica
Espa~o

ao

a disposi~ao de todos os leitores que podem
aqui inserir 0 seu anuncio
economico de 90$00 por Iinha.

pre~o

PORTUGAL: Vende-se colec<;60
de selos avan<;ada, encerrada em
1978, com cerca de 60 faltas. S6 a
partlculares, Pedido de lista e de proposta de venda para Apartado 139,
2686-997 Sacavem.
TODO 0 MUNDO - PAiSES E TEMAS - Mals de 35.000 series em
.stock•. Envie-nas a sua lista de faltos.
Tambem pre<;6r1os gratis a pedido. FILATEUA SERGIO SIMOES - 2500-300
CALDAS DA RAINHA.
Selos CERES (Portugal/A<;ores e
Madeira). Procuro para especlaliza<;60 tudo sobre este tema: novos,
usados, falsos, relmpress6es, grandes
blocos, erros. provas. cartas, Compro,
troco e vendo, Paulo Vieira - Apartado 135 - 8001 -902 Faro.
Completo listas de faltas de Portugal e Ultramar com descontos
aprec16veis sobre 0 catdlogo. Se e
coleccionador rn9dio ou princlpiante
estamas as suas ordens. I. Coelho Apartado 135 - 8001-902 Faro,
NOVAS EMISSOES - TODO 0
MUNDO POR PAiSES E TEMAS - Somas Importadores h6 dezenas de
anos, Diga que pretende come<;ar a
receber ou pe<;a circular de Inserl<;00. FILATELiA SERGIO SIMOES 2500-300 CALDAS DA RAINHA.
Postals ant1gos do Algarve (Cartefil/a) - Compro, vendo e troco. Paulo Vieira , Apartado 135, 8001-902
Faro.
Seios Coroa, Procuro para especlaliza<;Oo tudo sobre este tema em
novo, usodo, faisos, reimpress6es, foIhas, erros, etc. Compra, troca e vende. Paulo Vieira - Apartado 1358001-902 Faro.
Cat610gas Yvert - Sempre em
"stock» as Oltimas edk;:oes, Pe<;a lista
destes e de outros cat6logos, tambem d lsponfvels, FILATEUA SERGIO
SIMOES - 2500-300 CALDAS DA RAJNHA.

ALGARVE. Marcofilla cl6sslca. Procuro cartas, selos isolados, pastais, telegramas, etc .. desta provfncla ate
1912. Compro ou troco p~r outr~
material similar do resto do pals, pais
passuo stock razo6vel destas pe<;as.
Posse tambem trocar par seios que
faltam no sua colec<;60.
Paulo Vieira . Apartado 135,
8001-902 Faro.
Selos vendo e compro, novas
e usados. Continente e ex-colonlas. Bons pre<;os. M. LeitOo. Rua JOI/o Dantas, 3_1.° F. Casal de S, Br6s,
2700 Amadora.
LINDNER - SAFE - LEUCHTIURM
(FAROL) - Vendemas todo 0 material filatelico destas e de outras
marcos. Albuns, classificadores, folhos sistema branco, etc. Catdlogos
gr6tls a pedido, FILATEUA SERGIO
SIMOEs - 2500-300 CALDAS DA RAINHA.
Troco selos novas e usados de
Portugal. Valor filatel/cO/valor fiiat8lico
do catelogo AFINSA. Helder Vicente,
R, Jooo Villaret, n,O8,2500 Caldas do
Roinha.
PACOTES COM SELOS - Para revenda ou directamente 00 coleccionador. Multos parses e mals de 30
ternas d~erentes. Pe<;a pre<;6rios gr6tis. FILATlEUA sERGIO SIMOES - 2500300 CALDAS DA RAJNHA
EUROPA/CEPT - AMERICA/UAEP
- Duos colec<;oes, dols temas,
para fazer sem heslta<;Oo . Tudo
em «stock., Inclulndo albuns. Inscreva-se tambem para receber as
novldades que vOo so Indo, FILATELiA SERGIO SIMOES - 2500-300
CALDAS DA RAINHA.
PRE<;:ARIOS DE SERIES COMPUETAS
NOVAS DE PORruGAL - 1953-1992
- Inclullgualmente multo colsa em
usado. Com blocos, «carnels. e outras variedades, Gr6tis a pedido. sERGIO W. DE SOUSA SIMOEs - 2500-300
CALDAS DA RAINHA.
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SE COLECCIONA TEMAS OU PArSES, TEMOS SEMPRE EM DISTRIBUI<;:Ao
GRATIS, PRE<;:ARIOS COM CERCA DE
35 000 SERIES - Novas, diferentes,
completas. Indique-nos 0 que coleec iona, SERGIO W. DE SOUSA SIMOES
- 2500-300 CALDAS DA RAINHA.
Former Portuguese colon ies.
Letters since 1975 (no FDCs or the like)
wanted. Ekkehard Bohm. Gobelstr.
10, D-30163 Hannover, Alemanha.
Selos. Compro de Portugol novos
e usodos bem como ex-colonias e
estrangelros, De preferencla boas colec<;oes. Artur Baptista. Aportado 5.
2584-905 Abrlgodo.
Prezodos colegas sendo colecclonac1or de selos e moedos he largos
onos e estondo oborrecldo com 0
colecclonlsmo, tenho paro venda par
bons pre<;os bastante material
filal8llco e moedas, Dlgam 0 que pretendem ou Pe<;am IIsta do que tenho.
Rafael E. Rosa, Av. Combatentes, 1.°
Lote Novo, rIc , 8700-44001000,
MOEDAS - Vendo pelo maier oterto, umo colec<;oo de moedas dos
Descobrimentos portugueses ate 1998:
8 anos x 4 moedos = 32 moedas.
Respasto C/oferia em conjunto paro: A.
Costa, Lor Cofre Prevld9ncla. R, S. Jooo
de Brito, 24, 2670-518 Loures.
ESPANHA: Vende-se colec<;oo de
selos encerrada em 1978, 90% novos,
montados em 61buns Faro com tiras
Hawid. 56 a particulares, Pedido de listo e de proposta de venda para aportado 139, 2685 Socavem.
VENDO: Colec<;Oes .Portugol em
Selos. 1983 a 1998; Pogelas dos Selos de Portugal encadernadas em 5
volumes onos de 1957 01994, e de
1995 a 1998 par encadernor; Livros
edi<;oo CTT-Fllatella, os primelros 30
volumes 1986 a 1996, Acellom-se propostas de com pro em conlunto ou
em separado, Respostos para: A.
Costa - Lar Cofre Prevldencla-Minlsterio dos Flnon<;os, 2670-518 Loures,

menda aberta na present;a do destinatario, e, se este
nao comparecer, perante duas testimunhas, lavrandose termo, que sera assignado por estas e pelo respectivo empregado, procedendo-se pela forma seguinte:
a) Se a encommenda contiver carta ou cartas, ou
papeis manuscriptos, que nao sejam os exceptuados na
alinea b) do artigo 7.°, sera onerada com uma multa
equivalente ao sextuplo da taxa correspondente ao
porte das dictas cartas ou papeis, como carta nao
franqueada, nao podendo em caso algum a multa ser
inferior a 1$000 reis;
b) Se a encommenda, nao sendo com valor declarado, for procedente do continente do reino ou das ilhas
adjacentes e contiver objectos mencionados nas alineas
c) e h) do artigo precedente, sera apprehend ida e enviada a direct;ao geral dos correios e telegraphos, revertendo aquelles objectos a favor do estado e entregando-se 0 restante ao remettente. Se a encommenda for
procedente de paiz estrangeiro ou de provincia ultramarina portugueza, nao sendo com valor declarado, e
contiver os alludidos objectos, sera devolvida ao correio de procedencia, com a declarat;ao, a tinta vermeIha, no endere~o, de - importation interdite:
c) Se a encommenda contiver tabaco em bruto ou
manipulado, sera apprehendida e expedida para 6."
sec~ao da estat;aO central dos correios de lisboa, a fim
de ser enviada a alfandega para ali ser vendido 0 seu
conteudo, sendo 0 producto respectivo considerado
rendimento do estado, depois de deduzida qualquer
taxa postal a que estiver sujeita;
d) As encommendas que contiverem os objectos
especificados nas alineas d), f) e g) do artigo 7,°, serao
immediatamente inutilisadas, mencionando-se nos respectivos envolucros 0 motive da inutilisa~ao, e lavrando-se 0 competente termo em duplicado, ficando um
no archivo da esta~ao e sendo 0 outro remettido ao
destinatario,
Art, g,o As encommendas nao sao sujeitas ao imposto de transito dos caminhos de ferro no continente
do rei no; porem estao sujeitas ao imposto de consumo
em lisboa, ao real d'agua e aos mais impostos locaes,
existentes, ou que de futuro se estabelet;am, e bem assim a todas as prescript;oes regulamentares das
alfandegas, que nao sejam especial mente modificadas
por este diploma.
Art. 10,° As encommendas servirao de garantia ao
estado para pagamento das taxas, multas, impostos e
mais despezas com que se acharem oneradas.
Art, 11.° A franquia das encommendas postaes e
obrigatoria, e paga por meio de affixat;ao, na sua face
correspondente ao enderet;o, de sellos na importancia
do porte e mais taxas a que estiverem sujeitas,
Os portes e taxas a que ficam sujeitas as encommendas sao:
Para as encommendas ordinarias:
Ate 3 kilogrammas - 200 reis;
De rna is de 3 ate 4 kilogrammas - 300 reis;

De rna is de 4 ate 5 kilogrammas - 400 reis.
Para as encommendas registradas, alem do porte
das ordinarias, a taxa fixa de registro, de 50 reis,
Para as encommendas com valor declarado, alem
do porte e da taxa do registro, 250 reis por 100$000
ou frac~ao de 100$000 reis declarados,
Para as encommendas sujeitas a cobrant;a, 0 porte
e as taxas devidas, conforme forem registradas ou com
valor declarado,
Art, 12,° As encommendas sujeitas a cobran~a serao oneradas, quando realisada a cobrant;a com 0 premio de 50 reis, que sera deduzido da importancia cobrada e representado pel a affixat;ao de sello de franquia
daquella taxa na requisi~ao do vale em que sera transformada a importancia cobrada, depois de deduzido,
o respectivo premio de emissao e sello competente_
(CONTINUA)

FILATELIA-NUMISMATICA
MADEIRA
Casa Especializada em:
* MOEDAS * SELOS * NOTAS*
de
Portugal! Ac;ores/Madeira/Macau
Ex-Col6nias

COMPRA E VENDE
Grandes Colecr;oes e
per;as isoladas
Apanado 4511
9001-801 FUNCHAL
MADEIRA - PORTUGAL

Tel.: 291 223070
Fax: 291 230805
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Selos perfurados de Portugal, A~ores,
Madeira e ex-colonias

Filatelia Sergio W. de Sousa Simoes

Jose Cardona

A

pratica de perfurar selos come<;ou em
1858 na Inglaterra para prevenlr de fraude e roubo.
Em Portugal a portarla de 31 de Mar<;o de
1880 autoriza que -se marquem, por melo de
perfura<;oo, com um sinal seu, particular, os selos de franqula •.
Ate ha pouco tempo alnda havla algumas
casas comerclals que perfuravam os selos, mas
presentemente cremos noo exlstir nenhuma.
Baseado em estudas exlstentes e em colec<;oes pertencentes a nacionals e a estrangeiros,
juntou-se toda essa Informa<;oo e resolveu-se
publica-la, em forma de sumo rio, juntando tudo
o que ha referente noo s6 a Portugal, mas tambem aos A<;ores, a Madeira e as ex-coI6nias.
Apelamos, no entanto, a todos os coleccionadores que nos Informem de novas descobertas ou erros que aqui encontrem, para
que possamos melhorar este trabalho. Assim temos tres colunas que representam: 1.° 0 numero de catalogo, 2.° A perfura<;oo tal como se
conhece, 3.° 0 numero total de buracos na perfura<;oo.

A18
A19
A20
A21

A.P.J.C.
APl
ASA
[A. TElES]

40
26
34

BA
B:B.
B.B.
B.B.
B.B.
BB&I
BCl
B.C.P.
BES
BES
BES
B.E.S.
BFP
B&I
B.&1.
BIAL
BIP
BLANDY
B.N.U.
B.N.U.
[BO]
BP
B.P.A.
B.P.B.
BPP
B.U.

34
28
34
38
34
32
38
48
31
31
45
50
37
46
42
41
40
61
52
53
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B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
B22
B23
B24
B25
B26

26
30
32
37
66
27
25
28
38
36
38
57
19

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
Cll
C12

C.A
C.A
C.A.
C.B.
[CDA]
[CFCl]
[CFE]
[CFE]
CFP
C.1.
CI
C.I.M.

29
29
57
32

PORTUGAL
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
AB
A9
A10
All
A12
A13
A14
A15
A16
A17

A
A.B.
A.B.
[ASV]
A.C.
A.C.
ACl
AD&C
AF
A. I.
AIC
A,L.
A.L.F.
A&M
AMBl
AN:::/JOS
A.P.

13
25
18
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A prestiglada casa do nosso cons6clo e
anunciante de longa data, Sergio SimOes esteve
presente no FIIC'99 [Felra Internaclonal das Industrias de Cultura) com organlza<;oo do Associa<;oo
Industrial Portuguesa, Camara de Comerclo e Industria e Felra Internaclonal de L1sboa.
evento reallzou-se de 23 a 28 de Novembro 1999 e teve lugar na Fll, no Parque das Na<;oes em Llsboa.
De entre as empresas que se dedlcam exclusivamente ao ramo filatellco e que eram praticamente todas as nacionals, FILATELIA SERGIO W.
DE SOUSA SIMOES ocupava 0 malor "stand". Fol a
primelra vez que se apresentou numa felra Internacional de larga projec<;oo.
Durante os dlas que durou este certa!1le [quase uma semana), 0 espa<;o FILATELIA SERGIO W.
DE SOUSA SIMOES na Fil fol vlsitado por mil hares

de pessoas, grande porte colecclonadores de
selos ou Interessadas Igualmente em material
filatelico-numlsmOtico.
Esta firma recebe com regularidade selos de
todo 0 mundo, e e Importadora das melhores
marcas de matertal estrangelras, catologos, 01buns, enfim tudo que diz res pelto a selos e
numism6tica.
Esto de parabens a filatelia portuguesa que
esteve bem representada, e Caldas da Ralnha
por ter a sua presen<;a bem vincada como cldade das termas e das artes, e especial mente
neste certame, de f1latella.
Sergio W. de Sousa SimOes reuniu, num restaurante dos arredores das Caldas da Ralnha, os
seus famlllares e os seus mals dlrectos cola boradores, para festejar em 1 de Dezembro 0 "Dia
do Selo:

o

?

2'...

4'
36
33
26

?
?
?
?
31
21
16
40

sergio W. de Sousa Simoes e seus coiaboradores
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em que no vertice se estampara a .Estrela de
David-, as rosas dos cantos superlores do selo
possuiam no seu Interior foices, martelos e mals
estrelas de David. Noutros selos as figuras reals
deram lugar a Estallne e, alnda a uma sobrecarga -Uqulda900 do Imperio- com 0 nome das
colonlas Inglesas, compunha as series provavelmente destinadas a comemorar a vitorla das pot€mclas do Elxo. Parodlando. -os selos britanlcosrldlcularlzavam as figuras dos lideres Inimlgos e
transmitlam a mensagem de que os adversarlos
empreendlam uma cruzada comunlsta e slonls-

Fundou uma organiza900 denomlnada T4, por
estar sediada no Rua llergartenstrasse, nr. 4 e enviou questlonorlos aos medICos sobre a situa900
clinlca dos enfermos espalhados pelos hospitais e
clinlcas alemoes. Entretanto. tomou-se director em
1 de Feverelro de 1940. de uma autodenomlnada
CUnica de Convalescen9a em Brandenburgo que.
com base nos questionorlos recebldos se destinava a matar os doentes sem recupera900 passivel.
No dla da Inaugura<;oo matou 20 doentes mentais por Inala900 de gas letal.
A ausencla de movlmento da saida de
doentes e 0 fumo sus pelto sardo dos crema-

tao
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Emissao NazJ .Comemoratlva da Invasao das Calonias Britanlcas. Nazi. Nesta serle, os salos apresantam um Rei Jorge VI.
com uma corao, cuJo verlice superior apresenta uma estrela de David. bem como algumas rosas em que 0 Interior sao
foices, martelos e estrelas de David. 0 titulo esfa escrilo em Ingles e Russo.

A Alemanha acabou perdendo a guerra, no
entanto uma nova forma de Marketing politico
surglu e muitos dos enslnamentos propagandisticos de Goebbels permanecem vivos aetualmente allados as novas tecnlcas publlcitarlas.
Noo se deve pensar que os nazis se limltaram a utillzar os correlos apenas como veiculo de
propaganda e transporte de material.
No comeyo do Holocausto em que cerea de
70 a 100 mil alemoes doentes e Invalidos foram
assasslnados. 0 trlstemente celebre Dr. Eberl,
medico nazi formado na Escola de Medlclna de
Innsbruck, utlllzou os servi90s postals de forma
ignobll.

torios levantou suspeltas a popula900 da cldade. 0 dr. Eberl resolveu face a esta sltua900 solicitar os -bons oficlos> dos Servi90s Posta Is
do Reich. Asslm, a entrada dos doentes passou a ser feita por carros celulares com matrieulas dos correlos e, mais tarde. pelos proprios
carros dos 5ervl90s Postals para tentar des plstar os mals curlosos. Nesta trlste paglna da Hlstoria dos correlos, de veiculo de seres humanos
para a morte, a inlclativa mostrou-se Infrutifera
acabando 0 moolco nazi por necessitar de mudar 0 local do massacre para outro mals remoto.
Holocausto dera os primelros possos.

o
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C13
C1 4
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30
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Os avioes passaram a atacar os combaios e
na confusao os membros do reslstencla roubavam
os jornais e cartas com moradas dos leitores alemaes. Posteriormente os asslnantes e destinatorlos
receblam os jornals Impressos pelos A1lados.
No termo do Guerra mil hares de falsificagoes
aliadas, fabric ados em Roma, no Field Printing
Shop, pelo U.S. Strategic Service safam de moqulnas autenticas apreendldas aos alemaes tornando impossivel diferenclar as vinhetas dos Originals.
Os prislonelros adversorios eram Interrogados para
saber a provenlencla das suas cartas para coplar
carimbos, sendo Igualmente crladas replicas das
malas dos correlos germanlcos a partir das
confiscadas. Mals de 2 mlih6es de cartas foram
dlstrlbufdas como originais.
Perturbados com 0 rumo dos aconteclmentos, os nazis acabam por prolblr 0 correlo privado, contudo os agentes aliados comegam a
coplar na perfelgao as cartas das firmas comerclals, voltando a dlfundlr as suas noticlas. Perto do
final do confllto, a reslstencla apos os
bombardeamentos, aproveitava os momentos de
dlstracgao dos trabalhadores das esta<;:oes atingldas ou os funclonorlos dos combolos, para trocar as malas como aconteceu em multlplas
ocasl6es. Entre 5 de Feverelro de 1945 e 31 de
Margo de 1945, um total de 88 malas de correlo
mudaram de maos nas condigoes aclma descritas em ataques a combalos.
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S. TOME E PRiNCIPE
A1
A2
A3

BES
B.P.B.
CFP

EmissCio .Speclal - Stamp In Memory of the First Dey of
Invasion- - Selo da Serie

o dr. Goebbels, IndMduo de temperamento
alegre em que 0 seu fllme preferido era .Branca
de Neve e os 7 Anoes., de Walt Disney, levava a
sua propaganda no mesmo rumo do seu caroeter enquanto ensinava que, quanto mals engra<;:ada for a Idela tanto melhor seria captada por
aqueles a quem se dirlgia.
Depols do 010 0, uma firma sueca denomlnada .Speclal Stamp Distributing Center» (Centro
Distribuidor de Selos Especlals), colocou venda
diversas series de selos pseudo-Ingleses. A figura
do Rei Jorge VI estava coroada com uma coroa

31
36
31

Alem deste sumorlo esto a preparar-se um
estudo mais pormenorlzado das perfura<;:oes nos
selos de Portugal, A<;:ores, etc. num total de cerca de 25 folhas A4, que podero ser obtldo atrayeS do CFP pelo custo das fotocopias, acrescido
dos portes de correlo.
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Os aliados aprenderam tarde a toctlca dos
alemaes mas nao qulseram delxar de dar 0 seu
contributo para a confusao genera liz ada e montaram a opera<;:ao .Comfiakes». Primelro emitiram
na Suf<;:a selos alernaes com um Hitler mals parecldo com uma cavelra do que com 0 ditador,
colocando-os em cartas com publicldade
anti nazi que era espalhada pel os va goes dos
combolos que atlavessavam a Suf<;:a ou trocando os sacos de correio na propria A1emanha. Mals
tarde os servi<;:os da INTELLIGENCE aliados passa·
ram a actuar de forma mals eficaz coplando os
selos e os carimbos Inlmlgos, procurando os endere<;:os nas listas telefonicas das principals cldades como Berlim, Viena, Hamburgo e Estugarda
enviavam panfletos desmobilizadores aos habltantes. Asslm, pela manha os cldadaos alemaes,
enquanto comlam os .Comflakes» ao pequenoalmo<;:o aproveitavam para ler as «cartas. fo~a
das e, um falso jornal Oas Neve Deutschland a
aviso-los de que 0 final da guerra se aproximava. Para um movimento dlorio de 15 000 000 de
cartas, a censura germanlca era Impotente para
descobrir os 15 000 envelopes postos a circular
semanalmente pelos Ingleses e amerlcanos nesta fase.
A experlencla demonstrou a terrfvel eficocla
deste contributo para a desmotiva<;:ao belica,
tanto no cldadao comum, como nos tropas. 0
numero de membros dos aliados Incumbldos
nesta guerra pslcol6glca de desgaste sublu em
flecha e novas sectores como a Forga Aerea
foram destacados para colaborar, sendo dlsso
um exemplo a 15 Th Air Force e a Aircraft do 14
Th Fighter Group, este ultimo no final da Guerra.

a

Selo de propaganda alemo para a defesa anti-aerea Emlssao de 1937
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o mlnistro nazi nao se mantinha Isola do na
tarefa de divulgaC;ao das novas ideias. Os nazis
haviam comec;ado a reunir-se numa sociedade
secreta denominada -Tufe. que sofreu rude golpe quando grande parte dos seus membros foi
assassinada pelos comunlstas alemaes. Em Maio
de 1919 os naclonals-soclallstas atraves do organlzoc;ao paramilitar -Corpo Livre. logram conquistar momentaneamente 0 poder em Munique
numa altura em que se reuniam em cervejarias
nesta cldade. Em 9 de Novembro de 1923 os
membros do partido tentam novo golpe em
Munlque mas a maiaria val parar aos calabouc;os, Inclusive Hitler que aproveita 0 Interregna de
9 meses que passa na cadela para esc rever um
livro -Meln Kampf. que sera 0 allcerce Ideol6gico e doutrlnario do novo regime.
Muitos nazis fogem tal como Goering que,
apOs 0 tratado de Versalhes se tomara plloto dos
Correlos, refuglando-se na Suecla. Um neg6cio de
ImportaC;ao de para-quedas alemaes constitul
uma pequena fonte de rendlmentos para um
Individuo sem problemas financeiros que casara
com uma rica herdelra sueca.
Sendo Goering 0 numero 2 do regime e possulndo certamente contactos com os correlos
suecos (pais neutral) estava aberta a porta de
saida para 0 seu amigo Goebbels lanc;ar 0 -material filatellco. que serla Improvavel a partir da
Alemanha.

lar na India quando Subas Chandra Bose, um Indiano simpatizante do regime assumlsse 0 poder
na peninsula indostonlca, formando um governo
T)Oclonal. Os selos possuiam a inscriC;ao PIlAD HIND
(India Livre) e, para alem do valor nominal acrescentavam um montante suplementar que nunca ninguem descobrlu quem beneficiarla dele,
se seria um -extra- para 0 novo governo, se para
os alemaes, ou se os destinatarios seriam os japoneses. Suspeltam os especialistas que seria
para pagar os custos da Leglao Indiana. Uma
incOgnita guardada nos arquivos da Hlstoria Secreta da Guerra.
Esta Leglao Indiana formada por 3500 Indlanos capturados pela Africa Korps no Norte de
Africa e 16 000 feitos prisionelros pelos japoneses
durante a queda de Singapura seria a esplnha
dorsal mllitar do Governo Naclonal Indlano
empossado em 6 de Novembro de 1943, na Hotel
Kalserhof em Berlim.
o destin~ desta leg lao acabou por ser dramatico. 0950.° Reglmento Indiano de Infantaria
criado pelos alemaes foi aprislonado pelas tropas
aliadas no Sui da Alemanha e reenviados todos
os seus membros para a India para serem julgados par tralC;ao. Os seus compatriotas Instruidos
pel os niponicos sofreram uma dramatica derrota, tendo sobrevMdo apenas 2600 leglonarios ao
sangrento cerco em Imphal junto
frontelra
birmanesa.
Apesar da derrota e de os selos nunca chegarem a Circular, eles apareceram catalogados
na Enclclopedla dos Selos do Imperio Britonlco,
um acontecimento surpreendente, como 0 foi 0
facto da venda de algumas series nas lojas de
comerciantes Indlanos depols do conflito, 0 que
demonstra 0 alcance da tela montada pelos
servic;os secretos alemaes.
A 10calizoC;ao do stock nos ultlmos meses do
conflito nao merece oplnlao unonlme par parte
dos hlstoriadares. Alguns especlallstas aflrmam
que durante 0 avanc;o russo de 1945, 0 exercito
vermelho conqulstou Vlena e descobrlu 80 000
series que foram roubadas e destruidas num breve perfodo. Outros jornallstas filatellcos sao de
oplnlao contrarla argumentando que os selos
desenhados par Axter Heudlass criadar de varlos
selos do Reich e Impressos no Relchsdruckerel de
Berlim, nunca chegaram a salr da capital da Alemanha antes do conclusao do conflito.
. No final da 2.° Grande Guerra, um comerclante germanlco comprou a stock remanescente
revendendo-o a comerclantes Internaclonals popularlzando as selos. A unlca certelO e que estas
vinhetas despertaram de tal forma a apetite dos
colecclonadores que acabaram par aparecer
Inumeras falsificac;6es.

a

Salo False do Africa do Sui

Falsificac;6es de selos de paises inimlgos particularmente das colonias inglesas constituiram
uma forma de debllitar a confianc;a num neg6cio lucrativo para 0 Inlmigo e uma manobra de
angarlar dinheiro para a causa.
A preparaC;ao dos alemaes para a guerra,
o desenvolvlmento do conflito e 0 camlnho para
a derrota reflectem-se nas emlss6es sucessivas
que os correlos alemaes vendem aos seus balc6es.
Josef Goebbels era um optimlsta por excelencla e acreditava que 0 Imperio britonlco acabarla par ruir com 0 desenrolar do conflito. Asslm,
em 1942 cerca de 200000 series, em selos
denteados e n60 denteados, foram emltidas sem
goma, com 0 objectivo de serem postas a clrcu-
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Filatelia sobre 0 acontecimento
Luis Eugenio Ferreira
urn certo sentido, e de usa enunclar a prlnpora as gerac;6es vindouras, dodo que, segundo tudo
cipio de que a filatella devera estar deslileva a supor, 0 mundo continuaro ainda po' rnais
gada do politico. Naturalmente que tudo
alguns mftenios.
depende do valor que atribuirmos 00 cOr.lceito
Debrucemo-nos agora sobre tres documende "politiCO", dado que a meu ver tal prlnciplo
tos que ilustram estas breves notas, posta que eles
apenas pretendera enunclar a IsenC;ao que de(os documentos) se referem Implicitamente a um
vera ser posta na manelra como cada um mo·
dos mals perturbantes desencontros hlst6ricos
nipula ou executa essa actividade cultural que a
deste seculo, seja 0 desmantelamento de um
fi/atella protagonlzo.
Imperio, com a Incldancla natural de alguns draMas sempre de algum modo a politica, enmas que Inelutavelmente 0 acompanham.
quanta clencla da governaC;ao dos povos, au
Assim, no documento n.o 1, vemos duos
direcC;ao de um Estado envolvendo a determlcartas saidas de Grozny, onde ha a realc;ar 0
naC;ao das suas farmas de organlzaC;ao, estaro
facto de terem sldo apostos selos sobrecargados
presente obviamente na
base de todo 0 objecto
fllatellco. A emlssao de
selos de correia tem representado, desde a sua
crlaC;ao, um dos elementos fundamentais da afirmaC;ao de uma noclonaIIdade, consagrando ou
r~ ____~------------___
tarnando necessaria men~_~-,,-Piit -«d_.
te visivel, essa naclonallI~r~·-j_/)" .I' ff ~·- ' vl
dade aos 01 has do mundo.
'I&P:@
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Em multos outros loca ls desenvolvi este
tema, em que abundam
modelos historic os deflnitivos. Tambem par isso, a
area que designamos
como ii/atelia moderna",
se encheu de exemplos,
acompanhando no seu
substracto a evoluC;ao ou
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com marcas chechenas em caracteres latinos,
sobre um Inteiro da Unloo Sovietica e carimbo
com a Indica~oo Chech-Ing (Inguchla).
o "crescente" presente nessas marcas, revelam as profundas diferen~as etnlcas que separam as diversas regl6es do antigo e vasto Imperio,
agora Federagoo de Republicas.
No documento n.o 2, ha a notar 0 facto de
terem sido utilizadas vlnhetas de abono
sobretaxadas e a deslgna~oo de "Posta" que Ihe
confere um sentido postal obvio. Em sobrecarga,

a deslgnagoo chechena "Republica Nichlcho"
em clrilico.
No documento n.O 3, surge-nos a sabrecarga "Postage Ossetia" em caracteres latinos, indicando-nos que a Ossecla esta Igualmente
comprometida num processo ligado a sua Independencla.
Edeste modo que junto os presentes documentos a afl rma~oo de que a filatelia pode bem
acompanhar a evol u~oo dos mals diversos aconteclmentos hlstortcos, tal como venho referindo.
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A Colec~ao do Dr. Goebbels
Dr. Rui Manuel G. Resende

E

Goebbels dizia que 0 segredo da propaganda e atinglr aqueles que ela procura alcan~ar, e
Intoxlca-Ios com as Idelas velculadas sem que
eles 0 notem. A propaganda tem um objectivo:
ela tem de estar bem camuftada para que aquales que a devem absorver noo 0 notem.
A passagem de testemunho de algumas tarefas como a nomea~oo do dr. Dietrich para
chefe dos Servl~os de Imprensa do Reich, IIbertam 0 dr. Goebbels para tarefas mals de acordo
com 0 seu perfil de manlpulador de massas, em
que todos os metodos eram plausivels mesmo os
menos ortodoxos para alcan~ar os fins. Goebbels
afirmava com frequencla que, noo era um moralista mas sim, um homem do Renasclmento,
logo noo admitia falsas condutas para alcangar
as suas metas. Todos os metodos eram valldos
para alcangar os objectivos dentro da chama·
da GUERRA TOTAL em que se envolvera, mesmo
os mals crltlc6vels pelas mentes com outras forma~6es .

m Novembro de 1926, Hitler enviou um escritor falhado e governador de distrito chamado Josef Goebbels tentar conquistar 0
eleitorado de Berllm. A tarefa apresentava-se dificil apesar da Republica de Weimar se afundar
no melo de conflitos politico-socials e grassar 0
desemprego.
o novo dlrtgente rodeou-se de colaboradores nazis e com a sua experiencla jornalistica fundou um perlodico de campanha denomlnado
Angriff (Ataque).
A astucla do grupo rapldamente granjeou
adeptos para a causa naclonal-soclallsta e,
quando os nazis alcan~aram 0 poder, 0 Dr.
Goebbels ja tlnha alcan~ado uma posl~oo de
relevo no organlgrama do partido. As suas IIga~6es as bases deram-Ihe prestiglo e com 0 comego da guerra 0 novo Minlstro da Edlfica~oo
Popular e da Propaganda ja se posIclonava como
a 3. 0 figura mais Importante do estado nazi.

...... ....".-Fig. 2
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Hitler - Emlss6es de 1937 e 1941-1943

------Fig. 3
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MulHddo e Su6sHca - Emlssdo comemoratlva do 4.°
Congresso Naclonol·Socialista em Nuremberg - Emlssdo
de 1936

Josef Goebbels parece formar a cab~a de
um polvo cujos tentaculos abrangem todas as
activldades da sacledade alemo da epoca. Para
ele a Fllatella vira a adqulrlr enorme Importancla
como veiculo de propaganda e, asslm as
temCrtlcas de Multldoo, Na~ao e Culto acabam
por ser os temas predomlnantes de um mundo
caotlco em que 0 Naclonal·Soclalismo parecla
a unlca alternativa terapeutica ao caos em que
mergulhara 0 dla-a-dia dos germanlcos. Asslm,
o Fuhrer era colocado num pedestal como 0
sumo sacerdote de uma rellgloo em que, os
-santos» se mediam pela dedlcagao ao nazlsmo. EmlssOes filatellcas com 0 perfil autoritarlo de
Hitler Inundam uma Alemanha em confusoo.

Tendo em aten~ao as Inumeras cartas que
saiam da Alemanha pora paises que, Inclusive se
encontravam em confllto aberto com os
germanic os, 0 dr. Goebbels como mlnlstro da
propaganda Interessou·se partlcularmente com
os motivos dos selos como a dlvulgagoo da
suastlca e as ediflcag6es monumentals que,
caracterlzavam a constru~ao da -Nova Alema·
nha», um sonho que 0 arquitecto Adolf Speer
compartllhava com Hitler desde 1936 e 0 dr.
Goebbels estava encarregado de publlcitar.
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CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

8eja Madeira
Ega e de Pombal. HoJe noo encontramos vestfglegundo 0 Tomo III, da segunda edlgoo de
os deste castelo.
1869, da .Corogralla Portuguesa-, da
Houve na Redlnha, a 12 de Margo de 1811,
autorla de Ant6nlo Carvalho da Costa, a
um combate entre as tropas anglo-portuguesas
Vila da Redlnha terla sldo antlgamente cldade,
e as tropas Irancesas de Massena que retiravam.
a quem D. Gualdlm Pals, mestre dos templorlos,
deu lora I. A data da publica goo
da relerida obra tinha 497 logos,
pertencla diocese de Colmbra
e correlo e concelho de Pombal.
No .Dlclonorlo Popular-, de
Pinheiro Chagas, edigoo de 1881 ,
Jo a Vila da Redlnha aparece com
544 logos e 2314 habltantes, Indlcando-se alnda que possufa
420 logos em 1757.
o relerido Dlcionorlo, adianta
tratar-se de uma povoagoo multo
antiga, que JO existia no tempo dos
Romanos e dos Arabes e que D.
Thereza e 0 conde D. Henrlque
deram aos templorlos, que all
construfram um castelo, ao mesFig. 2 - Corta enviada em Janeiro de 1847. Marca da Redinha dentro de
mo tempo que levantavam os da
cercadura oval fechada (30 sem cercadura).

S

a

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

CO NVOCAC:;:AO
Nos termos Estatutarios, convoco a Assembleia Geral do Clube FilatE!lico de Portugal a reunir em sessao
ordinaria no dia 19 de Maio de 2000, pelas 20.30 horas, na Sede Social na Avenida Almirante Reis, 70, 5." Dt.",
em Lisboa, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

1." 2." -

Aprecia~ao, discussao e vota~o do Relat6rio e Contas da Direc~ao e Parecer do Conselho Fiscal do
ana de 1999.
.
Elei~ao dos Corpos Gerentes para 2000/2002.

a

Nao estando presente a maioria dos s6cios electivos, a assembleia reunira em 2.· convoca~ao, pelas 21.30
horas, nos termos dos Estatutos.

o

Presidente
da Assembleia Geral,
(a) Dr. Jose Joaquim Jorge Oliveira.

Lisboa, 15 de Abril de 2000
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o Rei D. Jose I deu 0 titulo de
1.° conde da Redlnha a um dos
Iilhos do marques de Pombal.
A Relorma postal de 1852,
que Introduzlu 0 uso dos selos,
conslderou a Redinha como DIrecgoo, sem Delegag6es, Integrada na Admlnlstrag60 Central
do Correlo de Colmbra, 0 que demonstra a Importancla da Vila da
Redlnha epoca, Surge, asslm, 0
numero 96 para obliterar com
carimbo circular de barras os selos das cartas envladas pela DIrecgoo de Correlos da Redlnha
(conhecemos um belo selo de

Fig. 1 - Carta enviada em Agosto de 1845. Marca da Redinha abreviada Rd. o
dentro de um circulo (30 dentro de uma oval aberta).
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Fig. 3 - Carla enviada em Juiho de 1847. Marea da Redinha abreviada Ras denlro de
urn cireuio aberlo (30 denlro de urn cireuio aberlo).

100 Rels, de D. Marla ii,
com oblltera<;oo 96, de
Redlnha, de 20 barras).
Introduzlmos este
preambulo para chegarmos ao assunto principal
do nosso artigo, 0 estudo
das marcas postals preadeslvas da Redlnha, demonstrando que, num perfodo curto de 5 anos, ou
seja, entre Agosto de 1845
e Janeiro de 1850, do qual
possufmos documenta<;00, aparecem, pelo menos,S variedades de mar-

cas manuscritas. Assim,
podemos distingulr varias
diferen<;as na apresentac;oo e desenhos dessas
marcas, eventual mente
fruto de terem sido diferentes pessoas a escrevelas.
As reproduc;6es representadas pelos flguras de
1 a 5 mostram bem 0
que aflrmamos, provando que multo alnda esta
par conhecer sobre as
marcas pre-fiiateiicas partuguesas.

SERGIO " '. DE SOUSA SIMOES
ESCRITORIO E LO.JA FILATELICA
Telefone 262 832 248 - Telefax 262843 293
RUA DR. ARTUR FIGUEIROA REGO, 25 - 2500-300 CALDAS DA RAINHA

Acabam de ser publicados e encontram-se em distribuicr80 gratuita:
No" 40 -

EUROPA OCIDENTAL, 2." PARTE (H-Y)
Urn prec;ario elaborado por paises, com todos aqueles que constam da
2." parte do volume III Yvert

No" 41 -

EUROPA OCIDENTAL, 2." PARTE (H-Y)
o complemento do prec;ario n.o 40, especialmente destinado aos coleccionadores tematicos. Com dezenas de temas diferentes agrupados.

No" 36 -

EX-COLONIAS PORTUGUESAS, com muitos milhares de selos novos
e usados ou series. AGORA COMPLETO. Urn prec;ario muito aguardado pelos coleccionadores das ex-coI6nias.

A SAIR DENTRO DE DIAS:
N.o 42 -

PORTUGAL - CARTAS PRE-FILATELICAS, SELOS E SOBRESCRITOS
(1853/1952). Pe~aja_

A. MOLDER
Fig. 4 - Carla envlada em Selembro de 1847. Marea da Redlnha escrila por extenso no
plural denlro de uma eereadura oval aberla (30 denlro de uma eereadura oval
aberla).

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

I COMPRA e

VENDA

I

IEPRESDlTIIII1I EXCWSIVO IE TODD 0 MATOW 1U1tUc0 EKUMlSMAnCi u ceKcmuUA MABCA mMillwEII
EXPOSI~AO PERMANENTE DE SElOS NO HAll DE ENTRADA E NO 3.· ANDAR (Seyodor)

SERVI<;::O DE NOVIDADES ESTRANGEIRAS POR ASSINATURA PARA QUALQUER TEMA OU PAis

L O..... -

DO

_ _ __

933.40~

SE LO :..;:...--.
FILATELIA * NUMISMATICA

* CARTOFILIA * TELECARTOFILIA

S6cia CFP 3657

Recem-chegada ao eSpayO comercial especializado portugues aguarda a sua visita nas MESAS
5, 6 e 7 das EXPO-FEIRAS
MERCADO DA RIBEIRA - MERCADO DAS COLECC;:OES
AV.! 24 JULHO - Todos os domlngos das 9 as 13, excepto ao 2." domingo de cada mes, das 9 as 18 horas

Peyas e preyos sem concorrencia ao nivel eurapeu. VISITE-NOS
e tera uma agradavel surpresa! Compro, Vendo, Traco.
Fig. 5 - Carla enviada em 29 de Oulubro de 1849. Marea da Redlnha eserlla por extenso no plural denlro de uma
eereadura oval fechada eom Indleac;:60 da dala do dla e do mes, 29 e 10 (30 sem eereadura).

18

51

SPORT LISBOA E BENFICA

Marcas postales de la isla de Fogo,
Cabo Verde (1877-1940)

Joao Pinheiro da Silva
Dr. Felix G6mez-Guillam6n
0 consultar no mlnha blblloteca fllatellca
velhos catalogos de exposlc;:6es antigas,
tivemos 0 agradavel prazer de encontrar dols
catalogos do 1,° e 2.° Exposk;:6es Filatelicas do Sport
lisboa e Benfica que se realizaram em 1960 e 1962,
no sua Secretaria do Rua Jardlm do RegedOf, em
lIsboa. Por.se tratar de duos exposk;:6es organlzadas
pelo malor clube desportivo portugues, atrevemo-nos
a transcrever porte do conteudo dos ed~orlais, Eis
aqul um extracto do primelro:

A

~ao Cultural lamenta que a exiguidade das instala~6es
da Secretaria tenha fixado um limite inultrapassavel ao numero de quadros a expor, obrigando a reduzir 0 numero
de quadros pedidos por muitos dos concorrentes. Usou, para
esse fim, a Sec~ao de um criterio objectiv~ e imparcial, mas
inevitaveis sao as objec~6es e queixas dos que nao veem
satisfeitas as suas exigencias.
Apelamos para a compreensao e boa vontade dos concorrentes, pois seremos nos os primeiros a sentir a desgosto de ter de eliminar bastantes quadros que apresentariam
com certeza, muitos exemplares dig nos de figurar na Expo-

- A sec~ao Cultural do Sport Lisboa Benfica nao podia
deixar de incluir a Filatelia no numero das suas actividades,
de resto jol numerosas e bem conhecidas.
Trata-se de materia valiosa pela expansao e pela projec~ao de que estol a dispor pelo Mundo inteiro. Nao se trata, felizmente, destas inuteis manias colectivas que, por
vezes, se apossam de uns tantos ociosos, mas sim actividade que, para alem do desenvolvimento e importancia comerciais que jol atingiu em numerosos paises, se imp6e a
todos pelo seu indiscutivel valor cultural e artistico.
(... ) E para a Sec~ao Cultural do Sport Lisboa e Benfica
tal ambi~ao ainda mais impossivel se tornava em
consequencia da data recentissima desta sua nova actividade. Resolveu, por isso, organizar uma Exposi~o Tematica
que, natural mente, teria de ser desportiva.
(... ) Mas ela nunca poderia ser levada a efeito se nao
contasse com 0 patrocinio do Clube Filatelico de Portugal,
com a gentilissima amabilidade e a nobre benevolencia do
Exm. ° Correio-Mor de Portugal e ainda com 0 devotado
interesse dos filatelistas que se dignaram assinalar este certame com a sua honrosa presen~a.

si~o.

Para a realiza~ao da II Exposi~ao Filatelica contou a
como anteriormente, com 0 valioso patrocinio
do Clube Filate/ico de Portugal e com a amavel e imprescindivel colabora~o do Exm.O Correio-Mor de Portugal, entidades a quem expressamos a nosso profundo reconhecimento.
E a todos os filatelistas que nos honraram com a sua
inscri~ao agradecemos, tambem, 0 seu entusiasmo pel a
nossa realiza~ao, cujo exito se fica devendo a excelencia da
colabora~ao apresentada.
Finalmente, Indlcamos as nomes dos nossos associados que colaboraram nestes Importantes aconteclmentos filatellcos que se realizaram ha mals de
39 anos e que felizmente ainda se encontram no
nosso convivlo, pelo que 0 subscr~or desta pequeno nota, espera, dos que se encontrem de boa saude, que continuem a contribuir para 0 prestiglo do
filatelia em geral e pora 0 engrandecimento dos seus
Clubes em porticular.
Eis os seus nomes, para que constem como
exemplo as gerac;:6es futuras:

La Isla de Fogo esta sltuada entre las Islas de
S, Tioga y Bravo, formando todas elias can 10 Isla
de Malo, el Grupo de Sotavento (14 0 52' N-24°
41'WG),
Fogo tlene una superficle de 476 krn 2 con las
dlmenslones maxlmas N-S de 26 krns. y E-W de 24
krns. Su contorno de 83 krns., muy recortado, ofrece pocas playas y solo dos puertos 0 «enseadas.:
Vale dos Cavalelros y Mosteiros (fig. 1).

Sec~ao,

- Socia

- 0 valor de que se revestiu e 0 interesse que despertou a I Exposi~ao Filatelica do Sport Lisboa e Benfica desde
logo justificaram que a Sec~ao Cultural admitisse a realiza~ao periodica deste certame, tao valioso como manifesta~ao artistica.
E assim e que, volvidos dois anos, se leva a efeito a II
Exposi~ao,

A expansao do filatelismo tem sido notavel e muitos
sao os que se dedicam hoje as suas diversas modalidades,
com especial relevo para a tematica desportiva.
Esse entusiasmo bem patenteado se tornou no numero de inscri~6es recebidas para a Exposi~ao e a Sec-
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38 -

Alberto lino do Camara Soares
"Desportos·
223 - Felix do Costa IIha
"Centenarlo do Selo Mariano" e
"Centeno rio e Anivers6rlo do
Selo lions Clubs·
383 - Jose de Matos Serras
"Camlnhos de Ferro·
1668 - Prof. Ant6nlo Gonc;:alves Borralho
"Fauna"
2898 - AsdrUbal Augusto de Magalhaes
"Motivos Escutistas·

Hace unos anos, las comunicaclones mariti·
mas eran preearlas y muy deficlentes, incluso can
Ia isla veclna Bravo a solo 9 miilas de dlstancla, En
10 actual/dad, 10 sltuaclon ha comblado boston·
te, hasta el punta que a los serviclos maritlmos
renovados, se anaden otros aereos que permiten
vuelos diarios a Praia, y semanales a Son Vlcente.
Antes de 10 Independencla, 10 Isla de Fogo
constitula un solo Concelho can cuatro Fre·
gueslas: N.o S.o do Ajuda, N.o S,o de Concepc;:ao,
Santa Catarina y Sao Lorenzo. Ademas de 10
.cidade. de Sao Fillpe, son Importontes las
epovoac;:6es. de Mosteiros, Cova Figueira, Sao
Jorge, Sao Lorenzo, y algunos otras como Padim,
Rivelra do ilheu, y Fajezlnha.
En 1953 el numero de habltantes de Fogo se
elevoba a 15.858, yen 1966 025,457.

INTRODUCCION

:lIL.. J. foCr4

ORGANIZACION POSTAL
La .estac;:oo postal. mas ontigua es 10 de Sao
Filipe, slgulendo 10 de Mosteiros (1909) Y Cava
Figueira. En Enero de 1913 se obrlo Sao Jorge, y
en 191 7 se crearon los .Postos auxillares do
Correlo. Patim, Rlvelra de I/heu y Rlveira Grande
(Sao Lorenzo) Sin que nlnguno de elias alcanzaro
10 categorla de .estac;:ao postal. can anterioridod
01950.
IIho de Fogo

----

La Isla muy montanosa y basaltlca, esta domlnada por 10 que en Fogo I/aman .0 Volcao»
que emerge imponente y maJestuoso de eCho
das Caldeiras> hasta alcanzar su ecrOtera- en Pico
10 altura de 2829 m., maxima del Archlplelago.
La Isla de Fogo es muy fertil y de abundantes
y variados recursos agrfcolas: mllho, fava, feijao,
mandioca, sisal, banana, laranJa, tabaco ... ; yen
especial cafe, de col/dad extra ordinaria ,
La Isla dispone de estrados que permiten recarrer casl par completo su contorno, y desde e l
Sur, ascender a .Cha das Caldelras- para proseguir atravesando esta elevada y espectocular region, hasta Mostelros en 10 costa NE.

S. Flllpe

19

En 1918, para asegurar en dias ciertas eI reparto
de correspondencia sennanal se cree un «conductor de malas» y distribuidor rural para toda la isla.

Podem Jazer parte das nossas recordar;oes ...

MOVIMIENTO DE CORRESPONDENCIA

,

Del Cuadro de Movimlento de Correspondencia, se deduce la rareza de los «carimbos» de
las «estac;oes» tales como Cova Figueira y Sao
Jorge, dada la escasez de objetos postales expedldos que, en algunos anos, "egan a una 0
dos cartas de media por dia.

UMA TABUA,
UMA CORDA
,
E UMA ARVORE!

MARCAS POSTALES
No conozco marcas postales de Fogo correspondientes al periodo pre-adheslvo, slendo la
mas antigua conoclda de 1881. Respecto a la
«Estac;ao postal» de Sao Jorge, tampoco conozco marcas; y de Cova Figueira solo dispongo de
la Informacion de Eric S. Hops.

Estaciones

Pico do Fogo

Movimlento de Objetos Postales

Categoria

postoles

Alios

Expedidos

Recebldos

Tronsito

Totol

Fogo/Sao Flllpe

1913
1914
1915
1917
1919
1933
1935
1944
1913
1914
1915
1917
1919
1933
1935
1944
1913
1914
1915
1917
1919
1933
1935
1944
1913
1914
1915
1917
1919
1933
1935
1944

26.622
29.129
20.081
21.056
29.983
33.643
13.804
8.959
1.689
1.835
1.277
4.397
4.568
1.641
2.152
852
1.227
1.351
912
1.104
1.940
558
2.045
455
247
314
302
673
324
650
72

43.547
31.522
32.322
29.340
25.395
19.360
14.634
8.598
9.556
7.214
7.283
8.393
3.912
6.441
3.838
1.239
4.558
3.537
3.545
3.338
728
1.749
2.415
466
1.051
1.204
841
1.075
552
367
584

15.583
13.992
11.547
8.659
10.585
7.144
6.545
591
52
47
39

85.752
74.643
63.980
59.055
65.963
60.147
34.983
18.148
11.297
9.096
8.599
12.790
8.480
8.115
6.075
2.136
5.811
4.912
4.477
4.442
2.668
2.314
4.467
921
1.305
1.527
1.153
1.748
876
1.037
689

Mostelros

Cova Figueira

Sao Jorge

-

33
85
45
26
24
20

-

7
7

7
9
10
20
33

Hobltantes

postal

1.424
1.194

TP 1.°
TP 1.°
TP 1.°

Mas hoje queremos mais ...

1.646
6.448
6.465

TP 2.°
TP 2.°
TP 2.°

TP 2.°
TP 2.°
TP 2.°

REBOPRE
Postal 2.°
Postal 2.°
Postal 2.°

SOCIEDADE REVENDEDORA
DE APARELHOS DE PRECISAo, S.A.

Seguran~a
20

•

Cor

•

Variedade

SAIAO FILATELICO
,
«FIM DE SECULO»

Sao Fillpe/Fogo: Cldade de Sao Filipe, sede
del Concelho de Fogo de 2.a clase. Freguesia
de N.a s.a da Concepc;:ao. Estac;:ao telegraficopostal de 1.a clase y radiotelegrafica. Pop. 2071
(ano 1952)
N.D 1 - Doble c~culo 26/15 mm.
En el circulo Interior en Ires lineos: dio. mes obreviode, y
dos uHimos clfros olio.
Marcos en color negro, azul y violeto.
EIlD
LRD

Joao Pinheiro da Silva
om 0 patrocfnlo dos CTT - Correlos de Portugal SA (Dlrecc;:ao de Filatella), da Federac;:ao Portuguesa de Fllatella, do Clube BP
e da Casa do Pessoal da Mobil, teve lugar no seu
edllfclo da Rua CastJlho em lIsboa, entre os dias
27 e 28 de Novembro ultimo, 0 evento em
epfgrale, organlzado pela Secc;:ao Fllotellca do
Pessoal da BP e da Mobil.
Esta Inlclativa contou alnda com a cola borac;:ao das Sec<;:OOs Fllatellcas do Grupo Recreativo
do Balrro da Bela Vista e da Socledade Recreatlva Musical Prlmelro de Agosto Santa Irlense (ambos de Santa Irla de Az61a) e revestJu-se de grande
Interesse Iilatellco pelo excelente nfvel das colecc;:oes convidados.
Fellcltamos por IS50, esta InlclatJva na pessoa
do seu principal coordenador e dlnamlzador, 0
nos so prezado amigo e cons6clo do CFP Sr.
Carlos Calhelros da Silva, par mals uma vez nos
surpreender com a categorla dum Salao
Fllatellco, onde estiveram expostas algumas colec<;:oes altamente classilicadas (com cinco
medal has de ouro), em certames naclonals e
Internaclonals. 56 com 0 seu prestiglo pessoal 101
possivel reallzar este grande evento, 0 que multo
o dlgnllicou.
Estiveram presentes 13 partlclpac;:oes neste
certame:

• CARLOS PEDRO DOS SANTOS
"Correlo Pre-Adeslvo de Portugal"
• JOAO PEDRO PINHEIRO DA SILVA
"Saude e Bem Estar - Um bem ameac;:ado"
• JOSE FRANCISCO CORREIA SANCHES
"Tematlca de Navlos e Navegadores Mundlals"
• JOSE MANUEL DOS SANTOS PEREIRA
"Estudo especlallzado dos Inteiros Posta Is de D.
Manuel II"
• JOVIANO JOAQUIM PIRES
"Republica Popular de Angola"
• Luis CARLOS PALMINHA E SILVA
"Colombia"
• MANUEL Luis TARRE GOMES
"lisboa"
• PEDRO MAR<;AL VAl. PEREIRA
"Ceres - Bllhetes Postals e Sobrescrltos do Infcio
do Seculo"

C

Estiveram presentes alguns colecclonadores
e multo publico e a todos fol dlstrlbufdo um Interessante catalogo-programa com excelente aspecto graflco. Seguldamente 101 servldo um
beberete.
Na Inaugurac;:ao deste Salao, 0 coordenador
abriu a sessao com a apresentac;:ao dos colec<;:OOs, convldando as varlas entldades presentes a
pronunclarem-se, as quais proferiram palavras de
clrcunstancla e de louvor ao trabalho efectuado.
Aos exposltores que contribufram para 0 exito
verilicado loram oferecldas medalhas comemoratlvas. Identic as medalhas foram entregues a
Identidades convldadas.
Os CTT colaboraram com um magnffico carlmbo comemorativo, que reproduzla um casal
a mlror varias datas ocorrldas entre 1901 e 2001
e que aclma se reproduz.
C.F.P. congratula-se com 0 exito obtldo
pel a partlclpac;:ao maloritarla dos seus assoclados, agradecendo 0 convite para estar presente
na Inougura<;:ao, asslm como a respectiva medalha comemoratJva.

• JULIO MANUEL PEDROSO MAlA (Convldado de
Honra)
"Essa Gesta Glorlosa"
• ANTONIO MANUEL PALMINHA E SILVA
"A natureza contlnuara bela, se culdarmos do
Amblente"
• ANTONIO DE MORAIS SARMENTO RAMALHO
"Portugal Classlco"
• ARMANDO BORDALO SANCHES
"A Isenc;:ao de Franqula em Portugal (1853/
1945)"
• CARLOS CALHEIROS DA SILVA
"UNICEF - Crlan<;:as com Fome - NAOI"

o
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Negro
-.-.81
29.5.88

13.05.81
2.12.91

VlOIeta
11898)
119011

lSI

IIlI

Ill)

AAA

N.D 2 - Doble c~culo 28/17 mm.
Mes abreviodo y des ullirnos cifros cIe olio.
ERD
12.06.97
LRD
30.11.25
2

ICJ
N.D 3 - Doble circulo 30/17 mm.
Mes obreviodo y cifros olio completas.
EIlD
21.01.1899
LRD
24.11.1925

3

lSI
N.D4 - Doble circuio 29/17 mm.
Mes obreviodo y dos ultimos clfros olio.
ERD
(1.9221
lRD
15.04.36
(Il)

4

N.D5 - Doble circuio 30/18 mm.
Fecha enlre lineos porolelos inscritos en el circuio interior. Mes obreviode y dos ultimos cifros del olio.
EIlD
(1.934)
lRD

(Ill
fl.l -

5

Doble crcuio 31/21 mm.
Mes abrevlado y cifros clel olio completos
ERD
21.0638
lRD
7.10.43

(SI

R.l

Cova Figueira - Povoac;:ao del Concelho de
Fogo, Freg. de Santa Catarina . Estac;:ao postaltelegrallca de 2.a close.
N.D 6 - Doble circulo 29/17 mm.
COVA FIGUEIIWILHA DO FOGO.lgnoro silos 6nguios del
rectongulo Interior sen a no redondeodos.
ERD
5.03.21
lRD
6.05.21
IRIl)

6

21

Mosteiros - Povoac;:ao del Concelho de Fogo.
Freg. Nossa Senhora do Ajuda. Estm;:ao postal de
2.0 close.
N.D 7 - Doble cfrculo 29/17 mm.
Mes abreViada y cifras ana camp'etas.
ERD
26.12.01
LRD
4.08.19
(C)

7

N.D 8 - Doble cfrculo 30/17 mm.
MOSTEIROS/CABO VERDE
ERD
17.01.35
LRD
4.03.39
(5)

8

BIBLlOGRAFlA F1LATELICA

Sao Jorge - Povoac;:ao del Concelho de
Fogo. Freg. de Sao Lorenzo. Estac;:ao pastal de
2.0 close. No conozco marcos ni tenno referencias de esta estac;:ao postal.

Articulo de Eric S. Haps publlcodo en el BoleHn n.o 73 de
Novlembre de 1980 de 10 PPS. Y .Additions- del Bdetin n.o 75 de
Mayo de 1981. Colecclones de Antonio Torres y F G-G. las marcos Numeros 1. 2 Y 3 son caplo de los dibuladas par John Dalh
Insertas en el articulo del BoIeHn n.o 73 cltado.
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Relatorio e Contas da Direc~ao
e Parecer do Conselho Fiscal
do ana de 1999

MAIS UMA VEZ 0 «DIA DO SELO-1999»
FOI COMEMORADO COM MUITA DIGNIDADE
Joao Pinheiro da Silva

s comemorac;oes oficlals do Dla do Selo
em 1999 reallzaram-se em Estremoz e estiveram a cargo da A.FA - AssociaC;ao
Fllatellca Alentejana, sendo 0 seu anfitriao a nosso partlcular amigo Professor Hernanl Carmelo de
Matos, com um programa muito culdado.
De Llsboa partlu um autocarro com varios filatellstas e famlllares, tendo chegado a Estremoz
on de houve uma concentrac;ao frente a Camara Municipal, estando presente uma banda de
music a a dar as boas vlndas.
Depols dum convivio Informal, fomos recebidos ao clmo da escadarla prtncipal, de acesso
ao Salao Nobre da Camara Municipal, pelas
entldades presentes, tendo-se destacado a esposa do anfitriao com a oferta de flores a tadas
as senhoras.
o primelro acto destas comemorac;6es nacionals foi a InauguraC;ao da Mostra Fllatelica da
Historia Postal de Estremoz, que se encontrava exposta numa sala anexa.
De segulda a mesma Mostra foillustrada, mas
ja em material audiovisual pelo Prof. Carmelo de
Matos, tendo reallzado um brllhante coloqulo
filate!ico focando varias epis6d1os des afTibulac;:6es do
correia no Alentejo. 0 conferenclsta no final fol muito
aplaudido, tendo mostrado um conhecimento mUlto profundo sabre Historic Postal e noo sO.
Entrou-se a segulr com "pompa e clrcunstancia" na cerlmonla especial preparada pela F.P.F.
para homenagear alguns vultos vivos da filatella,
atribulndo-Ihes certificados e trofeus asslm:

Seguldamente, foram entregues os PREMIOS
ANUAIS DE MERITO FILATELICO-LiTERATURA:

A

• Premia "Godofredo Ferreira"
Dr. Eurlco Carlos Esteves Lage Cardoso
"Portugal e os Descobrlmentos na Maximafllia"
• Premia "0 Phllatellsta"
Boletlm do Clube Filatellco de Portugal
• Premia "A. Guedes de MagalhOes"
Dr. Elder Manuel Pinto Correia
"Hlstorla Postal de Angola - 1, 2 e 3" publicada
no Boletlm do Clube Filatelico de Portugal.
• Premlo "Carlos Trincao"
Boletlns, Catalogo e Palmares da "Portugal 98".
Flnalmente a AFA outorgou diplomas de
Soc los Honorarlos as segulntes entldades:
- FederaC;ao Portuguesa de Filatelia, recebldo pelo seu Presldente, Sr. Pedro Vaz Pereira;
- Servlc;os de Fllatella dos CTT, recebido pelo seu
Director, Sr. Eng.D Lu(s M. Andrade;
- Camara MuniCipal de Estremoz, recebldo pelo
seu Presldente.

o carlmbo comemorativo apresentou 0 Brasao de Armas da cldade de Estremoz e 0 respectivo Posto de Correlo funcionou num dos
Saloes da Autarqula. Junto deste encontrava-se
a gentll colecclonadora estremocense e filha do
anfitrlao - a CATARINA - num Stand on de se vendia um boneco de barro, caracteristico da reglao, personagem crlada pelas barrlstas Irmas
Flores e que se chamava "A Fllatella".
Depois do encerramento desta Sessao Solene todos os convidados e inscritos se deslocaram
a Pousada da Ralnha Santa Isabel, onde na
alcac;ova real fol servldo um almoc;o regional,
durante 0 qual houve musica amblente executada por concertistas do Palacio de Queluz.

ORDEM DE MERITO FILATELlCO: - Comendador
Jose Rodrigo Dlas Ferreira - Eng.D Albertino de
Figueiredo (Iembramos que esta Ordem foi proposta pelo nosso Clube)
FILATELISTAS EMINENTES: Eng.D David Lopes
Cohen - Cap. Francisco Lemos da Silveira - Jose
Manuel Castanhelra da Silveira - Eng.D Manuel
Andrade e Sousa, Prof. A.H. Oliveira Marques Joaqulm Furtado Leate.
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pas a dlsposlC;ao dos seus associ ados, um sobrescrito lIustrado com a efigle do homenageado.
Como estava previsto, 0 anlversarlo do CFP
termlnou com um jantar de confratemlzaC;ao, que
fol muito concorrldo, tendo sldo efectuado, como
nos anos anterlores, na Messe dos Oflcials da
Forc;a Aerea, em Monsanto. Durante 0 repasto
foram dlstribuidas as medal has aos s6clos que
completaram 50 e 25 anos de flllaC;ao. Na mesma ocaslao fol agraclado com a .Medalha de
DedicaC;ao. 0 associado Sr. Manuel Antonio da
Cunha, pela sua Importante colaboraC;ao na
InformatizaC;ao dos servic;os do Clube.
Aproveltando este acto solene, mas simples,
foram tambem entregues as medal has aos associados que marcaram presenc;a no Salao comemorativo de aniversarlo. Fol uma jornada
magnifica de confraternlzaC;ao que agradou a
todos os presentes.
Presldente da DlrecC;ao embora dlmlnuido
fisicamente por motivo de um grave acldente
(dupla fractura no pe esquerdo) ocorrldo dentro
das Instalac;oes do nosso Clube, naG quis delxar
de estar presente e num Improviso emocionado
agradeceu a presenc;a de mals de mela centena de amlgos e soclos do CFP, alguns dos quais
acompanhados por famlllares.

vida do nosso Clube decorreu, em 1999,
com a normalidade habitual devido a Admlnlstrac;ao culdada e dlsclpllnada que
tem sldo apanaglo das Dlrecc;oes que, ao longo
dos anos, tem tomado conta dos destin~s do
Clube.
Temos referldo em varlos editorlais as razoes
por que cada vez menos pessoas estao interessadas pelo coleccionlsmo fllatellco, partlcularmente a nossa juventude. Nao nos vamos repetir,
mas lamentamos esta verdade.
Alguns dos nossos associados continuam a
naG cumprlr com as suas obrigac;oes pagando
a quotlzaC;ao devida, mesmo quando avisados
duas e tres vezes pelo correlo ficando, por vezes,
surpreendidos quando os servic;os responsavels
por essa area os demite, nos termos dos Estatutos do Clube.
Como anunclamos em boletlns anteriores, a
Federac;ao Portuguesa de Filatella entregou-nos
a reallzac;ao da ExposlC;ao Naclonal a realizar este
ano, a qual se denomlnara .Lisboa 2000 •.

A

o

ANIVERSARIO DO CLUBE
Como habitualmente se tem verlficado nos
ultimos anos, comemorou-se 0 aniversario do Clube - 0 quinquagesimo sexto - com a dignldade
que e devida ao malar Clube Fllatelico do pais.
Asslm, de 25 a 27 de Outubro esteve, mals
uma vez, patente ao publico, na nossa Sede, um
Salao de Fllatella no qual estiveram expostas cinco participac;oes de associ ados, uma das quais
de juventude.
o Salao de Fllatelia fol complementado, no
dla 27, com um magnifiCO carlmbo comemorativo de homenagem ao distinto medico, Prof.
Doutor Francisco Gentil, fundador do Instituto Portugues de Oncologla. Como e costume 0 CFP

PARTICIPAc;.AO EM EXPOSIc;,OES

o Clube continua a estar presente em Exposlc;oes Fllatellcas tanto no pais como no estrangelro, particlpando com 0 Boletim que se publica
trlmestralmente, tendo obtldo, como e costume,
premios muito honrosos para 0 CFP.
Estivemos presentes nos segulntes certames:
Stuttgart 99
Exfilna 99
Ibra 99
23

China 99
Bulgaria 99
Philexfrance 99
Philaiberia 99 (esta no .Classe Especial-, em
virtude do Presidente do Direc<;ao do Clube ter
sido Jurado no evento).

Os pedidos de esclareclmentos e informa<;oes solicitadas pelos assoclados e ate por pessoas estranhas 00 Clube sao, sempre que
possivel, satisfeitos, 0 que contribui para 0 bom
nome do nosso Clube pela disponibilidade sempre manifestada.
Recordamos a todos os nossos prezados
consocios que continuam sua disposi<;ao varlos aparelhos de pesquisa, procurando 0 Clube
estar sempre actualizado neste campo, no interesse dos soc los que frequentam a Sede.

Bicentenario do Nascimento
de Garrett

CTT assinalam dois mil anos
do nascimento de Cristo

o escritor, 0 poeta, 0 dramaturgo e 0 politico que coexistiram no personalldade de Garrett
sao evocados numa obra de Antonio Valdemar,
do cia sse de Letras do Academia das Ciencias,
agora editada pelos cn e Incluida no serie Portugal em Se/os.
A obra evocativa do bicentenarlo do nasclmento de Garrett fol apresentada por Fernando
Dacosta no palacio sede dos Correlos, em lisboo. No oportunldade tambem usou do palavra
Emilio Rosa, Presldente dos cn.
Antonio Valdemar, 00 debru<;ar-se em torno
das V/agens na Mlnha Terra, observa que Garrett
'crlou uma nova esc rita", apos 0 que conclul:
"Rompeu com a estrutura fraslca de Vieira e
Bernardes, que se depara em multos dos seus
contemporaneos, como Herculano e Castllho.
Introduzlu nos Vlagens na Mlnha Terra uma IInguagem clara, Inclsiva, conclllando expressoes coloquials com a lI<;ao vernacula dos mestres
consagrados do literatura portuguesa. Atrlbulu
palavra a clareza do pensamento, a variedade
do ritmo no estrutura do frase; organlzou uma arquitectura verbal em que a constru<;ao loglca
nao afecta a expresseo estetlca:
Noutro passe tambem acrescenta: "Nos Vlagens surge uma esc rita liberta do classlclsmo
sufocado par normas rigidas e convenclonallsmos
retoricos. A palavra adqulrlu nltidez, finura e verosimllhan<;a. Tem 0 poder de comunlcar, so be
contar uma hlstorla. 0 dom narrativo prende 0 Interesse e nnoblliza a aten<;ao:
Portugal em Selos, este ana consagrado a
Garrett, e uma colec<;ao Iniclada em 1983 e do
qual fazem ja parte, entre outros vultos literarlos,
Camllo e Torga. Cada um dos volumes contem
tamoom as emlssoes dos selos do respectivo ano.
Este livro, Integrado nos publlca<;oes do C/ube do Co/ecc/onador dos cn Correlos de Portugal, e uma edl<;ao bllfngue, sendo a tradu<;ao
Inglesa de Peter Inhgam. 0 design esteve a cargo de Jose Brandao e Teresa Olazabal Cabral.
Tem 79 paglnas e uma tlragem IImltada de
15 000 exemplares numerados, reunlndo 68 selos das emlssoes de 1999, com um valor facial
de seis mil setecentos e quatro escudos. Pode ser
adqulrldo nas esta<;oes de correlos, atraves do
Internet (mercadonacfll ctt.pt) ou pelo telefone
800273 273. 0 pre<;o desta obra e de dez mH
oitocentos escudos.

a

BOLETIM

o nosso Boletim continua a salr com a regularidade habitual. 0 pequeno atraso que, por vezes, se verifica, nao se deve equipa que tem a
seu cargo a feltura do mesmo. Tem chegado
Redac<;ao do Boletim excelentes artigos e em tal
quantidade que nem sempre e possivel a sua
publica<;ao no numero que se deseja, por falta
de espa<;o.
E com agrado que referlmos que 0 nosso lIustre colaborador, Dr. Elder Pinto Correia obteve 0
Premio -A. Guedes de Magalhaes- para 0 meIhor autor de 1998. E com satlsfa<;ao que referlmos que 0 nosso Boletim obteve 0 Premlo -0
Philatellsta. atrlbuido 00 melhor periodico do ana
de 1998. Estes premios foram entregues no .Dla
do Selo- que teve lugar em Estremoz.
Embora considerennos um pouco exagerado,
honra-nos muito que a Revista Espanhola -Atalaya
Filatellca- consldere a nossa Revista .10 mejor del
mundol-.

a

a

SEDE

Alguns assoclados tanto do pais como do
estrangeiro continuam a entregar dadivas para
melhoramento do nossa Sede. 0 soalho do Gablnete do Direc<;ao foi reparado e devidamente
en cera do, ficando com aspecto bastante agradavel. No Gabinete do Direc<;ao fol colocado um
quadro homenageando os fundadores do Clube e os respectivos presldentes do Dlrec<;ao.
Vamos tentar arranjar as janelas do salao frequentado pelos nossos associados, num futuro proximo, esperando a receptividade do senhorlo do
predio.
As reunl6es de sabado tarde, realizadas no
Sede, continuam a registar grande afIU9ncia de associados, slntonna do vitalidade do nosso Clube.

Os Correios de Portugal lan<;aram, no passado dla 15 de Fevereiro, em assocla<;:ao com a
Comissao Diocesana do Jublleu, um selo comemorativo dos dols mil anos do nasclmento de
Cristo.
A cerimonla do lan<;amento decorreu no
mostelro de S. Vicente de Fora, em lis boa, e
contou com a presen<;a do Patriarca de lisboo,
D. Jose Policarpa, do Presldente dos cn, Eng.o
Emilio Rosa, do coordenador do Comissao
Dlocesana do Jublleu, Pe. Victor Feytor Pinto e do
autor do selo, Prof. Jose Brandao.
o design do selo foi composto sobre plntura
do autoria de Alvaro Pires de Evora. A presente
emlssao filatellca Inclul 0 selo, com valor facial
de 52 escudos (0,26 euros) e uma tiragem de um
mllhao de exemplares, Postal Maximo e sobrescrito de prlmelro dia.

a

a

BIBLIOTECA

INFORMATIZAc;AO DOS SERVIC;0S
DA SECRETARIA

A Blblloteca do Clube, conslderada par tooos
aqueles que nos vlsitam, uma das melhores do
seu genero fol enrlquecida cm algumas obras
que se adqulrlram e bem asslm com ofertas que
alglJns estimados assoclados nos fizeram e que
a Dlrec<;ao do Clube agradece reconheclda.

Um dos dedicados directores do Clube contlnuou. no ana transacto, os trabalhos de
informatiza<;ao dos Servi<;os do Secretaria. E uma
tarefa que exlge grande disponlbllldade, gosto,
Interesse e conheclmentos suflclentes para que
se tire do computador os melhores resultados. Do
trabalho efectuado pelo referido director, todos
os que estao a frente dos destin~s do Clube come<;am a ver a sua tarefa facilitada.
Ha ainda muito que fazer, mas 0 que ja fol
efectuado merece ser real<;ado.
Devemos reglstar Igualmente a preciosa co·
labora<;ao do nosso estimado Consoclo Manuel
Antonio Campos Cunha.

SERVIC;OS

A sec<;ao .Permuta Inter-S6clos-, criada ha
poucos anos, tem tldo um acolhlmento por parte dos socios resldentes em lisboa, provincia e
estrangelro que ultrapassa, em muito, 0 que se
esperava. Nao e, de modo algum, exagero 0
que se aflrma parquanto os prezados assoclados,
leltores do nosso Boletim, pOOem verificar as paglnas dedlcadas a esta sec<;ao em coda numero
que se publica. Os lotes enviados dos mais dlversos pontos do pais e do estrangeiro continuam a aumentar 0 que, obviamente, agrada a
todos os socios que pretendem adquirir pe<;as
para as suas colec<;oes.

CORREIOS DE PORTUGAL

As rela<;6es com os Cn-Correios de Portugal,
SA. continuam a ser bastantes amlstosas, com
grande espirito de abertura e colabora<;ao. de
ambos as partes. Existe um entendimento perfel·
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Filatelia Joaquim A.S. Ma~as
Rua do Crucifixo, 76 - 2. 0 sala H
1100-183 LIS BOA
PORTUGAL
Tel./Fax: 21 346 76 61

SELOS • HISTORIA POSTAL
COMPRA - VENDE
Aberto de 2.g a 6. g das 14.30 as 19.00
(de manhii, com marca~iio previa)
Agora com loia virtual
na Internet. Endere~o:
WWW.CARTOFIUA·RLATEUA·COM
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to com a DirecC;ao dos Servic;os de Filatelia 0 que,
obviamente, so pode trazer beneffclos a filatella
em geral e 00 nosso Clube em particular, nao
obstante possa, eventualmente, haver uma ou
outra discordancia quanto a decisoes tornados
pela referida Empresa. Crfticas respeitosas e construtivas devem ser sempre bem aceites por todos para se melhorar ou rectificar 0 que esta
men os bem.
Fig. 31
Fig. 27

Fig. 28

Vamos finallzar com uma referencla aos nossos v1zlnhos. Penso que a Espanha bate todos os
recordes em selos com erros relativos a valores
facials. 0 Autor deste Guia, que conslderou varios selos desse tipo, Inclulndo dols espanhois, esquece - talvez dellberadamente dado 0 seu
elevado numero - tantos e tantos outros selos de
Espanha. Eu ja contel mals de ceml Um exemplo por todos [Fig. 32) em que a Indlcac;ao do
taxa do selo se encontra no plural, Isto e, vem
escrito: uma pesetas e clnquenta lou, uma
pesetas e mela).
Esgotamos 0 assunto? Nem pensar. Tenho
registo de mais selos que aqui poderiam ser
menclonadosf7 l . No entanto, como os nao posso
reproduzir, dou, por ora, 0 tema por terminado.
Nesta altura, e legftlmo que os leitores se Interroguem sobre qual 0 erro que 0 selo junto 00
tftulo deste meu apantamento encerra. Esse sera
o desaflo que os meus leitores Irao defrontar. ..
Fico, pols, a aguardar as vossas contribulc;oes.

A Espanha, em 1983, a semelhanc;a do que
ja sucedera com a Italla em 1968, redescobriu a
forma de ganhar corrldas de blclcletas ao escoIher rodas sem raios [Fig. 28), mals leves certamente do que as dos adversarlos ...
Entre os selos comemorativos do Reino Unldo, emitidos em 1970, conta-se um que recorda a vlagem que 0 navio -Mayflower. levou a
efelto em 1620 [Fig. 29). Verifica-se no selo em
questao que 0 celebre navlo arvora ja a bandelra do Relno Unldo. 0 lapso e manifesto vlsto tal
bandelra ter surgldo apenas em 1801 .
A Italla, em 1997, no serle -Europa., emltiu
urn selo de 800 IIras, 0 qual Insere um conhecldo proverblo: «Aquele que quer ocupar um cargo para 0 qual nao tem experiencla faz sopa
num cesto •. Aqui 0 erro esta no palavra PIANERE
[cesto) que se grafava asslm na Idade Media, partanto em data anterior a autorla da gravura [pintada a mao) reproduzida no selo, que e datada
de finais do seculo XVIII. Nesta epaca escreviase PANIERE [Fig. 30). Nao se alude a este selo no
Gula Mundla/.

NOTAS
III

I~

'"

Fig. 29

Fig. 32

1'1

Fig. 30

Quanto 00 Brasil tamoom se notam omfssoes.
Em 1964, este pafs emitlu um selo comemorativo do vlslta do presldente do Republica Federal
do Alemanha, Dr. Heinrich Lubke [Fig. 31). Verlflca-se com facilldade que 0 apelido deste politico aparece Incorrectamente escrito.

I~

'"

1'1
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MANGIN. Jean·Plerre. Guide Mondlal des Timbres Errones. Yvert
& Tel'er. 1999. Amlens (Fron.;ol. edlr;oo em rronces e Ingles.
736 p6g. Prer;o em Portugal: 9000$00.
0 erro osslno ado e multo vulgor em selos com novlos. 0
desenhador .d strol·se. e 0 novlo opolece com 0 velome
enfunodo numa dllecr;ao e as bondelros desfroldodos em dl·
recr;oo confT6r1o.
Pede dlzer·se que todos os seIos op6trldos. ou an6nlmos. a portir
de 1874. selvo a coso multo especial do Relno Unldo pelas
rczCies que todes conhecemos. sofrem de uma grave Incorrec·
r;ao e. por tal facto. sOo condldatos a serem Incluidos neste
Gula.
Pora quem goste de controversio termlnol6glca. aconselho a
Jeitufa do artlgo de Francisco Mcrinho sobre Ant6rcllca versus
Ant6rctidc. publlcado no revisto .A Fdatello Portuguese •• n,o 90.
de Dez. 1999.
No lingua local. Nicssc quer dlzer logo. Nestes termos. ate data
relctivamente recente. esto enorme concentrar;ao de 6gua
dace deslgnovo·se _Logo Logo •.
E Interessante sellentar que Jean·Plerre Mangin publlcou. no
numero do revista cltoda em (41. um estudo sobre erros no
tem6llca de futebol. e neste original ortigo tambem nao se reo
fere oeste selo.
Nao oludl. propo~todomente. a sels selcs ~allanos par 16 telem
sldo leploduzldos no nosso 80leHm n.o 385. de Set. 99. Ver pCig.
36/38 (Fig, 6. 8. 9. 14. 16 e 171,

A) De agradedmento
1) Aos Correios de Portugal, SA
2) A Federac;ao Portuguesa de Filatelia
3)A todos os ilustres colaboradores e anunciantes do Boletim do CFP.

8) De pesar por todos os sodos faleddos no
decurso do ano.

FEDERA~O PORTUGUESA DE F1lATELlA

Lisboa, 31 de Dezembro de 1999.

o relaclonamento com os Corpos Soclais do
FPF continua a ser 0 melhor posslve/. Cola boraC;ao, entendimento, apolo e respeito mutuo tern
sido apanagio nas relac;oes existentes entre os
dirigentes do CFP e do FPF.
Apoiamos incondicionalmente a proposta
apresentada pela Federac;ao nos do is Congressos realizados onde se dlscutiu a passagem da
FPF a FederaC;ao Portuguesa de Filatelia - AssociaC;ao Promotora de Desporto. Esta medida
pode trazer para a Filatelia Nacional vantagens
slgnlficativas no entender do CFP.
Nao podemos deixar de agradecer a confianc;a que a FederaC;ao depositou no CFP ao
conceder-nos a organizac;ao do ultima ExposiC;ao
Nacional do Milenio - que se denominara .Lisboa 2000 •.

DIREC<;:Ao
Dr. Eurlco Carlos Esteves Lage Cardoso
Jose Rodrigo Dias Ferreira
Fernando Augusto Araujo Mendonc;a
Joao Pedro Pinheiro do Silva
Fernando da Sliva Ideias
Dr. Rul Manuel Gravata Resende
Lufs Miguel Pinto Santos Monteiro
Edmundo Miranda dos Santos
Dr. Nuno M. Cadi rna Henriques de Oliveira

PORTUGAL - COLONIAS
ESTRANGEIRO
QUALQUER

VIDA F1NANCEIRA
Como no preambulo deste Relatorio ja fizemos referencia as razoes por que decorre com
normalidade a vida do nosso Clube, julgamos
que serlo repetitivo aludir aos motivos por que se
mantem estavel a situaC;ao financelra do Clube,
mau grado 0 dinhelro que nos e devido por certos associados menos cumpridores.
No entanto, apesar de todos os anos .tudo
subir., desde a renda da casa, Boletim, a luz,
agua, telefone, catalog os, etc., etc., a Direcc;ao
resolveu, em 1999, manter os quantitativos das
quotizac;oes.
Apesar dos aumentos serem constantes, no
ano a que refere este Relatorio, nao alteramos 0
quantitativo das quotizac;oes.

NOVIDADES
MANCOLISTAS

PAIs

ASSINATURAS

CONTACTE·NOS

I

TEMA

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

VENDO - Paeotes, Bloeos.
Selos Soltos
COMPRO - Lotes. Coleec;oes.
Quantidades

PROPOSTAS PARA VOTOS

M. OSORIO

Temos a honra de propor a Assembleia Geral os votos segulntes:

Av. Almllonte Rels. 90·A
Centro Habib (6 entrada I
P.O, 80x 10174
Tei. e Fax: 351 21 812 78 90
1001·001 L1sboo - Portugal
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Balan~o

Geral

Em 31 de Dezembro de 1999

ACTIVO
IMOBIl/ZADO
Imoblllzoc;:oes Corporeas
Aqulslc;:oes

777 .945$55
23.687$00
801.632$55
- 80.000$00

Amortlzac;:oes

1981. ano da sua morte. 0 selo de 20 C. insere 0
titulo da canc;:oo .Positive Vibration- sem 0 P Inlcial (Fig. 23). Tambem 0 selo de 15 C. da mesma serle noo e Isento de reparo. vlsto que 0
numero 5 (de 15 c .) encobre em grande parte 0
C do titulo da canc;:oo (Fig . 24).

Os desenhos de avioes deram origem a muitos erros como. alias. 0 Gula Mundlal nos confirma . No entanto. 0 selo que em seguida
apresentamos (Fig. 18) noo 0 encontramos all
menclonado. Trata-se de um avioo a helices ...
sem helices.
o Botswana esto. neste Gula. representado
apenas por um selo de 1975. DeseJaria acrescentar um outro. EM 1972. este pais emitiu uma serie
de 4 selos representando constelac;:oes do hem isferio suI. Porem. 0 desenho do selo respeitante a
constelac;:oo Orion (Fig. 19). esto errado vlsto que
esta constelac;:oo apenas surge com este
poslclonamento se for observada no hemlsferio
norte.

721.632$55
Fig. 23

Imoblllzac;:6es Flnanceiras
Colecc;:oo do Clube

1$00

CIRCULANTE
Exlstenclas
Material Filatellco
Amortlzac;:6es

397.416$40
- 40.000$00

DEPOSITOS BANCAAIOS E CAlXA
Depositos a Prazo
Depositos Ordem
Caixa

a

649.407$10

649.407$10

1.343.337$80
839.239$19
1.418$00

2.183.994$99

TOTAL DO ACTIVO ......... .......... .. ................ .. .. ............... .................. ..

3.912.452$04

CAPITAL PR6PRIO E PASSIVO
CAPITAL PROPRIO
Fundo Assoclativo
Resultado liquldo do exerciclo

3.674 .744$79
80.126$85

3.754.871$64

Fig. 20

Em 1988. 0 Lesotho Introduzlu
fllatellcamente falando - 0 .bowling- entre as
disclpllnas olimplcas (Fig. 20). Este selo tambem
noo vem referido no livro de J-P Mangin.
Continuando no contlnente africana vamos
ate ao Malawi. No que dlz respetto a este pais. 0
Guia faz referencla a 4 selos. Tenho a acrescentar lista mals dols. No prlmelro selo (Fig. 21). que
velo a ser corrigido alnda no ano da emlssoo
desta bonita serle. a Inscrlc;:oo cientifica esto incorrecta. No segundo selo (Fig. 22). a referencla
ao Lago Nlassa. nessa altura. estava uttrapassada. pols este lago tomara Jo a deslgnac;:oo de
Lago MalawI. Este lapso fol obJecto de correcc;:oo
com a emlssoo de um Outro selol51 .

a

Fig. 25

.."-V

.. •~ •--

AL WI30
157.580$40

TOTAL DO CAPITAL PROPRIO E PASSIVO .................... .......................... .
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3.912.452$04

Fig. 21

Fig. 26

Alnda em 1987. a Alemanha Federal emltiu
um selo dedicado ao concurso europeu de atiradores. Verifica-se - confesso que com alguma
dificuldade - que 0 gatilho da esplngarda da
dlreita (Fig. 26) encurva no sentldo controrlo. Este
selo tambem noo consta do Gula que temos vlndo a analisar.
Na serie de 10 selos que as IIhas de St. Vincent
consagraram ao .Mundial 86- 0 selo de 45 C.
(Fig. 27) do-nos uma fase do encantro EspanhaFranc;:a - Jogo que noo se realizou durante aqueIe evento desportivol61.

-. -:.,.~.. ~

PASSIVO
DfvlDAS A TERCEIROS
A Curto Prazo
Outros Credores

A Hungria. fortemente representada nesta
obra. em 1986 e a propOstto do centeno rio do
automovel. emitlu um selo de 6 ft. que contem
dols erros. A eles me refert no meu anterior artigo
sobre datas erradas.
o selo da Alemanha Federal de 1987. comemorando os 750 anos de Berlim. apresenta dols
erros. embara um deles possa estar eivado de
Intenclonalldade politlca. Asslm. 0 brasoo de
Berlim leste aparece na lIustrac;:oo em vez do brasao de Berllm ocldental. 0 Outro erro tem a haver com 0 facto do escudo se apresentar. em
baixo. arredondado. quando deveria ter sldo desenhado um pouco pontiagudo (Fig. 25).

357.416$40
Fig. 19

DfvlDAS DE TERCEIROS
A Curto Prazo
Outros Devedores

Fig. 24

Fig. 22

Mudando de continente desloquemo-nos ate
as Caraibas. Na serie de 7 selos dedlcados ao
cantor Bob Marley. emitida pela Jamaica em
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Aos dols selos aclma referidos devemos alndo acrescer 0 selo respeltante a Austria inserldo
numa serle de 1943 dedicada as bondelras dos
poises ocuP9dos pela Aiemanha nazi (Fig. 9). No
verda de, a Austria noo fora ocupada mas anexada 00 III Reich, em 1938, a seu proprio pedldo
(prop6slto do Governo ratiflcado por mals de 90%
do populagoo austriaca).

campeonatos desportivos de Inverno. No prlmelro, de 12 p., vemos, por certo, um princlplante a
partlclpar nestes exlgentes campeonatos, pols
quem pretender esqular com um bastoo entre as
pernas cal de certeza (Fig. 14).

Fig. 13

Fig. 9

Fig. 14

Espantoso e 0 erro de concepc;oo do selo de
1976 do Paragual, consagrado 00 galeoo sueco .Vasa-. Este magnifiCO vasa de guerra follangado 00 mar em 1628 mas por defeltos varlos
afundou-se Imedlatamente, ficando durante 334
anos a profundldade de 30 metros. Noo paderia, partanto ter dado qualsquer tlros de canhoo
nem desfraldado velame. A acrescer a tudo Isto,
naquela epoca, a bandelra sueca, embora pareclda com a que vemos no selo (Fig. 15), noo
era exactamente asslm. Este selo tambem noo
flgura no Gula Mundlai.

Fig. 10

Tambem e de recordar 0 selo norte-amerlcano de 1984, do serie dedlcada a fauna pre-hlstorlca, respeltante a um APATOSSAURO que esta
erradamente legendado (Fig. 10). Flnalmente, um
selo de 1992, consagrado 00 explorador do
California e fundador de S. Diego, 0 nosso compatrlota transmontano, de nome Jooo Rodrigues
Cabrllho, acho-se Indevldamente grafado (Fig. 11)
taJvez par ter explorado aquela regloo 00 servigo
de Espanhal

Demonstra~ao

do Resultado Uquido
PROVEITOS
667 .624$60
1.738.000$00
1.211.210$00

Donativos
Quotas
Boletlm
Servlgos eventuals
Diversos
Rendas
Portes de correlo
Expedlente
Propaganda
L1vros e Publlcag6es
Telefone
Electrlcldade
Agua
Juros bon carlos
Impastos
Movels e usos

26.700$00
25.000$00

5.000$00

CUSTOS
311.414$35
1.B03.013$00
118.000$00
226.357$00
375.590$00
145.102$00
114.569$00
77.561$00
119.821$50
117.496$00
38.847$00
20.904$00

23.697$10

3.697.231 $70

4.743$00
23.687$00
3.497.104$85
120.000~00

Amortizog6es do exerciclo

3.617.104$85
80.126~85

Resultado liquldo do exerciclo

3.697.231 $70

Relatorio e Parecer do Conselho Fiscal
Fig. 11

Fig. 12
Fig. 15

No serle base dos Territarlos Antarcticos Australianos de 1979-82141, um dos selos de 15 c .
(respeltante 00 S.Y. Nimrod) encontra-se malldentiflcado (Fig . 12). No verdade, estamos perante 0
navlo baleelro «Shackleton-.
Em 1919, a Checoslovaquia emltlu uma serie comemorativa do sua entoo recente Independancla. Nesta serie de apenas duos lIustrag6es,
uma delas mostra-nos um leao llbertando-se de
grllhetas que 0 acorrentavam (Fig. 13), porem 0
desenhador deve ter-se esquecldo que 0 rei dos
animals tem uma so cauda e noo duos ... De
notar que em 1968, aquando do comemoragoo
do 50. 0 aniversarlo do Nagao, os correlos checoslovacos emitlram um bloco onde recuperam
aquela nustragoo Insistindo, asslm, no erro atras
recordado.
A. 00 tempo, Republica Democratlca Alemo
emitlu, em 1952, do Is selos dedlcados 005 3.°'

Fig. 16

A Romenla, num selo de 1970, 0 segundo de
uma serie dedlcada 00 campeonato do mundo
de hoquel sobre gelo, faculta-nos um selo (Fig.
16) onde observamos uma bollza que e mals alta
do que largo.
Em 1920, a Bavlera emltlu uma serle base
cujos prlmelros selos sao consagrados 00 agricultor (Fig. 17). Todavla, este agrlcultor/lavrador, coltado, va-se obrigado a lavrar com uma charrua
cuja sega se encontra Invertldal

1111
Fig. 17
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Fig. 18

A conta de Resultados apresenta um Soldo
pasltivo de 80.126$85, Inferior em 17.548$10 00
do ana de 1998, 0 que noo e slgnlflcativo atendendo 00 montante do seu movlmento e tambem as disponlbilidades flnancelras em
«Depositos Bancarlos- e .Calxa- que montam a
2183 contos.
Asslm, somos de parecer:

De harmonia com 0 consign ado nos Estatutos, vem 0 Conselho Fiscal do Clube Fllatellco de
Portugal, apresentar 005 Socios 0 seu Parecer
sobre 0 Relatarlo e 0 Balango e Contos referentes 00 Exerciclo findo em 31 de Dezembro de
1999.
Acompanhamos, 00 longo do ano, a activldade do Dlrecgoo relatada no seu relatorlo e
sentimos tamoom, com uma certa apreensoo,
a falta de Interesse do Juventude pela Fllatella.
Teroo certamente outros pantos de Interesse, mas
compete-nos, a nos, mostrar-Ihes a belezo dos
selos e atrai-Ios a esse hobby maravllhoso que e
a Fllatella.
Quanto 00 Balanc;:o e Contos respeitantes 00
Ano de 1999, procedeu-se a sua conferancla,
verificou-se que os criterlos valorimetrlcos do Imoblllzodo foram iguals 005 dos anos antertores e
conferiram-se os Saldos das Contos . Calxa . e
«Depositos a Ordem •.

- Que sejam aprovados, 0 Relatarlo, 0 Balanc;:o e as Contos referentes 00 ana de
1999;
- Que seja tambem aprovado um voto de
louvor e agradecimento Dlrecc;:oo pelo
seu trabalho e dedlcac;:oo 00 Clube.

a

o CONSELHO FISCAL
Domingos Martins Coelho
Bento Manuel Grosslnho Dios
Jose Ribeiro Gomes
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Oferta Publica de Selos

de legenda. E0 coso tiplco do selo come morativo do centenorio do Banco Nacionol Ultramarlno (um dos 12 citados no Guia) onde se observo
um errd 21 mas 0 «culpado» vamos encontro-Io na
administrm;:ao do SNU que aprovou 0 logotipo e
naG no admlnlstrac;:ao dos CTT em exercfcio em
1964.

*
*

Fig. 3

Alnda acerca de selos canadian os outra ausencla e portlcularmente notada. A peg. 132 da
obra em estudo, e-nos mostrado um selo de 1964
no qual 0 erro (botaniCO) se sltua no facto de
oparecerem 3 fothas de acer reunldas num unico pedunculo, quando, na realldade, apenas 2
folhas deverlam ter sido desenhadas. Acontece,
porem, que jo em 1959 os correlos canadlanos
haviam emltido um selo com desenho semelhante (Fig. 4) e este nao e mencionado no Guia que
estamos ocompanhando.
Continuando na senda das ausenclas dlficeis
de explicar numa obra desta envergadura e Importancla, adlanto que 0 Autor trata 0 desenho
dos aneis olfmpicos em vorlas acasioes. No entanto, 0 representac;:ao dos mesmos e tambem
maltratada num selo do Monaco (Fig. 5) e noutro da Selgica de 1971 (Fig. 6), que nao sao
referenclados.

Como era de calcular, um dos desenhos errados mais conhecido no mundo da Filatelia vem
mencionado neste livro: trato-se do «celebre» selo
de 1903, de St. Kitts-Nevis, onde deparamos com
Crlstovao Colombo perscrutando 0 horizonte com
um telescoplo, Instrumento optico inventado um
seculo depois. Como tambem era de prever a
«insistemcla. neste desenho, em emissao de 1920,
de igual modo nao e esquecida a pogo 581 do
Gula Mundlal. 0 que e estranho, no entanto, e
esta obra ignorar a segunda .inslstencla. dos
correios em serie emitida em 1938 (Fig. 1).

um exclusive do
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Fig. 1

Fig. 2

Etambem Interessante salientar que este Autor, a pogo 117, nos mostra um selo da Republica do Campuchea (Camboja) respeitante a um
cogumelo cujo nome clentiflco esto Indevidamente acentuado. Sucede, porem, que na mesma serie de 1985 um outro selo, 0 de 0.80 riel
(Fig. 2), contem dois erros (um na cor do chapeu
do cogumelo e outro ortogrofico) e esse selo nao
figura na obra em exame.
Em segulda, vou referir-me a casos cuja
amissae me parece algo insolita. Em 1984, a Franc;:a comemorou, em emlssao comum com 0
Canada, 0 450. 0 aniversorio da primeira viogem
de Jacques Cartier. 0 desenho do selo - cujo erro
esto no cachimbo que aquele navegador utiliza
- e, como acontece no caso de selos
geminados, Identlco ao do selo canadiano. No
entanto, este ultimo selo nao consta do Guia
Mundlal nem se Ihe faz referencla na ficha
respeitante ao selo frances (Fig. 3).

Fig. 5

(na embaiagem

original), sendo

D

Desejo receber 11

cobran~a pelos CfT. sem despesas de envlO.

Fig. 7

56c/O do Clube do

Coleccionador I Conta-Cor,."te,

D Nao DSlm,
Assinatura

data

N"

Fig. 6

Os Estados Unldos da America do Norte, com
uma extenso lista de selos errados, carecem, pelo
menos, de Ihes ver acrescentados: a serle de
1920, dedlcada ao tricentenorio da chegada do
.Mayflower» (Fig. 7), por nao ostentar 0 nome dos
E.U., bem como 0 selo de 1963 (Fig. 8) pela
mesma razad 31•

a devolver
reemboisado(a)
do montante pago,
ficandoassim
anulada a minha
enco'T1enda.

Fig. 4

*
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Fig. 8

ESTES ERROS
""
""
NAO ESTAO NO GUIA
MUNDIAL
Rene Rodrigues da Silva

ssuml, perante 0 director deste Boletlm, 0
compromlsso de, com base numa colec<;:00 que organizel ao longo destes ultimos
anos, esc rever uma serie de artigos sobre selos
com erros. Na sequencia do referldo com prom isso foram public ados dols apontamentos nos Boletins de Setembro e Dezembro do ana passado.
Acontece, porem, que 0 nosso objectivo,
com a publlca<;:ao do -Guide Mondial des TImbres Errones», da autoria de Jean-Pierre Mangin,
fica fortemente prejudicado, naG se justiflcando,
a meu ver, a publlca<;:oo de mais artigos sobre
esta tem6tica. Quem qulser debru<;:ar-se, em profundldade, sobre a materia consulta 0 livro em
referencla il ) e ali tirara todos, ou quase todos, os
esclareclmentos e duvidas necessarlos a organlza<;:ao de uma colec<;:ao pouco tratada entre
nos.
Nao foi inocentemente que atras escrevl
-quase todos». Sem preju[zo do Incontestavel valor
e Interesse do livro em questao, e da origin alidade com que 0 mesmo Irrompe na Literatura
filatelica, a obra aclma men cion ada - que se
recomenda sem restri<;:oes - noo abarca todos
os erros (0 que, alios se me ofigura mlssoo impassivel) e num ou noutro caso abrange selos que
noo apresentam erros mas sao, Isso slm, curiosidades filatelicas que importaria seleccionar e reunlr em obra dlferente desta . No entanto, naG
tenho moral para tocar no assunto quando, no
artigo sobre datas erradas, ao noo ter tldo 0 culdado de confirmar uma Informa<;:ao, escrevl que
o selo italiano comemorativo do 10. 0 aniversarlo
do Tratado de Roma, apresentava umo data Incorrecta e que 0 selo de 450 liras, da serie Europa, mostrava a data certa. E precisamente a

A

contrario. Aqul fica a correc<;:oo, com os meus
mais slnceras pedldos de desculpa.
Cansiderando, porem, que na Introdu<;:ao ao
Gula em referencla 0 Autor nos diz que ficarla feliz
se os leitores da sua obra contlnuassem na via
que ele encetou, aqul estou trans parente mente
a contrlbulr para tal objectivo.
o livro de Jean-Pierre Mangin abarca um
universo de quase 4000 selos errados, classlficados cronologlcamente, por paises, naG tratando
de acldentes de fabrlco, ou varied odes, que
afectam apenas alguns exemplores de uma
emlssao e que encontramos, em grande parte,
Incluidos em catalogos de qualidade. Este livro
debru<;:a-se sobre erros de concep<;:ao que
maculam toda uma emlssoo. Dito Isto, e evldente que tals erros abrangem os mais varlados dominlos: do ortografla e do concordancla
gramatlcal. do desenho. do Identiflca<;:ao de
pessoas e de lugares, das datas, das classlfica<;:6es clentificas, etc.
Sem pretensoes mas como ja dlsse, com
transparencla, YOU tentar contrlbulr para que a
segunda edi<;:oo desta Importante obra naG se
debruce sobre -quase 4000 selos» mas mals de
4000.
Nesta oportunldade nao YOU referir-me aos
selos portugueses com errOs, pols penso abordar
o assunto em artigo especfflco. Dlrei unicamente
que este Gula, no que dlz respeito a Portugal, cita
apenas 12 erros ...
Devo, desde ]0, esclarecer que noo cons Idero erro - ao contrario do que sucede com Mangin
- 0 selo que se limita a absolVer/lnserir uma Imagem, um logotipo ou um simbolo, esse sim, contendo um erro de concep<;:oo, de desenho ou
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Historia Postal de Angola (8)
sUBsiDIOS PARA A HISTORIA POSTAL DA HuiLA
Elder Manuel Pinto Correia
grandlosa de colonlza<;:oo portuguesa. Antes dlsso a regloo esteve abandonada pelas autoridades durante 0 prlmelro quarto do sec. XVIII e so
em 1828 fol nomeado Feliclo Matos do Concel<;:00 regente do Huna, mas serlo efectivamente
com a nomea<;:ao do AIIeres Jooo Francisco
Garcia e com as suas explora<;:oes ao plana Ito
que os colonos passaram a aflulr aquelas regloes hospitalelras, tendo-se lundado em 1845 na
Huna uma especle de leltorla onde um ana depols seria ergulda uma fortaleza.
A povoo<;:ao da Huna apolada na fortaleza
entao construida loi-se desenvolvendo e em 1850
chegava a primelra colonia regular constituida
por madeirenses, sendo na mesma data crlado
o concelho da Huna. Em 1881 fixou-se a colonia
de S. Januario compasta de -boers» emlgrados
do Transval na localidade do Humpota. Em 1884
a bordo do transparte .Indla» chegou mals uma
colonia de madelrenses composta por 222 Individuos que 101 Instalar-se na margem dlrelta do
rio Lubango. Um ana depols pelo paquete -Africa. mals uma colonia de madeirense vai fixarse na regloo com 0 nome de So da Bandelra,
juntando-se ao anterior grupo estabelecldo no
Lubongo. Estas colonlas conjuntamente com as .
estabelecldas na Huila, Humpata e com a que
em 1855 se estabeleceu em Sao Pedro da Chibla
constituiram as bases do povoamento da reg lao
da Huila.
De todas as colonias estabelecldas aquela
que mals se desenvolveu e portanto mals se
notabilizou na epoca fol a de Sao Pedro da
Chibla, razoo pela qual 0 poder central decldiu
transferlr a sede de concelho para aquela localidade em 1890 em detrimento da Huna que fol
perdendo influencla na regloo. E e deste centro
admlnlstrativo transformado pouco a pouco em
nuclea aglutinador de todas as regloes do Sui de
Angola que par ac<;:Oes, quer militares au cMs, se vai
avan<;:ar para novas conqulstas alargondo a saberania para as regl6es do Humbe e Gombos, prolonganda-se dai para 0 Baixo Cunene ate ao Cuamato,

1. INTRODUc;AO

o sui de Angola fol constituido pelos dlstritos
de Mo<;:amedes e do Huna, compreendendo a
antigo Provincia do Huna. 0 dlstrito do Huna com
uma vasta area territorial de cerca de 323 000
km 2, cerca de 4 vezes maior que a de Portugal,
implantado numa zona elevada a leste da Serra
da Chela, e uma regiao rica e fertil pela abundancla de agua e natureza dos seus recursos e
com diversldade de climas.
A fama do seu cllma chegou ao conhecimento do Governador Geral de Angola Sousa
Coutinho que em 1768 se eslor<;:ou para a lunda<;:ao nesta reg lao, da povoa<;:oo de -ALBA
NOVA», determinando a Joao Vieiro de Araujo a
suo crla<;:oo nos seguintes termos: .Volta Ant. 0
Rodz. Algarve nomeodo cop. mor do ProvincIa
do Huilo. com a suge/Qoo a V.M. e ordem para
formor a povoaQoo de Alba Novo. fIe leva 0
padre copucho Gabriel de Braga, degredado
por ordem de Sua Magestade. para este relno.
o qual ha-de servlr por hora de paroco do dlta
povooQoo. delxando 0 dlto Algarve no mao de
V.M. um reclbo. no qual se obrlgou a nao 0
delxar fuglr e a entrego-Io tadas as vezes que se
Ihe pedlr.•
A .RelaQao do vlagem de Jooo Pllarte do
Sliva 6s pralas dos macorocas» reallzada em
1770, no govemo de D. Francisco Inocencio de
Sousa Coutlnho, e datada da Huna pelo que se
sup6e que mesmo antes da suo ocupa<;:ao em
1845 esta reg lao ja era conheclda e habitada
por brancos. Provavelmente tera sido Lopo Soares Lasso, sucessor de Manuel CelVantes Pereira
no governo de Benguela no one de 1627 que
tera recolhido as primeiras Inlorma<;:oes sobre as
terras de .Alla-, cujos Indigenas «veem onde estao as salinas poucos leguas de Benguela, onde
esto um soba senhor daquela admlnlstraQao do
suI. que chamam os seus vassalos mondombes».
Foram estes os prlmelros contactos com a
regloo da Huna dos quais iria nascer uma obra
29

do Distrito de Moc;omedes. Asslm
o art.o 55. 0 do citado Regulamento estabelecla duos malas mensa is
de Moc;omedes para 0 Interior nos
dlas 1 e 15 e do Interior para
Moc;omedes nos dias 2 e 16.
A correspondencia para 0 Interior era dlvidlda em mac;os enderec;ados aos chefes das
estac;oes dos concelhos a que
eram dlrlgldas e transportadas
dentro de uma mala de couro
convenlentemente fechada.
Coda um destes chefes de concelho terlam uma chave para
abrlr a mala, retlrando a carrespondencla que Ihe era dlrlglda, e
Fig. 1 - Carta remelida do HuRa em 24-Jul-1891 pora Carlisle 15-~el-1891. enlregue
juntando aos demo Is mac;os a
nos correlos sem f6rmula de franqulo. tendo sIde porteada em 200 reis = 8 d. De
correspondencla que tivesse para
acordo com a labelo de INnerCrlos aprovada em 11 de Junho de 1885. a carta solu
com 3 dlas de atrase em rela~eo 6 dafa previsfa.
as outras estac;oes fechando de
segulda a mala.
Cuanhama e Evale, e para 0 Alto Cunene, ate 00
Mas
data 0 Dlstrlto de Moc;omedes era
Mulondo e Capelongo.
apenas constltuido pelo pr6prlo concelho de
Atendendo 00 movimento expanslonlsta e 00
Moc;omedes e pelos do Huila e Bumbo. Assim se
progresso econ6mlco do regloo do Huila entenconstata que a regloo do Huila era apenas servldeu 0 Governo de Angola criar atraves do Dedo pelo correlo que era encamlnhado para a
creto de 2 de Setembro de 1901 0 Distrito do
estac;oo pastal do Huila duos vezes, sendo este
Hufla, par desmembramento do Distrlto de
servic;o felto no malor parte das vezes de forma
Moc;omedes, com sede no Lubango, que pelo
Irregular e morosa motivado pela falta de IInhas
mesmo decreto fol elevado categoria de vila,
de comunlcac;oes capazes. Ao Isolamento a que
com 0 nome de Sa do Bandelra. 0 novo Distrito
estavam sujeltas estas col6nlas de emlgrantes
passou a compreender os concelhos do
Internadas a centenas de qull6metros do litoral
Lubango, Gombos, Huila, Humbe e Humpata,
acrescla 0 Irregular servic;o postal, unlco melo de
bem como todos os terrlt6rlos Interiores para 0 sui
que dispun ham para os por em contacto com 0
ate aos antigos Sudoeste Alemoo, e para Leste,
resto do mundo e cuja actlvidade e orientac;oo
ate 00 limite convenclonal de Angola, no Barotze.
estava quase sempre dependentes de comunlcac;oes a receber ou enviar.
Z. A DEPENDENCIA POSTAL
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Data de emissCio: 2 de Marc;:o de 2000
Desenho: Jose Projecto
ImpressCio: INCM. Offset
Popel: Esmalle
Denteado: 12x12 1/2
Formato: 30,6 x 27,7 mm
Folhas: De 100 selos de coda taxa
Plano de emlssCio:
52$00/€ 0,26
85$00/€ 0,42
90$00/€ 0,45
100$00/€ 0,50
215$00/€ 1,07
Foi emifldo um inteiro Postal de 52$00/€ 0,26
FDC: lisboa, Porto, Coimbra, Evora, Faro, Funchal
e Ponto Delgado.
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FACE A MOy\MEDES

Como atras me referl a regloo do Huila esteve Integrada no Dlstrlto de Moc;omedes ate 2 de
Setembro de 1901, e era atraves de Moc;omedes
que todo 0 servlc;o postal do Huila se processava
e dependla.
Os servlc;os postals de Angola durante mals
de metade do sec. XIX eram Inclplentes, funclonando Irregularmente, e com excepc;oo de Luanda e regioes IImitrofes e Benguela cidade,
todas as outras regloes de Angola pratlcamente
estavam votadas 00 abandono no que respeita
a estes servlc;os.
S6 em 1869 com a Implementac;oo do Regulamento para a Admlnlstrac;oo dos Correlos do Provincia de Angola aprovado par decreto de 16 de
Dezembro de 1868 fol estabelecldo com regularldade 0 servlc;o pastal para 0 Interior das regl6es

Fig. 2 - Selo oblHerado com carlmbo de dupla oval do Mlsseo
do Real Padroodo no HuRa em 7-Jun-899. Presume-se que
esta esta~eo postal funclonou Junto daquela mlsseo cat61lca.
mas oflclolmenfe nunca fol crlada. Poder6 ler sldo uma
esfa~eo postal crlada pOI Inlclaflva gavemamenfal local ou
particular.

o apareclmento e desenvolvlmento de novas col6nlas levou a que os servlc;os de correlo
tambem se alargasse a esses novos nucleos
populaclonals. Asslm com a aprovac;oo e
Implementac;oo do «Regulamento geral provis6rio do servic;o telegrafho-postal e de phar6es» de
30

REVlSTAS • JORNAIS • f{)LHEJOS •.CARTOES DE VISITA • FACIURAS • RECIBOS • GUlAS DE REMESSA • PAPEL DE WTA '.
ENVaOPES • AUTOCOLAHlES • EMBAlAGENS • UVROS • R6TUtos • PASTAS COM CORTANTE • BmURAS • CARTAZES •
f{)LHAS VOLAHTES. CALENDARIOS. AGENDAS • REVlSTAS· JORNAIS • FOUIEIllS· CARTOES DE VISIT~ • FAOURAS· RECIBIlS
• GUlAS DE REMESSA • PAPEL DE WTA • EHVROPES • AUTOCOLANTES • EMBALAGEHS • UVROS • ROTUtOS • PASTAS COM
(ORTANTE • BROOIURAS • CARTAm • FOUtAS VOlAH1ES • (AIBUlARIOS • AGENDAS • RMSTAS • JORNAIS • f{)tHETOS
• CARTOEs DE VlSlTA • FACIUIIAS • RWBQS • GUlAS DE RfMESSA • PAPEL DE WTA • ENVElOPES • AUTOCOIAJfl1S •
EMBAl.AGe6 .lJVROS. mOS. PASTAS COM CORTAHTE· BROCHURAS· WTAZES· f{)lHAS VOLAHTES· CALENDARKlS
• AGENOAS • RMSTAS • JORNAIS • FOUtETOS • CARRiES DE VlSlTA • FAOURAS • REaBOS • GUlAS DE REMESSA •
PAPa DE CARTA • ENVELOPES • AUTOCOLAHTES • EMBALAGENS • UYROS • ROllJLOS • PASTAS COM (ORTAKTE •
BROCHURAS • CARTAZES • f{)tHAS VOLAHlES • CAtENDARIOS • AGENDAS • REVlSTAS • JORIWS • f{)tHETOS •
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• EMBAlAGEHS • UVROS • R6nJtOS • PASTAS (OM CORTANTf • 8ROCHURAS • CARTAZES • f{)tHAS VOLAHlES

protissionais gr"ticos
Cabral, 89N91A - 1495-703 CRUZ QUEBRADA' Tele!. 21 4159152 • Fox: 21 4150450
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Novas Emissoes
Portuguesas
MACAU RETROSPECTIVA

Data de emlssao: 19 de Dezembro de 1999
Desenho: Carlos Marrelros
Impresseo: INCM. Offset
Popel: Esmalte
Denteado: 12 x 12 '/2
Formalo: 30,6 x 40 mm
Esta emlssao e (ormada apenas por um bloeo filotelleo
eontendo 1 selo de 350$00/€ 1,75 com a tiragem de 60000 exemplares
FDC: L1sboa, Porto, Colmbra, Evora, Faro, Funehal
e Ponto Delgado.

2000 ANOS DO NASCIMENTO DE CRISTO

Data de emisseo: IS de Feverelro de 2000
Desenho: Jose Brandao
Impresseo: Uto Mala. Offset
Popel: Esmalte
Denleado: 12 x 12 '/ 2
Formato: 30,6 x 40 mm
Folhas: De 50 selos
Plano de emlssao:
52$00/€ 0,26 - 1 000000
Fol emltldo urn Bllhete Postal a 75$00/€ 0.37
FDC: L1sboa. Porto, Colmbra, Evora. Faro. Funehal
e Ponto Delgado.

o SECULO XX EM SELOS
Dala de emlssao: 18 de Feverelro de 2000
Desenho: Jose Luis Tinoco
Impresseo: Lito Mala. Offset
Popel: Esmalte
Denleado: 12 x 12 '/ 2
Formato: 40 x 30,6 mm
Folhas: De 50 selos
Plano de emlssao:
86$00/€ 0.43 = I 000000
Em 15 de Mar<;o de 2000, (oram emilidos sobre esle lema,
3 blocos numerados, eontendo um tolal de 30 selos, do taxa de 52$00€ 0,26.
TIragem: 3 x 80000 exemplares
FDC : Lisboa, Porto, Colmbra, Evoro, Faro, Funehal
e Ponto Delgado.
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11 de Junho de 1885 a entoo clrcunseric;oo postal de Moc;omedes lieou eonstituida pelas segulnte estac;Oes postals:
Estac;oo Central - M090medes
Estac;6es Postals de 1.° classe - Huna
Estac;6es Postals de 2.° classe - Sumbo,
Gombos, Humbe, Humpata e Capangombe.
Com a nova regulamenta900 e novas esta96es Instaladas, tambem as IInhas terrestres de
comunlea96es posta Is loram refor9adas e
relormuladas tendo-se eriado uma IInha de trajecto de Moc;omedes 00 Humbe com uma periodicldade de tres vezes 00 mes de acordo com
a segulnte tabela de partida e ehegada de
malas:

Por forma a noo alteror os Itinerarios de
M09amedes 00 Humbe delinidos no regulamenta900 de 1885, criou-se uma IInha divisional do
Humpata para 0 Lubango. Asslm as malas
expedldas para 0 Lubongo deveriam ser entregues 00 chele do estac;oo da Humpata que as
dlrigla para aquela localidade, sem que para Isso
pudesse alterar a tabela supra. 0 chefe da esta900 postal do Lubango expedla a mala que
daquele concelho se destinasse ao litoral, para
o do Humpata de modo que ai chegasse ate as
3 horas da tarde dos dlas 3, 13 e 23 de coda
meso Se nos dlas da partida das malas de
M09amedes estlvesse ancorado no porto algum
dos paquetes da Empresa Naelonal de Navega-

Itlnerario das malas de Mo~medes ao Humbe

Esta90es
M09amedes
Capangombe
Humpata
Huna
Gambos
Humbe

Hora de partida
4 horas da tarde

.

·.
·.

Dlas de partida
das malas
1,11 e 21
4,14 e 24
2, 12 e 22
1. 11 e 21
5,15 e 25
8, 18 e 28

De Moc;amedes partla a mala geral levada
por dols condutores que se revezavam em tOdas
as estac;6es de transito que marchavam munldos de esplngarda e cartuchelra. Das diversas
esta96es para Moc;amedes fazlam-se as expedl96es por Intermooio das esta90es mals prox/mas de transito que deviam lechar as malas de
forma a que noo se retardasse a mareha dos
condutores. A correspondencla para coda esta900 10 sempre no mala separada pelos diversas
classes: ordInarIa, oflclal e reglstada.
A 31 de Outubro de 1891 101 de novo alterado a tabela de itlnerarlo dos malas entre a eldode de M090medes e 0 concelho de Humbe de
acordo com aviso mandado publlcar no Soletim
Oficlal de Angolo pelo entoo Director dos Correlos Antonio de Paula 8rito:

Hora de partida

M09amedes
Capangombe
Humpata
Huna (Chlbla)
Gambos
Humbe

3 1/2 do tarde

·..
..
··

5,
7,
8,
4,

15
17
18
14
1. 11

e
e
e
e
e

25
27
28
24
21

Dlas de chegada
a M090medes

}

8, 18 e 28

900, a expedlc;oo, das malas para 0 Interior do
dlstrlto, era transferlda para outro dla, contanto
que se efectuasse ate ao dia Imediato ao da
saida do paquete. Acontecia porem que por
Inepcla dos servic;os de correlo em M090medes
a correspondencla para 0 Interior chegava a estar
retida mals de 5 dlas sem que para isso houvesse razoo plausivel.
Com 0 advento da erla900 do Dlstrlto
da Huila e consequente expansoo colonlzodora novas colon las loram sen do estabelecldas e por consequencla criadas novas esta96es postals pelo que em 20 de Feverelro de
1903 mals uma vez fol atterada a tabela do servl90 de conduc;oo de malas postals no circunscrlc;oo postal de Moc;omedes como se segue:

Itlnerarlo das malas de

Esta90es

Dlas de chegada
das malas

Mo~medes

Dlas de partida
das malas
para 0 Interior
3, 13 e 23
7, 17 e 27
9,1ge29
1. 11 e 21
5,15 e 25

-
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ao Humbe

Dlas de partida
das malas
para 0 litoral
5, 15 e 25
3, 13 e 23
1,11 e 21
7, 17 e 27
1. 11 e 21

Dlas de chegada
das malas
a M090medes

}

8, 18 e 28

Itlnerarlos das malas de Mo~medes ao Humbe

Horos
de chegada
4 h (partida)
"

10
16
12
16
16

horas
horas
horas
horas
horas

Dlas de chegado
do mala
para 0 Interior

Est090es

1. 6 e 16
4. 9 e 22
5. 10 e 23
6.11 e 24
6.11 e 24
7.12e25
-.18 e 31
-.25 e 7

Moc;:amedes
Capongombe
Humpata
Lubango
Huna
Chiblo
Gombos
Humbe

Esta~oes

Dlas de partida
do mala
para a II10roi

Horas
de partida

14.19 e 3
11. 16 e 30
10. 15 e 29
9.14e28
9.14e28
8.13e27
- 7 e 21
- 1 e 14

10 h (chegado)
6 horas
6 horas
9 horas
6 horas
13 horas
6 horas
6 horas

rit6rlos do Barotze detlnidos pelo trotodo ongloportugues de 11 de Junho de 1B91 e rotiflcodos
pelo orbitrogem do Rei de Itallo que proferlu sentenc;:o em 20 de Malo de 1905. motivada pelo
desocordo entre Ingleses e portugueses no trac;:ado dos IImites das zonas de Influencla.
Clente de que 0 Acto Geral do Conferencia de
Berlim. de 26 de Fevere!ro de 1885. estobe!eclo nos
seus arts. 34. 0 e 35.0 • as regras que garontem a posse territorial. nos quais se compreende a obrigac;:ao
de manter autoridodes que assegurem 0 respeito
palos dire!tos adqulridos. do liberdode do cC>rTt9rcio
e transito. ou seja de que a ocupac;:ao s6 se considera efectiva quando apoiado par factos posilivos
de administrac;:ao e policia. procurou ocupar militarmente a regiOO estabe!ecendo diversos postos militares por todo 0 novel Distrito do Huna.
Fetta a ocupac;:ao rnIlitor do reglOo. e conhecedor par experi9ncia pr6pria do valor e Importancia
moral e material de um bom sistema de comunlcac;:6es tanto postals como te!egr6flcas tanto poro as
populoc;:6es desiocadas no Interior despojadas do
conforto fislco dos grondes agiomerados. ou como
puro octo de admlnlstrac;:ao territorial. dedicou especial atenc;:Oo no seu desenvolvimento.
Para foro do Distrito do Huna os servic;:os postals open as se processovom otraves de
Mac;:amedes. porto que tlnha IIgoc;:aes regulares
com outros pontos do provincia e Portugal apenos duos vezes por mes. exceptuando algumas
raros situac;:oes em que por ali passavam outros
poquetes. Baslcamente havia dols correlos ascendentes e dols descendentes. Para alem destes
dols correios chomados de IItoral havio mals um
chamado de dlstrlto que ilgava 0 Lubango a
Moc;:amedes. demorando qualquer deles cerco
de 5 a 6 dlas a fazer 0 trojecto.
Para 0 interior havla apenas um correlo que
IIgova 0 Lubango 00 Humbe. executodo duos vezes por meso sem ltinerarlos determlnodos e com
demoros Injustiflcodos nos pontos Intermedlos da
Chlblo e Gambos. de tal forma que a correspon-

Fig. 3 - Intelro postal remetldo das Gombos em 13-Fev-I903
porc a Porta. De acardo cam a tobela de ltlnererlas apravoda
em 31 de Oulubra de 1891. provavelmenle segulu na mala
do dla 1Hev-I903.

No correlo de Moc;:amedes eram fechados
3 malas: uma poro Capangombe. outra para 0
Lubango e outra para a Humpata. Nesta ultima
erom ogregadas todos as correspondenclas
dlrlgldas 6s restontes estac;:oes do planalto do
Huno . A estoc;:ao do Humpato formovo novas
molos para as estac;:oes da Huno. Chlbla. Gombos
e Humbe.

3. A AC~O DE ,0.4.0 DE ALMEIDA
NO DESENVOLVIMENTO POSTAL
DO DISTRITO DA HUiLA
Quando a 6 de Janeiro de 1908. Joao de
Almeida tomou posse como Governador do Dlstrito do Huna. a occ;:ao oficlal nao se estendla
multo alem de estreltas zonas de penetrac;:ao a leste ate 00 Capelongo e a sudeste ate 00
Cuamato; de resto eram populac;:oes em territ6rios extensos sob a nossa esfera de Influencia pela
letra de tratados. mas sobre as quais nenhuma
soberanla se exercla. Os 26 meses de admlnlstrac;:ao de Jooo de Almeida Irlam ser fulcrals no
consolldac;:ao do autoridade portuguesa naquelas zonas e no ocupac;:ao e paclflcac;:ao dos ter-
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1.° Closse
Lubongo

de correlo em Novembro de 1910 (MAPA 1)

2.° Closse
Humpota
Chibla (a)
Gombos (a)
Humbe

3.° Classe

Encorregodos

Huna

Qulteve
Dangoena

Forte Roc;:odos
Qulpungo (c)
Capelongo (c)
Cosslnga
Cuongor
Mucusso
Evale
Hen. Coucelro
Mulondo (c)

D. Luis (b)
Posto A (b)
Dlrlco (b)

Jau
Cafima
S. Joao Pocolo
Cofu
Otoquero
Damequero

Cria900

}

Antes de 1906
1907

1'909 a 1910

(a) Possaram de 3.° a 2.° closse em 1909. (b) Crlodas pea govemo do dlslrilo e noo publlcadas na Boletim Ofielal
lotto de verbas. (e) T1nho eneorregodo onles de 1909

po!

Mas para melhor se aqullatar 0 extraordlnario
desenvoMmento adqulrldo em todos os ramos do
servic;:o postal devem-se anallsar os valores segulntes:
1 - Malas de correlo
Em 1908
757 malas
1.229 malas
Em 1909
3.116 malas
Em 1910
2 - Vales de Correlo
Rels 11.921$951
Em 1904
Rels 15.644$611
Em 1905
Em 1906
Rels 23.003$445

Fig. 7 - Sela cam oblHerOl;:ca manuscrHa de Qulleve 23·Ago896. Esta localidade sempre teve urn encarregado de carrela.
na caso a responsavel m11l1er pela posta de etapos. Samente
na segunda metade da
XX. possou a estar;:Oo postal de

sec.

3.0 closse

Multo mals hoverla para escrever sobre 0
tema. como seja a hlst6rla de algumas das estac;:oes postals deste dlstrito. bem como do servlc;:o

1911

1912

1911-12

622$655

632$965

1.255$640

Venda seIos porteado

-$-

-$-

-$-

AkJgJer ex. oportodo

-$-

99$000

99$000

19$600

22$400

--

42$200

642$655

754$365

Recello
Verda de seIos

Prem1io de vales
Soma

Em 1907
Em 1908
Em 1909

Despesa

1911

1912

1911-12

Vencirnentos

267$450

267$150

534$600

COI1dU<fOO moIos

776$100

1.169$620

1.965$920

96$600

71$650

166$450

Expediente

--- --- ---

--1.397$040

1.140$150

1.526$620

2.666$970

prestado pelos mllitares no melhario do funclonamento dos servic;:os. Outro tema allclante e 0
do desenvolvimento do servlc;:o telegraflco do
Distrito da Huila que estava Interllgado com 0
postal. Eum tema ao qual voltarel numa pr6xlma ocaslao. Convem realc;:ar tambem a extrema dlficuldade em obter exemplares clrculados
no sec. XIX na reglao do Huna.

Rels 60.573$430
Rels 181.526$185
Rels 484.585$775

Apesar de todos os esforc;:os dos governadores e demals pessoal dos servic;:os de correlo. e
de todo 0 auxillo presta do especial mente pelos
mllitares os correlos do Distrito do Huna apresentavam contos extremamente deflcitarias. As deflclentes vias de comunlcac;:ao terrestres
obstavam a que se Implementasse 0 uso de
carros no transporte do correlo. pelo que coda
vez mals se passou a utlllzar 0 transporte por carregadores. que honeravam substanclalmente as
contos conforme mapa demonstrativo do recelto e despesa dos correlos:

BIBLlOGRAfIA
-
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Ba1e~m OHclal de Angola
0 Sui de Angola de Jooa de Almeida
Grande Enclclapedla Portuguesa a BrasUelra
Dlc1on6rla Caragrellca Camerclal de Angala - Anton~a
Relat6r1a da Governodor F.A. Costa Cablal
Relat6r1a da Governador Fenelra do Amaral
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Cuamato em condlg6es mals regulares.
Para tal passaram-se a utlllzar muares Impr6prlos para fins mliitares, no transporte do
correio, quer a dorso ou atrelando-as a
carros Lefevre ou carrogas alentejanas.
Fez-se pois a milltarlzagao do transporte de
correlo passando asslm a cumprlr-se os Itlnerarlos e a serem gastos apenas doze
dlas do Lubango ao Humbe, ou sejam um
tergo do tempo entao gastos. Com 0 pereclmento destes muares foram eles substltuidos por bois que atrelados a carros
boers e com quatro mudas durante 0
percurso, ate ao Humbe, demoravam 10
a 12 dlas no percurso.
Quando em principlos de Junho de 1909
as forgas mllltares avangaram para 0
Fig. 4 - Carta reglslada de Sao Pedro do Chlbla em 23·Mar-1906 para
Cubanga, flcou aquela linha de comunlcaOHawa 18-Mal-1906 com IransHo par ~emedes 03-Abr-1906 e Llsboa
C;6es postais perfeitamente montada, sendo
05-Mal-1906. De acordo com a mapa de IItnerarfos aprovado em 20 de
uma dos carrelras mensals feitas em -carrosFeverelro de 1903 nao 101 dado cumprtmenlo 00 esHpulado quanlo 6s
dalas de saida do correia. Presume-se que esta carta deverla ler sardo no
omnibus- de 4 rodas para correia e passa2.· correia do mes com dolo prevlsla de sardo 013 e chegada a 19 do
geiros, entretanto mandodos construlr.
mesmom6s.
Entretanto em Margo de 1909 foram
estabelecldas transversals do Humbe para
dencla remetida de Mogamedes s6 era receblo Forte de D. Luis de Braganga, on de as malas
da no Humbe ao flm de 36 dlas em media. Alem
eram transportadas por soldados pretos, ou Indidesta IInha, os comandantes dos postos mllltares
genas contratados na reglao.
de Qulpungo e Capelongo mandavam buscar
o correlo por pragas a Chlbla, e os do Qulteve,
Mulondo e Dongoena ao Humbe.
Assim a data do tomado de posse de Jooo de
Almeida como govemador do Hub 0 dis1rito com
uma area cerca de 4 vezes superior a de Portugal
estava dotado com um ~o postal sustentado em
7 estag6es e 5 encarregados de conelo a saber:
1.0 classe - Lubango
2.0 classe - Humpata e Humbe
3. 0 classe - Chlbla, Gambos, HuOa e Cuamato
Encarregados de correlo (Postos mllitares) Qulpungo, Capelongo, Mulondo, Qulteve e
Dongoena.

Fig. 5 - Bllhele poslal remelldo do Humbe em 31-Ago-1907
para a Luxemburgo. com lrensHo par Moc;dmedes em 20-5e1907 e Llsboa em 21-10-907. De acordo com a labela de
IItnerarios aprovada em 20 de Feverelro de 1903 a carta salu
no mala do dla 1 de 5elembro e chegou a Moc;emedes com
1 dla de alrasa em rela~ao 6 dolo prevlsla. Isla 19 de
Selembro.

Para alem do reduzido numero de estag6es
postals, 0 transporte das malas era feita por carregadores que atendendo as grandes dlstanclas
a percorrer e a fraca qualldade das malas, muItas vezes de uma transporente IInhagem, sobretudo na epoca das chuvas, na malorla das vezes
a correspondencla estava tao desfelta, de tal
forma que s6 pelo conteudo era possivel saber
a quem pertenclam as cartas.
Atendendo a que os chamados correlos de
litoral estavam mals ou menos regulorlzados a
prlmelra medlda do governador de harmonia
com 0 director dos correlos, fol elaborar Itinerarios e levar as comunlcag6es postals ate ao
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Para 0 Cubango tambem se montou uma
carreira postal que partla do Lubango em vez da
Chlbla, como ate entao se fOlia ate a o
Capelongo. As malas eram transportadas de forte em forte, sendo este servigo da responsabliidade dos respectivos comandantes.
Com 0 avango das tropas para 0 Mucusso a
linha do Cubango fol prolong ada ate aquela localidade com passagem por Qulpungo ,
Capelongo, Casslnga, Posto A, Cuangar, Bunja,

33

Sombio e Dlrico. As molos erom tronsportodas de
posta de etapa em posto de etapa, pel os seus
guardas, mas sob a responsabilldade dos comandantes dos postos militares.
Com 0 Governador Joao de Almeida ocupado na expedlc;6es milltares as terras do Barotze,
a IInha de comunlcac;ao do Lubango ao Humbe
entrou em colapso pelo pereclmento de quase
todo 0 gado de tracc;ao afecto a IInha, asslm
como 0 da Secc;ao de Transpartes Militar, pelo
que 0 exlstente apenas permitla fazer circular um
carro 0 qual normalmente chegava com grandes atrasos. Tal situac;ao levou 0 Governador a
alterar toda a organizac;ao do servlc;o de comunlcac;6es pastals a linha do Lubango ao Humbe,
passando a descentrallzar tals servlc;os, determlnando que fosse da respansabllldade do chefe

Ramals do Humbe

de concelho de cada area ossegurar 0 bom funclonamento das comunlcac;6es, dando-se-Ihes
para Isso os carros, bois e pessoal aproprlodo.
Asslm 0 chefe da Chlbla mandava buscar a correlo a Huna, e transpartava-o ate a Khlta onde a
entregava ao chefe dos Gambos. Flnolmente
este entregova 0 correlo no Cahama ao chefe
do Humbe. Por serem pesados foram postos de
parte os carros alentejanos e boers e mandados
construlr carros mals ilgelros e aproprlados, com
toldos, e onde apenas padlam ser transportadas
as malas e pequenas encomendas, puxados por
dols ou quatro bois.
Apos esta reestruturac;ao a conduc;eo de
malas passou a ser executada em tras lin has principals e tras ramals a saber e de acordo com as
segulntes tabelas:

Ascendenles
partidas

Chegadas
doilloral

Eslac;:6es

1,8 e 23
2,9 e 24
3, 10 e 25
3, 10 e 25

Moc;6medes
Capangombe
Humpata
Lubango

Partldas
do Inlerior

Chegodos
aolnlerior

Lubango
Huna
Chibla
Klhlta
Gambos
Cahama
Humbe
Forte Roc;adas
D. Luiz

25 e 10111
27 e 12/13

Humbe
Quiteve
Mulondo

Ascendenles
partldas

Ascendenles
chegadas

11-1 2 e 25-26
14-15 e 28-29
15-16 e 30
18-19 e 2-3
22-23 e 6-7
29-30 e 13-14
1-2 e 15-16
2-3 e 16-17
4-5 e 18-19
6-7 e 20-21

Chegadas
do Inlerior
8,1ge27
6, 17 e 25
5, 16 e 24
Ascendenles
partidas

Chegadas
do Inlerior
15,24,3 e 9
14,23,2 e 8
13,22, 1 e 7
12,21. 30 e 6
1O,19,28e4
5, 14,23 e 29
4, 13,22 e 28
3, 12,21 e 27

2, 11,20 e 26

Ascendenles
partldas

Ascendenles
chegadas

12 e 26
13 e 27
17 e 31
19 e 2
23 e 6
31 e 14

Eslac;:6es
Lubango
Chlbla
Quipungo
Capelongo
Casslnga
Posto A
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Descendenles
partldas

Descendenles
chegadas
15 e 30
12 e 27
8 e 23
6 e 21
2 e 17

25 e 10

3 e 18
3 e 18
3011 e 16
29 e 14

Ascendenles
chegadas
9 e 23
10 e 24

Descendenles
partldas

Lubango
Qulpungo
Capelongo
Casslnga
Posto A
Cuangor
Bunja
Samblo
Dlrlco
Mucusso

Descendenles
chegadas
3-4 e 15-16
30-1 e 12-13
29-30 e 11-12
26-27 e 8-9
22-23 e 4-5
15-16 e 28-29
13-14 e 25-26
12-13 e 24-25
10-11 e 22-23

7-8 e 21-22
0

Eslac;:6es
Humbe
Cafu
Evale ou D. Manuel

bale

Descendenles
partldas

Descendenles
chegadas
3 e 18
2 e 17

30-1 e 16

As verbas Inscritos no orc;amento da Provincia de Angola, para custear 0 transporte das
malas do Distrito da Huna era exigua e dificllmente cobrla os custos da IInha do Lubango ao
Humbe, pelo que os custos do transporte das
malas nas restantes IInhos eram suportados pelo
orc;omento do governo dlstrital. E 0 mals Interessante e que nao se flcaram por aqul os esforc;os
financelros, pals que houve estac;6es como sejam as de D. Luis de Braganc;a, Posto A e Dirico
que foram crladas pelo governo de distrito e funclonaram durante anos sem nunca terem sido
reconhecldas palo governo central par folta de
verbas. As estac;6es de D. Luis de Braganc;a e
Dlrico apenas vleram a ser reconhecldas oflclalmente em 1910. ou seja quase quatro anos apos
a sua crlac;eo. Ja a estac;eo postal de 2.0 classe
do Posto A. nunca chegou a ser oflclailzada.
Asslm em Novembro de 1910 e apOs grande
esforc;o do governador Jooo de Almeida os correlos do Distrito da Huna estavam em franca expanseo e eram constituidos por uma larga rede
de estac;6es postals a saber:

Fig. 6 - Selo oblHerodo com 0 marco de D. Luis de Brogonc;o.
forte construldo por Alves Rcx;odos oqu~ndo do componho
Cuomotos em homenogem 00 Principe que se enconfTOvo
de vlsIto 0 Mcx;6medes quondo oquele govemonte Ink:lau 0
componho. Foi elevodo a cotegorla de esta<;:60 postol de 2.°
closse em 1910. mas 10 em 1909 lunclanovo par 1nk:loHvo
govemomenlol locol. De ocOfdo com 0 mopa de ltinerarlas
do IInho do Cunene constoto-se que 0 doto do marco
coincide com 0 doto prevlsto de soldo do 4.° correia mensol

OOS

PARA OS POSTOS MILITARES
Ramal do Cubango

Descendenles
chegadas

2 e 17

Eslac;:6es

Ramal do Humbe para

8 e 22
Partidas
doinlerior

Descendenles
partldos

Llnha do Baixo Cubango

5, 16 e 24

Eslac;:6es

5, 12, 18 e 26
6,13,1ge27
7, 14,20 e 28
9,16,22 e 1/2
14,20,26 e 5/6
15,21. 27 e 7/8
16,22,28 e 8/9
17,23,29 e 10

Humbe
Dongoena

23 e 8/9

Llnha do Cunene

Partldas
para 0 Inlerlor
5, 12, 18 e 26

Eslac;:6es

24 e 9/10

23 e 8/9

TABELA DE CHEGADAS E PARTIDAS DOS CORREIOS
Llnha do Lltoral
Partldas
do IIloral

Ascendenles
chegadas

A conduc;ao destas malas flcou a ser executada par formas diversas de transporte em conformldade com os diversos itlnerarlos:
Llnha do L1torol em camlnho de ferro e a dorso
Llnha do Cunene em carros proprlos
L1nha do Baixo Cubango em carros e carregadores
Ramais para os pastos mllitares por carregadores
Ramal do Humbe para Dongoena por carregadores
Ramal do Humbe para 0 Evale por carregadores.
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Sombio e Dlrico. As molos erom tronsportodas de
posta de etapa em posto de etapa, pel os seus
guardas, mas sob a responsabilldade dos comandantes dos postos militares.
Com 0 Governador Joao de Almeida ocupado na expedlc;6es milltares as terras do Barotze,
a IInha de comunlcac;ao do Lubango ao Humbe
entrou em colapso pelo pereclmento de quase
todo 0 gado de tracc;ao afecto a IInha, asslm
como 0 da Secc;ao de Transpartes Militar, pelo
que 0 exlstente apenas permitla fazer circular um
carro 0 qual normalmente chegava com grandes atrasos. Tal situac;ao levou 0 Governador a
alterar toda a organizac;ao do servlc;o de comunlcac;6es pastals a linha do Lubango ao Humbe,
passando a descentrallzar tals servlc;os, determlnando que fosse da respansabllldade do chefe

Ramals do Humbe

de concelho de cada area ossegurar 0 bom funclonamento das comunlcac;6es, dando-se-Ihes
para Isso os carros, bois e pessoal aproprlodo.
Asslm 0 chefe da Chlbla mandava buscar a correlo a Huna, e transpartava-o ate a Khlta onde a
entregava ao chefe dos Gambos. Flnolmente
este entregova 0 correlo no Cahama ao chefe
do Humbe. Por serem pesados foram postos de
parte os carros alentejanos e boers e mandados
construlr carros mals ilgelros e aproprlados, com
toldos, e onde apenas padlam ser transportadas
as malas e pequenas encomendas, puxados por
dols ou quatro bois.
Apos esta reestruturac;ao a conduc;eo de
malas passou a ser executada em tras lin has principals e tras ramals a saber e de acordo com as
segulntes tabelas:

Ascendenles
partidas

Chegadas
doilloral

Eslac;:6es

1,8 e 23
2,9 e 24
3, 10 e 25
3, 10 e 25

Moc;6medes
Capangombe
Humpata
Lubango

Partldas
do Inlerior

Chegodos
aolnlerior

Lubango
Huna
Chibla
Klhlta
Gambos
Cahama
Humbe
Forte Roc;adas
D. Luiz

25 e 10111
27 e 12/13

Humbe
Quiteve
Mulondo

Ascendenles
partldas

Ascendenles
chegadas

11-1 2 e 25-26
14-15 e 28-29
15-16 e 30
18-19 e 2-3
22-23 e 6-7
29-30 e 13-14
1-2 e 15-16
2-3 e 16-17
4-5 e 18-19
6-7 e 20-21

Chegadas
do Inlerior
8,1ge27
6, 17 e 25
5, 16 e 24
Ascendenles
partidas

Chegadas
do Inlerior
15,24,3 e 9
14,23,2 e 8
13,22, 1 e 7
12,21. 30 e 6
1O,19,28e4
5, 14,23 e 29
4, 13,22 e 28
3, 12,21 e 27

2, 11,20 e 26

Ascendenles
partldas

Ascendenles
chegadas

12 e 26
13 e 27
17 e 31
19 e 2
23 e 6
31 e 14

Eslac;:6es
Lubango
Chlbla
Quipungo
Capelongo
Casslnga
Posto A
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Descendenles
partldas

Descendenles
chegadas
15 e 30
12 e 27
8 e 23
6 e 21
2 e 17

25 e 10

3 e 18
3 e 18
3011 e 16
29 e 14

Ascendenles
chegadas
9 e 23
10 e 24

Descendenles
partldas

Lubango
Qulpungo
Capelongo
Casslnga
Posto A
Cuangor
Bunja
Samblo
Dlrlco
Mucusso

Descendenles
chegadas
3-4 e 15-16
30-1 e 12-13
29-30 e 11-12
26-27 e 8-9
22-23 e 4-5
15-16 e 28-29
13-14 e 25-26
12-13 e 24-25
10-11 e 22-23

7-8 e 21-22
0

Eslac;:6es
Humbe
Cafu
Evale ou D. Manuel

bale

Descendenles
partldas

Descendenles
chegadas
3 e 18
2 e 17

30-1 e 16

As verbas Inscritos no orc;amento da Provincia de Angola, para custear 0 transporte das
malas do Distrito da Huna era exigua e dificllmente cobrla os custos da IInha do Lubango ao
Humbe, pelo que os custos do transporte das
malas nas restantes IInhos eram suportados pelo
orc;omento do governo dlstrital. E 0 mals Interessante e que nao se flcaram por aqul os esforc;os
financelros, pals que houve estac;6es como sejam as de D. Luis de Braganc;a, Posto A e Dirico
que foram crladas pelo governo de distrito e funclonaram durante anos sem nunca terem sido
reconhecldas palo governo central par folta de
verbas. As estac;6es de D. Luis de Braganc;a e
Dlrico apenas vleram a ser reconhecldas oflclalmente em 1910. ou seja quase quatro anos apos
a sua crlac;eo. Ja a estac;eo postal de 2.0 classe
do Posto A. nunca chegou a ser oflclailzada.
Asslm em Novembro de 1910 e apOs grande
esforc;o do governador Jooo de Almeida os correlos do Distrito da Huna estavam em franca expanseo e eram constituidos por uma larga rede
de estac;6es postals a saber:

Fig. 6 - Selo oblHerodo com 0 marco de D. Luis de Brogonc;o.
forte construldo por Alves Rcx;odos oqu~ndo do componho
Cuomotos em homenogem 00 Principe que se enconfTOvo
de vlsIto 0 Mcx;6medes quondo oquele govemonte Ink:lau 0
componho. Foi elevodo a cotegorla de esta<;:60 postol de 2.°
closse em 1910. mas 10 em 1909 lunclanovo par 1nk:loHvo
govemomenlol locol. De ocOfdo com 0 mopa de ltinerarlas
do IInho do Cunene constoto-se que 0 doto do marco
coincide com 0 doto prevlsto de soldo do 4.° correia mensol

OOS

PARA OS POSTOS MILITARES
Ramal do Cubango

Descendenles
chegadas

2 e 17

Eslac;:6es

Ramal do Humbe para

8 e 22
Partidas
doinlerior

Descendenles
partldos

Llnha do Baixo Cubango

5, 16 e 24

Eslac;:6es

5, 12, 18 e 26
6,13,1ge27
7, 14,20 e 28
9,16,22 e 1/2
14,20,26 e 5/6
15,21. 27 e 7/8
16,22,28 e 8/9
17,23,29 e 10

Humbe
Dongoena

23 e 8/9

Llnha do Cunene

Partldas
para 0 Inlerlor
5, 12, 18 e 26

Eslac;:6es

24 e 9/10

23 e 8/9

TABELA DE CHEGADAS E PARTIDAS DOS CORREIOS
Llnha do Lltoral
Partldas
do IIloral

Ascendenles
chegadas

A conduc;ao destas malas flcou a ser executada par formas diversas de transporte em conformldade com os diversos itlnerarlos:
Llnha do L1torol em camlnho de ferro e a dorso
Llnha do Cunene em carros proprlos
L1nha do Baixo Cubango em carros e carregadores
Ramais para os pastos mllitares por carregadores
Ramal do Humbe para Dongoena por carregadores
Ramal do Humbe para 0 Evale por carregadores.
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Cuamato em condlg6es mals regulares.
Para tal passaram-se a utlllzar muares Impr6prlos para fins mliitares, no transporte do
correio, quer a dorso ou atrelando-as a
carros Lefevre ou carrogas alentejanas.
Fez-se pois a milltarlzagao do transporte de
correlo passando asslm a cumprlr-se os Itlnerarlos e a serem gastos apenas doze
dlas do Lubango ao Humbe, ou sejam um
tergo do tempo entao gastos. Com 0 pereclmento destes muares foram eles substltuidos por bois que atrelados a carros
boers e com quatro mudas durante 0
percurso, ate ao Humbe, demoravam 10
a 12 dlas no percurso.
Quando em principlos de Junho de 1909
as forgas mllltares avangaram para 0
Fig. 4 - Carta reglslada de Sao Pedro do Chlbla em 23·Mar-1906 para
Cubanga, flcou aquela linha de comunlcaOHawa 18-Mal-1906 com IransHo par ~emedes 03-Abr-1906 e Llsboa
C;6es postais perfeitamente montada, sendo
05-Mal-1906. De acordo com a mapa de IItnerarfos aprovado em 20 de
uma dos carrelras mensals feitas em -carrosFeverelro de 1903 nao 101 dado cumprtmenlo 00 esHpulado quanlo 6s
dalas de saida do correia. Presume-se que esta carta deverla ler sardo no
omnibus- de 4 rodas para correia e passa2.· correia do mes com dolo prevlsla de sardo 013 e chegada a 19 do
geiros, entretanto mandodos construlr.
mesmom6s.
Entretanto em Margo de 1909 foram
estabelecldas transversals do Humbe para
dencla remetida de Mogamedes s6 era receblo Forte de D. Luis de Braganga, on de as malas
da no Humbe ao flm de 36 dlas em media. Alem
eram transportadas por soldados pretos, ou Indidesta IInha, os comandantes dos postos mllltares
genas contratados na reglao.
de Qulpungo e Capelongo mandavam buscar
o correlo por pragas a Chlbla, e os do Qulteve,
Mulondo e Dongoena ao Humbe.
Assim a data do tomado de posse de Jooo de
Almeida como govemador do Hub 0 dis1rito com
uma area cerca de 4 vezes superior a de Portugal
estava dotado com um ~o postal sustentado em
7 estag6es e 5 encarregados de conelo a saber:
1.0 classe - Lubango
2.0 classe - Humpata e Humbe
3. 0 classe - Chlbla, Gambos, HuOa e Cuamato
Encarregados de correlo (Postos mllitares) Qulpungo, Capelongo, Mulondo, Qulteve e
Dongoena.

Fig. 5 - Bllhele poslal remelldo do Humbe em 31-Ago-1907
para a Luxemburgo. com lrensHo par Moc;dmedes em 20-5e1907 e Llsboa em 21-10-907. De acordo com a labela de
IItnerarios aprovada em 20 de Feverelro de 1903 a carta salu
no mala do dla 1 de 5elembro e chegou a Moc;emedes com
1 dla de alrasa em rela~ao 6 dolo prevlsla. Isla 19 de
Selembro.

Para alem do reduzido numero de estag6es
postals, 0 transporte das malas era feita por carregadores que atendendo as grandes dlstanclas
a percorrer e a fraca qualldade das malas, muItas vezes de uma transporente IInhagem, sobretudo na epoca das chuvas, na malorla das vezes
a correspondencla estava tao desfelta, de tal
forma que s6 pelo conteudo era possivel saber
a quem pertenclam as cartas.
Atendendo a que os chamados correlos de
litoral estavam mals ou menos regulorlzados a
prlmelra medlda do governador de harmonia
com 0 director dos correlos, fol elaborar Itinerarios e levar as comunlcag6es postals ate ao
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Para 0 Cubango tambem se montou uma
carreira postal que partla do Lubango em vez da
Chlbla, como ate entao se fOlia ate a o
Capelongo. As malas eram transportadas de forte em forte, sendo este servigo da responsabliidade dos respectivos comandantes.
Com 0 avango das tropas para 0 Mucusso a
linha do Cubango fol prolong ada ate aquela localidade com passagem por Qulpungo ,
Capelongo, Casslnga, Posto A, Cuangar, Bunja,
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Itlnerarlos das malas de Mo~medes ao Humbe

Horos
de chegada
4 h (partida)
"

10
16
12
16
16

horas
horas
horas
horas
horas

Dlas de chegado
do mala
para 0 Interior

Est090es

1. 6 e 16
4. 9 e 22
5. 10 e 23
6.11 e 24
6.11 e 24
7.12e25
-.18 e 31
-.25 e 7

Moc;:amedes
Capongombe
Humpata
Lubango
Huna
Chiblo
Gombos
Humbe

Esta~oes

Dlas de partida
do mala
para a II10roi

Horas
de partida

14.19 e 3
11. 16 e 30
10. 15 e 29
9.14e28
9.14e28
8.13e27
- 7 e 21
- 1 e 14

10 h (chegado)
6 horas
6 horas
9 horas
6 horas
13 horas
6 horas
6 horas

rit6rlos do Barotze detlnidos pelo trotodo ongloportugues de 11 de Junho de 1B91 e rotiflcodos
pelo orbitrogem do Rei de Itallo que proferlu sentenc;:o em 20 de Malo de 1905. motivada pelo
desocordo entre Ingleses e portugueses no trac;:ado dos IImites das zonas de Influencla.
Clente de que 0 Acto Geral do Conferencia de
Berlim. de 26 de Fevere!ro de 1885. estobe!eclo nos
seus arts. 34. 0 e 35.0 • as regras que garontem a posse territorial. nos quais se compreende a obrigac;:ao
de manter autoridodes que assegurem 0 respeito
palos dire!tos adqulridos. do liberdode do cC>rTt9rcio
e transito. ou seja de que a ocupac;:ao s6 se considera efectiva quando apoiado par factos posilivos
de administrac;:ao e policia. procurou ocupar militarmente a regiOO estabe!ecendo diversos postos militares por todo 0 novel Distrito do Huna.
Fetta a ocupac;:ao rnIlitor do reglOo. e conhecedor par experi9ncia pr6pria do valor e Importancia
moral e material de um bom sistema de comunlcac;:6es tanto postals como te!egr6flcas tanto poro as
populoc;:6es desiocadas no Interior despojadas do
conforto fislco dos grondes agiomerados. ou como
puro octo de admlnlstrac;:ao territorial. dedicou especial atenc;:Oo no seu desenvolvimento.
Para foro do Distrito do Huna os servic;:os postals open as se processovom otraves de
Mac;:amedes. porto que tlnha IIgoc;:aes regulares
com outros pontos do provincia e Portugal apenos duos vezes por mes. exceptuando algumas
raros situac;:oes em que por ali passavam outros
poquetes. Baslcamente havia dols correlos ascendentes e dols descendentes. Para alem destes
dols correios chomados de IItoral havio mals um
chamado de dlstrlto que ilgava 0 Lubango a
Moc;:amedes. demorando qualquer deles cerco
de 5 a 6 dlas a fazer 0 trojecto.
Para 0 interior havla apenas um correlo que
IIgova 0 Lubango 00 Humbe. executodo duos vezes por meso sem ltinerarlos determlnodos e com
demoros Injustiflcodos nos pontos Intermedlos da
Chlblo e Gambos. de tal forma que a correspon-

Fig. 3 - Intelro postal remetldo das Gombos em 13-Fev-I903
porc a Porta. De acardo cam a tobela de ltlnererlas apravoda
em 31 de Oulubra de 1891. provavelmenle segulu na mala
do dla 1Hev-I903.

No correlo de Moc;:amedes eram fechados
3 malas: uma poro Capangombe. outra para 0
Lubango e outra para a Humpata. Nesta ultima
erom ogregadas todos as correspondenclas
dlrlgldas 6s restontes estac;:oes do planalto do
Huno . A estoc;:ao do Humpato formovo novas
molos para as estac;:oes da Huno. Chlbla. Gombos
e Humbe.

3. A AC~O DE ,0.4.0 DE ALMEIDA
NO DESENVOLVIMENTO POSTAL
DO DISTRITO DA HUiLA
Quando a 6 de Janeiro de 1908. Joao de
Almeida tomou posse como Governador do Dlstrito do Huna. a occ;:ao oficlal nao se estendla
multo alem de estreltas zonas de penetrac;:ao a leste ate 00 Capelongo e a sudeste ate 00
Cuamato; de resto eram populac;:oes em territ6rios extensos sob a nossa esfera de Influencia pela
letra de tratados. mas sobre as quais nenhuma
soberanla se exercla. Os 26 meses de admlnlstrac;:ao de Jooo de Almeida Irlam ser fulcrals no
consolldac;:ao do autoridade portuguesa naquelas zonas e no ocupac;:ao e paclflcac;:ao dos ter-
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1.° Closse
Lubongo

de correlo em Novembro de 1910 (MAPA 1)

2.° Closse
Humpota
Chibla (a)
Gombos (a)
Humbe

3.° Classe

Encorregodos

Huna

Qulteve
Dangoena

Forte Roc;:odos
Qulpungo (c)
Capelongo (c)
Cosslnga
Cuongor
Mucusso
Evale
Hen. Coucelro
Mulondo (c)

D. Luis (b)
Posto A (b)
Dlrlco (b)

Jau
Cafima
S. Joao Pocolo
Cofu
Otoquero
Damequero

Cria900

}

Antes de 1906
1907

1'909 a 1910

(a) Possaram de 3.° a 2.° closse em 1909. (b) Crlodas pea govemo do dlslrilo e noo publlcadas na Boletim Ofielal
lotto de verbas. (e) T1nho eneorregodo onles de 1909

po!

Mas para melhor se aqullatar 0 extraordlnario
desenvoMmento adqulrldo em todos os ramos do
servic;:o postal devem-se anallsar os valores segulntes:
1 - Malas de correlo
Em 1908
757 malas
1.229 malas
Em 1909
3.116 malas
Em 1910
2 - Vales de Correlo
Rels 11.921$951
Em 1904
Rels 15.644$611
Em 1905
Em 1906
Rels 23.003$445

Fig. 7 - Sela cam oblHerOl;:ca manuscrHa de Qulleve 23·Ago896. Esta localidade sempre teve urn encarregado de carrela.
na caso a responsavel m11l1er pela posta de etapos. Samente
na segunda metade da
XX. possou a estar;:Oo postal de

sec.

3.0 closse

Multo mals hoverla para escrever sobre 0
tema. como seja a hlst6rla de algumas das estac;:oes postals deste dlstrito. bem como do servlc;:o

1911

1912

1911-12

622$655

632$965

1.255$640

Venda seIos porteado

-$-

-$-

-$-

AkJgJer ex. oportodo

-$-

99$000

99$000

19$600

22$400

--

42$200

642$655

754$365

Recello
Verda de seIos

Prem1io de vales
Soma

Em 1907
Em 1908
Em 1909

Despesa

1911

1912

1911-12

Vencirnentos

267$450

267$150

534$600

COI1dU<fOO moIos

776$100

1.169$620

1.965$920

96$600

71$650

166$450

Expediente

--- --- ---

--1.397$040

1.140$150

1.526$620

2.666$970

prestado pelos mllitares no melhario do funclonamento dos servic;:os. Outro tema allclante e 0
do desenvolvimento do servlc;:o telegraflco do
Distrito da Huila que estava Interllgado com 0
postal. Eum tema ao qual voltarel numa pr6xlma ocaslao. Convem realc;:ar tambem a extrema dlficuldade em obter exemplares clrculados
no sec. XIX na reglao do Huna.

Rels 60.573$430
Rels 181.526$185
Rels 484.585$775

Apesar de todos os esforc;:os dos governadores e demals pessoal dos servic;:os de correlo. e
de todo 0 auxillo presta do especial mente pelos
mllitares os correlos do Distrito do Huna apresentavam contos extremamente deflcitarias. As deflclentes vias de comunlcac;:ao terrestres
obstavam a que se Implementasse 0 uso de
carros no transporte do correlo. pelo que coda
vez mals se passou a utlllzar 0 transporte por carregadores. que honeravam substanclalmente as
contos conforme mapa demonstrativo do recelto e despesa dos correlos:

BIBLlOGRAfIA
-
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Ba1e~m OHclal de Angola
0 Sui de Angola de Jooa de Almeida
Grande Enclclapedla Portuguesa a BrasUelra
Dlc1on6rla Caragrellca Camerclal de Angala - Anton~a
Relat6r1a da Governodor F.A. Costa Cablal
Relat6r1a da Governador Fenelra do Amaral

Novas Emissoes
Portuguesas
MACAU RETROSPECTIVA

Data de emlssao: 19 de Dezembro de 1999
Desenho: Carlos Marrelros
Impresseo: INCM. Offset
Popel: Esmalte
Denteado: 12 x 12 '/2
Formalo: 30,6 x 40 mm
Esta emlssao e (ormada apenas por um bloeo filotelleo
eontendo 1 selo de 350$00/€ 1,75 com a tiragem de 60000 exemplares
FDC: L1sboa, Porto, Colmbra, Evora, Faro, Funehal
e Ponto Delgado.

2000 ANOS DO NASCIMENTO DE CRISTO

Data de emisseo: IS de Feverelro de 2000
Desenho: Jose Brandao
Impresseo: Uto Mala. Offset
Popel: Esmalte
Denleado: 12 x 12 '/ 2
Formato: 30,6 x 40 mm
Folhas: De 50 selos
Plano de emlssao:
52$00/€ 0,26 - 1 000000
Fol emltldo urn Bllhete Postal a 75$00/€ 0.37
FDC: L1sboa. Porto, Colmbra, Evora. Faro. Funehal
e Ponto Delgado.

o SECULO XX EM SELOS
Dala de emlssao: 18 de Feverelro de 2000
Desenho: Jose Luis Tinoco
Impresseo: Lito Mala. Offset
Popel: Esmalte
Denleado: 12 x 12 '/ 2
Formato: 40 x 30,6 mm
Folhas: De 50 selos
Plano de emlssao:
86$00/€ 0.43 = I 000000
Em 15 de Mar<;o de 2000, (oram emilidos sobre esle lema,
3 blocos numerados, eontendo um tolal de 30 selos, do taxa de 52$00€ 0,26.
TIragem: 3 x 80000 exemplares
FDC : Lisboa, Porto, Colmbra, Evoro, Faro, Funehal
e Ponto Delgado.
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11 de Junho de 1885 a entoo clrcunseric;oo postal de Moc;omedes lieou eonstituida pelas segulnte estac;Oes postals:
Estac;oo Central - M090medes
Estac;6es Postals de 1.° classe - Huna
Estac;6es Postals de 2.° classe - Sumbo,
Gombos, Humbe, Humpata e Capangombe.
Com a nova regulamenta900 e novas esta96es Instaladas, tambem as IInhas terrestres de
comunlea96es posta Is loram refor9adas e
relormuladas tendo-se eriado uma IInha de trajecto de Moc;omedes 00 Humbe com uma periodicldade de tres vezes 00 mes de acordo com
a segulnte tabela de partida e ehegada de
malas:

Por forma a noo alteror os Itinerarios de
M09amedes 00 Humbe delinidos no regulamenta900 de 1885, criou-se uma IInha divisional do
Humpata para 0 Lubango. Asslm as malas
expedldas para 0 Lubongo deveriam ser entregues 00 chele do estac;oo da Humpata que as
dlrigla para aquela localidade, sem que para Isso
pudesse alterar a tabela supra. 0 chefe da esta900 postal do Lubango expedla a mala que
daquele concelho se destinasse ao litoral, para
o do Humpata de modo que ai chegasse ate as
3 horas da tarde dos dlas 3, 13 e 23 de coda
meso Se nos dlas da partida das malas de
M09amedes estlvesse ancorado no porto algum
dos paquetes da Empresa Naelonal de Navega-

Itlnerario das malas de Mo~medes ao Humbe

Esta90es
M09amedes
Capangombe
Humpata
Huna
Gambos
Humbe

Hora de partida
4 horas da tarde

.

·.
·.

Dlas de partida
das malas
1,11 e 21
4,14 e 24
2, 12 e 22
1. 11 e 21
5,15 e 25
8, 18 e 28

De Moc;amedes partla a mala geral levada
por dols condutores que se revezavam em tOdas
as estac;6es de transito que marchavam munldos de esplngarda e cartuchelra. Das diversas
esta96es para Moc;amedes fazlam-se as expedl96es por Intermooio das esta90es mals prox/mas de transito que deviam lechar as malas de
forma a que noo se retardasse a mareha dos
condutores. A correspondencla para coda esta900 10 sempre no mala separada pelos diversas
classes: ordInarIa, oflclal e reglstada.
A 31 de Outubro de 1891 101 de novo alterado a tabela de itlnerarlo dos malas entre a eldode de M090medes e 0 concelho de Humbe de
acordo com aviso mandado publlcar no Soletim
Oficlal de Angolo pelo entoo Director dos Correlos Antonio de Paula 8rito:

Hora de partida

M09amedes
Capangombe
Humpata
Huna (Chlbla)
Gambos
Humbe

3 1/2 do tarde

·..
..
··

5,
7,
8,
4,

15
17
18
14
1. 11

e
e
e
e
e

25
27
28
24
21

Dlas de chegada
a M090medes

}

8, 18 e 28

900, a expedlc;oo, das malas para 0 Interior do
dlstrlto, era transferlda para outro dla, contanto
que se efectuasse ate ao dia Imediato ao da
saida do paquete. Acontecia porem que por
Inepcla dos servic;os de correlo em M090medes
a correspondencla para 0 Interior chegava a estar
retida mals de 5 dlas sem que para isso houvesse razoo plausivel.
Com 0 advento da erla900 do Dlstrlto
da Huila e consequente expansoo colonlzodora novas colon las loram sen do estabelecldas e por consequencla criadas novas esta96es postals pelo que em 20 de Feverelro de
1903 mals uma vez fol atterada a tabela do servl90 de conduc;oo de malas postals no circunscrlc;oo postal de Moc;omedes como se segue:

Itlnerarlo das malas de

Esta90es

Dlas de chegada
das malas

Mo~medes

Dlas de partida
das malas
para 0 Interior
3, 13 e 23
7, 17 e 27
9,1ge29
1. 11 e 21
5,15 e 25

-

31

ao Humbe

Dlas de partida
das malas
para 0 litoral
5, 15 e 25
3, 13 e 23
1,11 e 21
7, 17 e 27
1. 11 e 21

Dlas de chegada
das malas
a M090medes

}

8, 18 e 28

do Distrito de Moc;omedes. Asslm
o art.o 55. 0 do citado Regulamento estabelecla duos malas mensa is
de Moc;omedes para 0 Interior nos
dlas 1 e 15 e do Interior para
Moc;omedes nos dias 2 e 16.
A correspondencia para 0 Interior era dlvidlda em mac;os enderec;ados aos chefes das
estac;oes dos concelhos a que
eram dlrlgldas e transportadas
dentro de uma mala de couro
convenlentemente fechada.
Coda um destes chefes de concelho terlam uma chave para
abrlr a mala, retlrando a carrespondencla que Ihe era dlrlglda, e
Fig. 1 - Carta remelida do HuRa em 24-Jul-1891 pora Carlisle 15-~el-1891. enlregue
juntando aos demo Is mac;os a
nos correlos sem f6rmula de franqulo. tendo sIde porteada em 200 reis = 8 d. De
correspondencla que tivesse para
acordo com a labelo de INnerCrlos aprovada em 11 de Junho de 1885. a carta solu
com 3 dlas de atrase em rela~eo 6 dafa previsfa.
as outras estac;oes fechando de
segulda a mala.
Cuanhama e Evale, e para 0 Alto Cunene, ate 00
Mas
data 0 Dlstrlto de Moc;omedes era
Mulondo e Capelongo.
apenas constltuido pelo pr6prlo concelho de
Atendendo 00 movimento expanslonlsta e 00
Moc;omedes e pelos do Huila e Bumbo. Assim se
progresso econ6mlco do regloo do Huila entenconstata que a regloo do Huila era apenas servldeu 0 Governo de Angola criar atraves do Dedo pelo correlo que era encamlnhado para a
creto de 2 de Setembro de 1901 0 Distrito do
estac;oo pastal do Huila duos vezes, sendo este
Hufla, par desmembramento do Distrlto de
servic;o felto no malor parte das vezes de forma
Moc;omedes, com sede no Lubango, que pelo
Irregular e morosa motivado pela falta de IInhas
mesmo decreto fol elevado categoria de vila,
de comunlcac;oes capazes. Ao Isolamento a que
com 0 nome de Sa do Bandelra. 0 novo Distrito
estavam sujeltas estas col6nlas de emlgrantes
passou a compreender os concelhos do
Internadas a centenas de qull6metros do litoral
Lubango, Gombos, Huila, Humbe e Humpata,
acrescla 0 Irregular servic;o postal, unlco melo de
bem como todos os terrlt6rlos Interiores para 0 sui
que dispun ham para os por em contacto com 0
ate aos antigos Sudoeste Alemoo, e para Leste,
resto do mundo e cuja actlvidade e orientac;oo
ate 00 limite convenclonal de Angola, no Barotze.
estava quase sempre dependentes de comunlcac;oes a receber ou enviar.
Z. A DEPENDENCIA POSTAL

-

AVES DE PORTUGAL - Serle base

.

JtQrtupl,

...nuJr::a1

Data de emissCio: 2 de Marc;:o de 2000
Desenho: Jose Projecto
ImpressCio: INCM. Offset
Popel: Esmalle
Denteado: 12x12 1/2
Formato: 30,6 x 27,7 mm
Folhas: De 100 selos de coda taxa
Plano de emlssCio:
52$00/€ 0,26
85$00/€ 0,42
90$00/€ 0,45
100$00/€ 0,50
215$00/€ 1,07
Foi emifldo um inteiro Postal de 52$00/€ 0,26
FDC: lisboa, Porto, Coimbra, Evora, Faro, Funchal
e Ponto Delgado.

.
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FACE A MOy\MEDES

Como atras me referl a regloo do Huila esteve Integrada no Dlstrlto de Moc;omedes ate 2 de
Setembro de 1901, e era atraves de Moc;omedes
que todo 0 servlc;o postal do Huila se processava
e dependla.
Os servlc;os postals de Angola durante mals
de metade do sec. XIX eram Inclplentes, funclonando Irregularmente, e com excepc;oo de Luanda e regioes IImitrofes e Benguela cidade,
todas as outras regloes de Angola pratlcamente
estavam votadas 00 abandono no que respeita
a estes servlc;os.
S6 em 1869 com a Implementac;oo do Regulamento para a Admlnlstrac;oo dos Correlos do Provincia de Angola aprovado par decreto de 16 de
Dezembro de 1868 fol estabelecldo com regularldade 0 servlc;o pastal para 0 Interior das regl6es

Fig. 2 - Selo oblHerado com carlmbo de dupla oval do Mlsseo
do Real Padroodo no HuRa em 7-Jun-899. Presume-se que
esta esta~eo postal funclonou Junto daquela mlsseo cat61lca.
mas oflclolmenfe nunca fol crlada. Poder6 ler sldo uma
esfa~eo postal crlada pOI Inlclaflva gavemamenfal local ou
particular.

o apareclmento e desenvolvlmento de novas col6nlas levou a que os servlc;os de correlo
tambem se alargasse a esses novos nucleos
populaclonals. Asslm com a aprovac;oo e
Implementac;oo do «Regulamento geral provis6rio do servic;o telegrafho-postal e de phar6es» de
30
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ESTES ERROS
""
""
NAO ESTAO NO GUIA
MUNDIAL
Rene Rodrigues da Silva

ssuml, perante 0 director deste Boletlm, 0
compromlsso de, com base numa colec<;:00 que organizel ao longo destes ultimos
anos, esc rever uma serie de artigos sobre selos
com erros. Na sequencia do referldo com prom isso foram public ados dols apontamentos nos Boletins de Setembro e Dezembro do ana passado.
Acontece, porem, que 0 nosso objectivo,
com a publlca<;:ao do -Guide Mondial des TImbres Errones», da autoria de Jean-Pierre Mangin,
fica fortemente prejudicado, naG se justiflcando,
a meu ver, a publlca<;:oo de mais artigos sobre
esta tem6tica. Quem qulser debru<;:ar-se, em profundldade, sobre a materia consulta 0 livro em
referencla il ) e ali tirara todos, ou quase todos, os
esclareclmentos e duvidas necessarlos a organlza<;:ao de uma colec<;:ao pouco tratada entre
nos.
Nao foi inocentemente que atras escrevl
-quase todos». Sem preju[zo do Incontestavel valor
e Interesse do livro em questao, e da origin alidade com que 0 mesmo Irrompe na Literatura
filatelica, a obra aclma men cion ada - que se
recomenda sem restri<;:oes - noo abarca todos
os erros (0 que, alios se me ofigura mlssoo impassivel) e num ou noutro caso abrange selos que
noo apresentam erros mas sao, Isso slm, curiosidades filatelicas que importaria seleccionar e reunlr em obra dlferente desta . No entanto, naG
tenho moral para tocar no assunto quando, no
artigo sobre datas erradas, ao noo ter tldo 0 culdado de confirmar uma Informa<;:ao, escrevl que
o selo italiano comemorativo do 10. 0 aniversarlo
do Tratado de Roma, apresentava umo data Incorrecta e que 0 selo de 450 liras, da serie Europa, mostrava a data certa. E precisamente a

A

contrario. Aqul fica a correc<;:oo, com os meus
mais slnceras pedldos de desculpa.
Cansiderando, porem, que na Introdu<;:ao ao
Gula em referencla 0 Autor nos diz que ficarla feliz
se os leitores da sua obra contlnuassem na via
que ele encetou, aqul estou trans parente mente
a contrlbulr para tal objectivo.
o livro de Jean-Pierre Mangin abarca um
universo de quase 4000 selos errados, classlficados cronologlcamente, por paises, naG tratando
de acldentes de fabrlco, ou varied odes, que
afectam apenas alguns exemplores de uma
emlssao e que encontramos, em grande parte,
Incluidos em catalogos de qualidade. Este livro
debru<;:a-se sobre erros de concep<;:ao que
maculam toda uma emlssoo. Dito Isto, e evldente que tals erros abrangem os mais varlados dominlos: do ortografla e do concordancla
gramatlcal. do desenho. do Identiflca<;:ao de
pessoas e de lugares, das datas, das classlfica<;:6es clentificas, etc.
Sem pretensoes mas como ja dlsse, com
transparencla, YOU tentar contrlbulr para que a
segunda edi<;:oo desta Importante obra naG se
debruce sobre -quase 4000 selos» mas mals de
4000.
Nesta oportunldade nao YOU referir-me aos
selos portugueses com errOs, pols penso abordar
o assunto em artigo especfflco. Dlrei unicamente
que este Gula, no que dlz respeito a Portugal, cita
apenas 12 erros ...
Devo, desde ]0, esclarecer que noo cons Idero erro - ao contrario do que sucede com Mangin
- 0 selo que se limita a absolVer/lnserir uma Imagem, um logotipo ou um simbolo, esse sim, contendo um erro de concep<;:oo, de desenho ou
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Historia Postal de Angola (8)
sUBsiDIOS PARA A HISTORIA POSTAL DA HuiLA
Elder Manuel Pinto Correia
grandlosa de colonlza<;:oo portuguesa. Antes dlsso a regloo esteve abandonada pelas autoridades durante 0 prlmelro quarto do sec. XVIII e so
em 1828 fol nomeado Feliclo Matos do Concel<;:00 regente do Huna, mas serlo efectivamente
com a nomea<;:ao do AIIeres Jooo Francisco
Garcia e com as suas explora<;:oes ao plana Ito
que os colonos passaram a aflulr aquelas regloes hospitalelras, tendo-se lundado em 1845 na
Huna uma especle de leltorla onde um ana depols seria ergulda uma fortaleza.
A povoo<;:ao da Huna apolada na fortaleza
entao construida loi-se desenvolvendo e em 1850
chegava a primelra colonia regular constituida
por madeirenses, sendo na mesma data crlado
o concelho da Huna. Em 1881 fixou-se a colonia
de S. Januario compasta de -boers» emlgrados
do Transval na localidade do Humpota. Em 1884
a bordo do transparte .Indla» chegou mals uma
colonia de madelrenses composta por 222 Individuos que 101 Instalar-se na margem dlrelta do
rio Lubango. Um ana depols pelo paquete -Africa. mals uma colonia de madeirense vai fixarse na regloo com 0 nome de So da Bandelra,
juntando-se ao anterior grupo estabelecldo no
Lubongo. Estas colonlas conjuntamente com as .
estabelecldas na Huila, Humpata e com a que
em 1855 se estabeleceu em Sao Pedro da Chibla
constituiram as bases do povoamento da reg lao
da Huila.
De todas as colonias estabelecldas aquela
que mals se desenvolveu e portanto mals se
notabilizou na epoca fol a de Sao Pedro da
Chibla, razoo pela qual 0 poder central decldiu
transferlr a sede de concelho para aquela localidade em 1890 em detrimento da Huna que fol
perdendo influencla na regloo. E e deste centro
admlnlstrativo transformado pouco a pouco em
nuclea aglutinador de todas as regloes do Sui de
Angola que par ac<;:Oes, quer militares au cMs, se vai
avan<;:ar para novas conqulstas alargondo a saberania para as regl6es do Humbe e Gombos, prolonganda-se dai para 0 Baixo Cunene ate ao Cuamato,

1. INTRODUc;AO

o sui de Angola fol constituido pelos dlstritos
de Mo<;:amedes e do Huna, compreendendo a
antigo Provincia do Huna. 0 dlstrito do Huna com
uma vasta area territorial de cerca de 323 000
km 2, cerca de 4 vezes maior que a de Portugal,
implantado numa zona elevada a leste da Serra
da Chela, e uma regiao rica e fertil pela abundancla de agua e natureza dos seus recursos e
com diversldade de climas.
A fama do seu cllma chegou ao conhecimento do Governador Geral de Angola Sousa
Coutinho que em 1768 se eslor<;:ou para a lunda<;:ao nesta reg lao, da povoa<;:oo de -ALBA
NOVA», determinando a Joao Vieiro de Araujo a
suo crla<;:oo nos seguintes termos: .Volta Ant. 0
Rodz. Algarve nomeodo cop. mor do ProvincIa
do Huilo. com a suge/Qoo a V.M. e ordem para
formor a povoaQoo de Alba Novo. fIe leva 0
padre copucho Gabriel de Braga, degredado
por ordem de Sua Magestade. para este relno.
o qual ha-de servlr por hora de paroco do dlta
povooQoo. delxando 0 dlto Algarve no mao de
V.M. um reclbo. no qual se obrlgou a nao 0
delxar fuglr e a entrego-Io tadas as vezes que se
Ihe pedlr.•
A .RelaQao do vlagem de Jooo Pllarte do
Sliva 6s pralas dos macorocas» reallzada em
1770, no govemo de D. Francisco Inocencio de
Sousa Coutlnho, e datada da Huna pelo que se
sup6e que mesmo antes da suo ocupa<;:ao em
1845 esta reg lao ja era conheclda e habitada
por brancos. Provavelmente tera sido Lopo Soares Lasso, sucessor de Manuel CelVantes Pereira
no governo de Benguela no one de 1627 que
tera recolhido as primeiras Inlorma<;:oes sobre as
terras de .Alla-, cujos Indigenas «veem onde estao as salinas poucos leguas de Benguela, onde
esto um soba senhor daquela admlnlstraQao do
suI. que chamam os seus vassalos mondombes».
Foram estes os prlmelros contactos com a
regloo da Huna dos quais iria nascer uma obra
29

Oferta Publica de Selos

de legenda. E0 coso tiplco do selo come morativo do centenorio do Banco Nacionol Ultramarlno (um dos 12 citados no Guia) onde se observo
um errd 21 mas 0 «culpado» vamos encontro-Io na
administrm;:ao do SNU que aprovou 0 logotipo e
naG no admlnlstrac;:ao dos CTT em exercfcio em
1964.

*
*

Fig. 3

Alnda acerca de selos canadian os outra ausencla e portlcularmente notada. A peg. 132 da
obra em estudo, e-nos mostrado um selo de 1964
no qual 0 erro (botaniCO) se sltua no facto de
oparecerem 3 fothas de acer reunldas num unico pedunculo, quando, na realldade, apenas 2
folhas deverlam ter sido desenhadas. Acontece,
porem, que jo em 1959 os correlos canadlanos
haviam emltido um selo com desenho semelhante (Fig. 4) e este nao e mencionado no Guia que
estamos ocompanhando.
Continuando na senda das ausenclas dlficeis
de explicar numa obra desta envergadura e Importancla, adlanto que 0 Autor trata 0 desenho
dos aneis olfmpicos em vorlas acasioes. No entanto, 0 representac;:ao dos mesmos e tambem
maltratada num selo do Monaco (Fig. 5) e noutro da Selgica de 1971 (Fig. 6), que nao sao
referenclados.

Como era de calcular, um dos desenhos errados mais conhecido no mundo da Filatelia vem
mencionado neste livro: trato-se do «celebre» selo
de 1903, de St. Kitts-Nevis, onde deparamos com
Crlstovao Colombo perscrutando 0 horizonte com
um telescoplo, Instrumento optico inventado um
seculo depois. Como tambem era de prever a
«insistemcla. neste desenho, em emissao de 1920,
de igual modo nao e esquecida a pogo 581 do
Gula Mundlal. 0 que e estranho, no entanto, e
esta obra ignorar a segunda .inslstencla. dos
correios em serie emitida em 1938 (Fig. 1).

um exclusive do
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Fig. 1

Fig. 2

Etambem Interessante salientar que este Autor, a pogo 117, nos mostra um selo da Republica do Campuchea (Camboja) respeitante a um
cogumelo cujo nome clentiflco esto Indevidamente acentuado. Sucede, porem, que na mesma serie de 1985 um outro selo, 0 de 0.80 riel
(Fig. 2), contem dois erros (um na cor do chapeu
do cogumelo e outro ortogrofico) e esse selo nao
figura na obra em exame.
Em segulda, vou referir-me a casos cuja
amissae me parece algo insolita. Em 1984, a Franc;:a comemorou, em emlssao comum com 0
Canada, 0 450. 0 aniversorio da primeira viogem
de Jacques Cartier. 0 desenho do selo - cujo erro
esto no cachimbo que aquele navegador utiliza
- e, como acontece no caso de selos
geminados, Identlco ao do selo canadiano. No
entanto, este ultimo selo nao consta do Guia
Mundlal nem se Ihe faz referencla na ficha
respeitante ao selo frances (Fig. 3).

Fig. 5

(na embaiagem

original), sendo

D

Desejo receber 11

cobran~a pelos CfT. sem despesas de envlO.

Fig. 7

56c/O do Clube do

Coleccionador I Conta-Cor,."te,

D Nao DSlm,
Assinatura

data

N"

Fig. 6

Os Estados Unldos da America do Norte, com
uma extenso lista de selos errados, carecem, pelo
menos, de Ihes ver acrescentados: a serle de
1920, dedlcada ao tricentenorio da chegada do
.Mayflower» (Fig. 7), por nao ostentar 0 nome dos
E.U., bem como 0 selo de 1963 (Fig. 8) pela
mesma razad 31•

a devolver
reemboisado(a)
do montante pago,
ficandoassim
anulada a minha
enco'T1enda.

Fig. 4

*
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Fig. 8

Aos dols selos aclma referidos devemos alndo acrescer 0 selo respeltante a Austria inserldo
numa serle de 1943 dedicada as bondelras dos
poises ocuP9dos pela Aiemanha nazi (Fig. 9). No
verda de, a Austria noo fora ocupada mas anexada 00 III Reich, em 1938, a seu proprio pedldo
(prop6slto do Governo ratiflcado por mals de 90%
do populagoo austriaca).

campeonatos desportivos de Inverno. No prlmelro, de 12 p., vemos, por certo, um princlplante a
partlclpar nestes exlgentes campeonatos, pols
quem pretender esqular com um bastoo entre as
pernas cal de certeza (Fig. 14).

Fig. 13

Fig. 9

Fig. 14

Espantoso e 0 erro de concepc;oo do selo de
1976 do Paragual, consagrado 00 galeoo sueco .Vasa-. Este magnifiCO vasa de guerra follangado 00 mar em 1628 mas por defeltos varlos
afundou-se Imedlatamente, ficando durante 334
anos a profundldade de 30 metros. Noo paderia, partanto ter dado qualsquer tlros de canhoo
nem desfraldado velame. A acrescer a tudo Isto,
naquela epoca, a bandelra sueca, embora pareclda com a que vemos no selo (Fig. 15), noo
era exactamente asslm. Este selo tambem noo
flgura no Gula Mundlai.

Fig. 10

Tambem e de recordar 0 selo norte-amerlcano de 1984, do serie dedlcada a fauna pre-hlstorlca, respeltante a um APATOSSAURO que esta
erradamente legendado (Fig. 10). Flnalmente, um
selo de 1992, consagrado 00 explorador do
California e fundador de S. Diego, 0 nosso compatrlota transmontano, de nome Jooo Rodrigues
Cabrllho, acho-se Indevldamente grafado (Fig. 11)
taJvez par ter explorado aquela regloo 00 servigo
de Espanhal

Demonstra~ao

do Resultado Uquido
PROVEITOS
667 .624$60
1.738.000$00
1.211.210$00

Donativos
Quotas
Boletlm
Servlgos eventuals
Diversos
Rendas
Portes de correlo
Expedlente
Propaganda
L1vros e Publlcag6es
Telefone
Electrlcldade
Agua
Juros bon carlos
Impastos
Movels e usos

26.700$00
25.000$00

5.000$00

CUSTOS
311.414$35
1.B03.013$00
118.000$00
226.357$00
375.590$00
145.102$00
114.569$00
77.561$00
119.821$50
117.496$00
38.847$00
20.904$00

23.697$10

3.697.231 $70

4.743$00
23.687$00
3.497.104$85
120.000~00

Amortizog6es do exerciclo

3.617.104$85
80.126~85

Resultado liquldo do exerciclo

3.697.231 $70

Relatorio e Parecer do Conselho Fiscal
Fig. 11

Fig. 12
Fig. 15

No serle base dos Territarlos Antarcticos Australianos de 1979-82141, um dos selos de 15 c .
(respeltante 00 S.Y. Nimrod) encontra-se malldentiflcado (Fig . 12). No verdade, estamos perante 0
navlo baleelro «Shackleton-.
Em 1919, a Checoslovaquia emltlu uma serie comemorativa do sua entoo recente Independancla. Nesta serie de apenas duos lIustrag6es,
uma delas mostra-nos um leao llbertando-se de
grllhetas que 0 acorrentavam (Fig. 13), porem 0
desenhador deve ter-se esquecldo que 0 rei dos
animals tem uma so cauda e noo duos ... De
notar que em 1968, aquando do comemoragoo
do 50. 0 aniversarlo do Nagao, os correlos checoslovacos emitlram um bloco onde recuperam
aquela nustragoo Insistindo, asslm, no erro atras
recordado.
A. 00 tempo, Republica Democratlca Alemo
emitlu, em 1952, do Is selos dedlcados 005 3.°'

Fig. 16

A Romenla, num selo de 1970, 0 segundo de
uma serie dedlcada 00 campeonato do mundo
de hoquel sobre gelo, faculta-nos um selo (Fig.
16) onde observamos uma bollza que e mals alta
do que largo.
Em 1920, a Bavlera emltlu uma serle base
cujos prlmelros selos sao consagrados 00 agricultor (Fig. 17). Todavla, este agrlcultor/lavrador, coltado, va-se obrigado a lavrar com uma charrua
cuja sega se encontra Invertldal

1111
Fig. 17

42

Fig. 18

A conta de Resultados apresenta um Soldo
pasltivo de 80.126$85, Inferior em 17.548$10 00
do ana de 1998, 0 que noo e slgnlflcativo atendendo 00 montante do seu movlmento e tambem as disponlbilidades flnancelras em
«Depositos Bancarlos- e .Calxa- que montam a
2183 contos.
Asslm, somos de parecer:

De harmonia com 0 consign ado nos Estatutos, vem 0 Conselho Fiscal do Clube Fllatellco de
Portugal, apresentar 005 Socios 0 seu Parecer
sobre 0 Relatarlo e 0 Balango e Contos referentes 00 Exerciclo findo em 31 de Dezembro de
1999.
Acompanhamos, 00 longo do ano, a activldade do Dlrecgoo relatada no seu relatorlo e
sentimos tamoom, com uma certa apreensoo,
a falta de Interesse do Juventude pela Fllatella.
Teroo certamente outros pantos de Interesse, mas
compete-nos, a nos, mostrar-Ihes a belezo dos
selos e atrai-Ios a esse hobby maravllhoso que e
a Fllatella.
Quanto 00 Balanc;:o e Contos respeitantes 00
Ano de 1999, procedeu-se a sua conferancla,
verificou-se que os criterlos valorimetrlcos do Imoblllzodo foram iguals 005 dos anos antertores e
conferiram-se os Saldos das Contos . Calxa . e
«Depositos a Ordem •.

- Que sejam aprovados, 0 Relatarlo, 0 Balanc;:o e as Contos referentes 00 ana de
1999;
- Que seja tambem aprovado um voto de
louvor e agradecimento Dlrecc;:oo pelo
seu trabalho e dedlcac;:oo 00 Clube.

a

o CONSELHO FISCAL
Domingos Martins Coelho
Bento Manuel Grosslnho Dios
Jose Ribeiro Gomes
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Balan~o

Geral

Em 31 de Dezembro de 1999

ACTIVO
IMOBIl/ZADO
Imoblllzoc;:oes Corporeas
Aqulslc;:oes

777 .945$55
23.687$00
801.632$55
- 80.000$00

Amortlzac;:oes

1981. ano da sua morte. 0 selo de 20 C. insere 0
titulo da canc;:oo .Positive Vibration- sem 0 P Inlcial (Fig. 23). Tambem 0 selo de 15 C. da mesma serle noo e Isento de reparo. vlsto que 0
numero 5 (de 15 c .) encobre em grande parte 0
C do titulo da canc;:oo (Fig . 24).

Os desenhos de avioes deram origem a muitos erros como. alias. 0 Gula Mundlal nos confirma . No entanto. 0 selo que em seguida
apresentamos (Fig. 18) noo 0 encontramos all
menclonado. Trata-se de um avioo a helices ...
sem helices.
o Botswana esto. neste Gula. representado
apenas por um selo de 1975. DeseJaria acrescentar um outro. EM 1972. este pais emitiu uma serie
de 4 selos representando constelac;:oes do hem isferio suI. Porem. 0 desenho do selo respeitante a
constelac;:oo Orion (Fig. 19). esto errado vlsto que
esta constelac;:oo apenas surge com este
poslclonamento se for observada no hemlsferio
norte.

721.632$55
Fig. 23

Imoblllzac;:6es Flnanceiras
Colecc;:oo do Clube

1$00

CIRCULANTE
Exlstenclas
Material Filatellco
Amortlzac;:6es

397.416$40
- 40.000$00

DEPOSITOS BANCAAIOS E CAlXA
Depositos a Prazo
Depositos Ordem
Caixa

a

649.407$10

649.407$10

1.343.337$80
839.239$19
1.418$00

2.183.994$99

TOTAL DO ACTIVO ......... .......... .. ................ .. .. ............... .................. ..

3.912.452$04

CAPITAL PR6PRIO E PASSIVO
CAPITAL PROPRIO
Fundo Assoclativo
Resultado liquldo do exerciclo

3.674 .744$79
80.126$85

3.754.871$64

Fig. 20

Em 1988. 0 Lesotho Introduzlu
fllatellcamente falando - 0 .bowling- entre as
disclpllnas olimplcas (Fig. 20). Este selo tambem
noo vem referido no livro de J-P Mangin.
Continuando no contlnente africana vamos
ate ao Malawi. No que dlz respetto a este pais. 0
Guia faz referencla a 4 selos. Tenho a acrescentar lista mals dols. No prlmelro selo (Fig. 21). que
velo a ser corrigido alnda no ano da emlssoo
desta bonita serle. a Inscrlc;:oo cientifica esto incorrecta. No segundo selo (Fig. 22). a referencla
ao Lago Nlassa. nessa altura. estava uttrapassada. pols este lago tomara Jo a deslgnac;:oo de
Lago MalawI. Este lapso fol obJecto de correcc;:oo
com a emlssoo de um Outro selol51 .

a

Fig. 25

.."-V

.. •~ •--

AL WI30
157.580$40

TOTAL DO CAPITAL PROPRIO E PASSIVO .................... .......................... .
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3.912.452$04

Fig. 21

Fig. 26

Alnda em 1987. a Alemanha Federal emltiu
um selo dedicado ao concurso europeu de atiradores. Verifica-se - confesso que com alguma
dificuldade - que 0 gatilho da esplngarda da
dlreita (Fig. 26) encurva no sentldo controrlo. Este
selo tambem noo consta do Gula que temos vlndo a analisar.
Na serie de 10 selos que as IIhas de St. Vincent
consagraram ao .Mundial 86- 0 selo de 45 C.
(Fig. 27) do-nos uma fase do encantro EspanhaFranc;:a - Jogo que noo se realizou durante aqueIe evento desportivol61.

-. -:.,.~.. ~

PASSIVO
DfvlDAS A TERCEIROS
A Curto Prazo
Outros Credores

A Hungria. fortemente representada nesta
obra. em 1986 e a propOstto do centeno rio do
automovel. emitlu um selo de 6 ft. que contem
dols erros. A eles me refert no meu anterior artigo
sobre datas erradas.
o selo da Alemanha Federal de 1987. comemorando os 750 anos de Berlim. apresenta dols
erros. embara um deles possa estar eivado de
Intenclonalldade politlca. Asslm. 0 brasoo de
Berlim leste aparece na lIustrac;:oo em vez do brasao de Berllm ocldental. 0 Outro erro tem a haver com 0 facto do escudo se apresentar. em
baixo. arredondado. quando deveria ter sldo desenhado um pouco pontiagudo (Fig. 25).

357.416$40
Fig. 19

DfvlDAS DE TERCEIROS
A Curto Prazo
Outros Devedores

Fig. 24

Fig. 22

Mudando de continente desloquemo-nos ate
as Caraibas. Na serie de 7 selos dedlcados ao
cantor Bob Marley. emitida pela Jamaica em
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to com a DirecC;ao dos Servic;os de Filatelia 0 que,
obviamente, so pode trazer beneffclos a filatella
em geral e 00 nosso Clube em particular, nao
obstante possa, eventualmente, haver uma ou
outra discordancia quanto a decisoes tornados
pela referida Empresa. Crfticas respeitosas e construtivas devem ser sempre bem aceites por todos para se melhorar ou rectificar 0 que esta
men os bem.
Fig. 31
Fig. 27

Fig. 28

Vamos finallzar com uma referencla aos nossos v1zlnhos. Penso que a Espanha bate todos os
recordes em selos com erros relativos a valores
facials. 0 Autor deste Guia, que conslderou varios selos desse tipo, Inclulndo dols espanhois, esquece - talvez dellberadamente dado 0 seu
elevado numero - tantos e tantos outros selos de
Espanha. Eu ja contel mals de ceml Um exemplo por todos [Fig. 32) em que a Indlcac;ao do
taxa do selo se encontra no plural, Isto e, vem
escrito: uma pesetas e clnquenta lou, uma
pesetas e mela).
Esgotamos 0 assunto? Nem pensar. Tenho
registo de mais selos que aqui poderiam ser
menclonadosf7 l . No entanto, como os nao posso
reproduzir, dou, por ora, 0 tema por terminado.
Nesta altura, e legftlmo que os leitores se Interroguem sobre qual 0 erro que 0 selo junto 00
tftulo deste meu apantamento encerra. Esse sera
o desaflo que os meus leitores Irao defrontar. ..
Fico, pols, a aguardar as vossas contribulc;oes.

A Espanha, em 1983, a semelhanc;a do que
ja sucedera com a Italla em 1968, redescobriu a
forma de ganhar corrldas de blclcletas ao escoIher rodas sem raios [Fig. 28), mals leves certamente do que as dos adversarlos ...
Entre os selos comemorativos do Reino Unldo, emitidos em 1970, conta-se um que recorda a vlagem que 0 navio -Mayflower. levou a
efelto em 1620 [Fig. 29). Verifica-se no selo em
questao que 0 celebre navlo arvora ja a bandelra do Relno Unldo. 0 lapso e manifesto vlsto tal
bandelra ter surgldo apenas em 1801 .
A Italla, em 1997, no serle -Europa., emltiu
urn selo de 800 IIras, 0 qual Insere um conhecldo proverblo: «Aquele que quer ocupar um cargo para 0 qual nao tem experiencla faz sopa
num cesto •. Aqui 0 erro esta no palavra PIANERE
[cesto) que se grafava asslm na Idade Media, partanto em data anterior a autorla da gravura [pintada a mao) reproduzida no selo, que e datada
de finais do seculo XVIII. Nesta epaca escreviase PANIERE [Fig. 30). Nao se alude a este selo no
Gula Mundla/.

NOTAS
III

I~

'"

Fig. 29

Fig. 32

1'1

Fig. 30

Quanto 00 Brasil tamoom se notam omfssoes.
Em 1964, este pafs emitlu um selo comemorativo do vlslta do presldente do Republica Federal
do Alemanha, Dr. Heinrich Lubke [Fig. 31). Verlflca-se com facilldade que 0 apelido deste politico aparece Incorrectamente escrito.

I~

'"

1'1
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MANGIN. Jean·Plerre. Guide Mondlal des Timbres Errones. Yvert
& Tel'er. 1999. Amlens (Fron.;ol. edlr;oo em rronces e Ingles.
736 p6g. Prer;o em Portugal: 9000$00.
0 erro osslno ado e multo vulgor em selos com novlos. 0
desenhador .d strol·se. e 0 novlo opolece com 0 velome
enfunodo numa dllecr;ao e as bondelros desfroldodos em dl·
recr;oo confT6r1o.
Pede dlzer·se que todos os seIos op6trldos. ou an6nlmos. a portir
de 1874. selvo a coso multo especial do Relno Unldo pelas
rczCies que todes conhecemos. sofrem de uma grave Incorrec·
r;ao e. por tal facto. sOo condldatos a serem Incluidos neste
Gula.
Pora quem goste de controversio termlnol6glca. aconselho a
Jeitufa do artlgo de Francisco Mcrinho sobre Ant6rcllca versus
Ant6rctidc. publlcado no revisto .A Fdatello Portuguese •• n,o 90.
de Dez. 1999.
No lingua local. Nicssc quer dlzer logo. Nestes termos. ate data
relctivamente recente. esto enorme concentrar;ao de 6gua
dace deslgnovo·se _Logo Logo •.
E Interessante sellentar que Jean·Plerre Mangin publlcou. no
numero do revista cltoda em (41. um estudo sobre erros no
tem6llca de futebol. e neste original ortigo tambem nao se reo
fere oeste selo.
Nao oludl. propo~todomente. a sels selcs ~allanos par 16 telem
sldo leploduzldos no nosso 80leHm n.o 385. de Set. 99. Ver pCig.
36/38 (Fig, 6. 8. 9. 14. 16 e 171,

A) De agradedmento
1) Aos Correios de Portugal, SA
2) A Federac;ao Portuguesa de Filatelia
3)A todos os ilustres colaboradores e anunciantes do Boletim do CFP.

8) De pesar por todos os sodos faleddos no
decurso do ano.

FEDERA~O PORTUGUESA DE F1lATELlA

Lisboa, 31 de Dezembro de 1999.

o relaclonamento com os Corpos Soclais do
FPF continua a ser 0 melhor posslve/. Cola boraC;ao, entendimento, apolo e respeito mutuo tern
sido apanagio nas relac;oes existentes entre os
dirigentes do CFP e do FPF.
Apoiamos incondicionalmente a proposta
apresentada pela Federac;ao nos do is Congressos realizados onde se dlscutiu a passagem da
FPF a FederaC;ao Portuguesa de Filatelia - AssociaC;ao Promotora de Desporto. Esta medida
pode trazer para a Filatelia Nacional vantagens
slgnlficativas no entender do CFP.
Nao podemos deixar de agradecer a confianc;a que a FederaC;ao depositou no CFP ao
conceder-nos a organizac;ao do ultima ExposiC;ao
Nacional do Milenio - que se denominara .Lisboa 2000 •.

DIREC<;:Ao
Dr. Eurlco Carlos Esteves Lage Cardoso
Jose Rodrigo Dias Ferreira
Fernando Augusto Araujo Mendonc;a
Joao Pedro Pinheiro do Silva
Fernando da Sliva Ideias
Dr. Rul Manuel Gravata Resende
Lufs Miguel Pinto Santos Monteiro
Edmundo Miranda dos Santos
Dr. Nuno M. Cadi rna Henriques de Oliveira

PORTUGAL - COLONIAS
ESTRANGEIRO
QUALQUER

VIDA F1NANCEIRA
Como no preambulo deste Relatorio ja fizemos referencia as razoes por que decorre com
normalidade a vida do nosso Clube, julgamos
que serlo repetitivo aludir aos motivos por que se
mantem estavel a situaC;ao financelra do Clube,
mau grado 0 dinhelro que nos e devido por certos associados menos cumpridores.
No entanto, apesar de todos os anos .tudo
subir., desde a renda da casa, Boletim, a luz,
agua, telefone, catalog os, etc., etc., a Direcc;ao
resolveu, em 1999, manter os quantitativos das
quotizac;oes.
Apesar dos aumentos serem constantes, no
ano a que refere este Relatorio, nao alteramos 0
quantitativo das quotizac;oes.

NOVIDADES
MANCOLISTAS

PAIs

ASSINATURAS

CONTACTE·NOS

I

TEMA

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

VENDO - Paeotes, Bloeos.
Selos Soltos
COMPRO - Lotes. Coleec;oes.
Quantidades

PROPOSTAS PARA VOTOS

M. OSORIO

Temos a honra de propor a Assembleia Geral os votos segulntes:

Av. Almllonte Rels. 90·A
Centro Habib (6 entrada I
P.O, 80x 10174
Tei. e Fax: 351 21 812 78 90
1001·001 L1sboo - Portugal
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China 99
Bulgaria 99
Philexfrance 99
Philaiberia 99 (esta no .Classe Especial-, em
virtude do Presidente do Direc<;ao do Clube ter
sido Jurado no evento).

Os pedidos de esclareclmentos e informa<;oes solicitadas pelos assoclados e ate por pessoas estranhas 00 Clube sao, sempre que
possivel, satisfeitos, 0 que contribui para 0 bom
nome do nosso Clube pela disponibilidade sempre manifestada.
Recordamos a todos os nossos prezados
consocios que continuam sua disposi<;ao varlos aparelhos de pesquisa, procurando 0 Clube
estar sempre actualizado neste campo, no interesse dos soc los que frequentam a Sede.

Bicentenario do Nascimento
de Garrett

CTT assinalam dois mil anos
do nascimento de Cristo

o escritor, 0 poeta, 0 dramaturgo e 0 politico que coexistiram no personalldade de Garrett
sao evocados numa obra de Antonio Valdemar,
do cia sse de Letras do Academia das Ciencias,
agora editada pelos cn e Incluida no serie Portugal em Se/os.
A obra evocativa do bicentenarlo do nasclmento de Garrett fol apresentada por Fernando
Dacosta no palacio sede dos Correlos, em lisboo. No oportunldade tambem usou do palavra
Emilio Rosa, Presldente dos cn.
Antonio Valdemar, 00 debru<;ar-se em torno
das V/agens na Mlnha Terra, observa que Garrett
'crlou uma nova esc rita", apos 0 que conclul:
"Rompeu com a estrutura fraslca de Vieira e
Bernardes, que se depara em multos dos seus
contemporaneos, como Herculano e Castllho.
Introduzlu nos Vlagens na Mlnha Terra uma IInguagem clara, Inclsiva, conclllando expressoes coloquials com a lI<;ao vernacula dos mestres
consagrados do literatura portuguesa. Atrlbulu
palavra a clareza do pensamento, a variedade
do ritmo no estrutura do frase; organlzou uma arquitectura verbal em que a constru<;ao loglca
nao afecta a expresseo estetlca:
Noutro passe tambem acrescenta: "Nos Vlagens surge uma esc rita liberta do classlclsmo
sufocado par normas rigidas e convenclonallsmos
retoricos. A palavra adqulrlu nltidez, finura e verosimllhan<;a. Tem 0 poder de comunlcar, so be
contar uma hlstorla. 0 dom narrativo prende 0 Interesse e nnoblliza a aten<;ao:
Portugal em Selos, este ana consagrado a
Garrett, e uma colec<;ao Iniclada em 1983 e do
qual fazem ja parte, entre outros vultos literarlos,
Camllo e Torga. Cada um dos volumes contem
tamoom as emlssoes dos selos do respectivo ano.
Este livro, Integrado nos publlca<;oes do C/ube do Co/ecc/onador dos cn Correlos de Portugal, e uma edl<;ao bllfngue, sendo a tradu<;ao
Inglesa de Peter Inhgam. 0 design esteve a cargo de Jose Brandao e Teresa Olazabal Cabral.
Tem 79 paglnas e uma tlragem IImltada de
15 000 exemplares numerados, reunlndo 68 selos das emlssoes de 1999, com um valor facial
de seis mil setecentos e quatro escudos. Pode ser
adqulrldo nas esta<;oes de correlos, atraves do
Internet (mercadonacfll ctt.pt) ou pelo telefone
800273 273. 0 pre<;o desta obra e de dez mH
oitocentos escudos.

a

BOLETIM

o nosso Boletim continua a salr com a regularidade habitual. 0 pequeno atraso que, por vezes, se verifica, nao se deve equipa que tem a
seu cargo a feltura do mesmo. Tem chegado
Redac<;ao do Boletim excelentes artigos e em tal
quantidade que nem sempre e possivel a sua
publica<;ao no numero que se deseja, por falta
de espa<;o.
E com agrado que referlmos que 0 nosso lIustre colaborador, Dr. Elder Pinto Correia obteve 0
Premio -A. Guedes de Magalhaes- para 0 meIhor autor de 1998. E com satlsfa<;ao que referlmos que 0 nosso Boletim obteve 0 Premlo -0
Philatellsta. atrlbuido 00 melhor periodico do ana
de 1998. Estes premios foram entregues no .Dla
do Selo- que teve lugar em Estremoz.
Embora considerennos um pouco exagerado,
honra-nos muito que a Revista Espanhola -Atalaya
Filatellca- consldere a nossa Revista .10 mejor del
mundol-.

a

a

SEDE

Alguns assoclados tanto do pais como do
estrangeiro continuam a entregar dadivas para
melhoramento do nossa Sede. 0 soalho do Gablnete do Direc<;ao foi reparado e devidamente
en cera do, ficando com aspecto bastante agradavel. No Gabinete do Direc<;ao fol colocado um
quadro homenageando os fundadores do Clube e os respectivos presldentes do Dlrec<;ao.
Vamos tentar arranjar as janelas do salao frequentado pelos nossos associados, num futuro proximo, esperando a receptividade do senhorlo do
predio.
As reunl6es de sabado tarde, realizadas no
Sede, continuam a registar grande afIU9ncia de associados, slntonna do vitalidade do nosso Clube.

Os Correios de Portugal lan<;aram, no passado dla 15 de Fevereiro, em assocla<;:ao com a
Comissao Diocesana do Jublleu, um selo comemorativo dos dols mil anos do nasclmento de
Cristo.
A cerimonla do lan<;amento decorreu no
mostelro de S. Vicente de Fora, em lis boa, e
contou com a presen<;a do Patriarca de lisboo,
D. Jose Policarpa, do Presldente dos cn, Eng.o
Emilio Rosa, do coordenador do Comissao
Dlocesana do Jublleu, Pe. Victor Feytor Pinto e do
autor do selo, Prof. Jose Brandao.
o design do selo foi composto sobre plntura
do autoria de Alvaro Pires de Evora. A presente
emlssao filatellca Inclul 0 selo, com valor facial
de 52 escudos (0,26 euros) e uma tiragem de um
mllhao de exemplares, Postal Maximo e sobrescrito de prlmelro dia.

a

a

BIBLIOTECA

INFORMATIZAc;AO DOS SERVIC;0S
DA SECRETARIA

A Blblloteca do Clube, conslderada par tooos
aqueles que nos vlsitam, uma das melhores do
seu genero fol enrlquecida cm algumas obras
que se adqulrlram e bem asslm com ofertas que
alglJns estimados assoclados nos fizeram e que
a Dlrec<;ao do Clube agradece reconheclda.

Um dos dedicados directores do Clube contlnuou. no ana transacto, os trabalhos de
informatiza<;ao dos Servi<;os do Secretaria. E uma
tarefa que exlge grande disponlbllldade, gosto,
Interesse e conheclmentos suflclentes para que
se tire do computador os melhores resultados. Do
trabalho efectuado pelo referido director, todos
os que estao a frente dos destin~s do Clube come<;am a ver a sua tarefa facilitada.
Ha ainda muito que fazer, mas 0 que ja fol
efectuado merece ser real<;ado.
Devemos reglstar Igualmente a preciosa co·
labora<;ao do nosso estimado Consoclo Manuel
Antonio Campos Cunha.

SERVIC;OS

A sec<;ao .Permuta Inter-S6clos-, criada ha
poucos anos, tem tldo um acolhlmento por parte dos socios resldentes em lisboa, provincia e
estrangelro que ultrapassa, em muito, 0 que se
esperava. Nao e, de modo algum, exagero 0
que se aflrma parquanto os prezados assoclados,
leltores do nosso Boletim, pOOem verificar as paglnas dedlcadas a esta sec<;ao em coda numero
que se publica. Os lotes enviados dos mais dlversos pontos do pais e do estrangeiro continuam a aumentar 0 que, obviamente, agrada a
todos os socios que pretendem adquirir pe<;as
para as suas colec<;oes.

CORREIOS DE PORTUGAL

As rela<;6es com os Cn-Correios de Portugal,
SA. continuam a ser bastantes amlstosas, com
grande espirito de abertura e colabora<;ao. de
ambos as partes. Existe um entendimento perfel·
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Filatelia Joaquim A.S. Ma~as
Rua do Crucifixo, 76 - 2. 0 sala H
1100-183 LIS BOA
PORTUGAL
Tel./Fax: 21 346 76 61

SELOS • HISTORIA POSTAL
COMPRA - VENDE
Aberto de 2.g a 6. g das 14.30 as 19.00
(de manhii, com marca~iio previa)
Agora com loia virtual
na Internet. Endere~o:
WWW.CARTOFIUA·RLATEUA·COM
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Relatorio e Contas da Direc~ao
e Parecer do Conselho Fiscal
do ana de 1999

MAIS UMA VEZ 0 «DIA DO SELO-1999»
FOI COMEMORADO COM MUITA DIGNIDADE
Joao Pinheiro da Silva

s comemorac;oes oficlals do Dla do Selo
em 1999 reallzaram-se em Estremoz e estiveram a cargo da A.FA - AssociaC;ao
Fllatellca Alentejana, sendo 0 seu anfitriao a nosso partlcular amigo Professor Hernanl Carmelo de
Matos, com um programa muito culdado.
De Llsboa partlu um autocarro com varios filatellstas e famlllares, tendo chegado a Estremoz
on de houve uma concentrac;ao frente a Camara Municipal, estando presente uma banda de
music a a dar as boas vlndas.
Depols dum convivio Informal, fomos recebidos ao clmo da escadarla prtncipal, de acesso
ao Salao Nobre da Camara Municipal, pelas
entldades presentes, tendo-se destacado a esposa do anfitriao com a oferta de flores a tadas
as senhoras.
o primelro acto destas comemorac;6es nacionals foi a InauguraC;ao da Mostra Fllatelica da
Historia Postal de Estremoz, que se encontrava exposta numa sala anexa.
De segulda a mesma Mostra foillustrada, mas
ja em material audiovisual pelo Prof. Carmelo de
Matos, tendo reallzado um brllhante coloqulo
filate!ico focando varias epis6d1os des afTibulac;:6es do
correia no Alentejo. 0 conferenclsta no final fol muito
aplaudido, tendo mostrado um conhecimento mUlto profundo sabre Historic Postal e noo sO.
Entrou-se a segulr com "pompa e clrcunstancia" na cerlmonla especial preparada pela F.P.F.
para homenagear alguns vultos vivos da filatella,
atribulndo-Ihes certificados e trofeus asslm:

Seguldamente, foram entregues os PREMIOS
ANUAIS DE MERITO FILATELICO-LiTERATURA:

A

• Premia "Godofredo Ferreira"
Dr. Eurlco Carlos Esteves Lage Cardoso
"Portugal e os Descobrlmentos na Maximafllia"
• Premia "0 Phllatellsta"
Boletlm do Clube Filatellco de Portugal
• Premia "A. Guedes de MagalhOes"
Dr. Elder Manuel Pinto Correia
"Hlstorla Postal de Angola - 1, 2 e 3" publicada
no Boletlm do Clube Filatelico de Portugal.
• Premlo "Carlos Trincao"
Boletlns, Catalogo e Palmares da "Portugal 98".
Flnalmente a AFA outorgou diplomas de
Soc los Honorarlos as segulntes entldades:
- FederaC;ao Portuguesa de Filatelia, recebldo pelo seu Presldente, Sr. Pedro Vaz Pereira;
- Servlc;os de Fllatella dos CTT, recebido pelo seu
Director, Sr. Eng.D Lu(s M. Andrade;
- Camara MuniCipal de Estremoz, recebldo pelo
seu Presldente.

o carlmbo comemorativo apresentou 0 Brasao de Armas da cldade de Estremoz e 0 respectivo Posto de Correlo funcionou num dos
Saloes da Autarqula. Junto deste encontrava-se
a gentll colecclonadora estremocense e filha do
anfitrlao - a CATARINA - num Stand on de se vendia um boneco de barro, caracteristico da reglao, personagem crlada pelas barrlstas Irmas
Flores e que se chamava "A Fllatella".
Depois do encerramento desta Sessao Solene todos os convidados e inscritos se deslocaram
a Pousada da Ralnha Santa Isabel, onde na
alcac;ova real fol servldo um almoc;o regional,
durante 0 qual houve musica amblente executada por concertistas do Palacio de Queluz.

ORDEM DE MERITO FILATELlCO: - Comendador
Jose Rodrigo Dlas Ferreira - Eng.D Albertino de
Figueiredo (Iembramos que esta Ordem foi proposta pelo nosso Clube)
FILATELISTAS EMINENTES: Eng.D David Lopes
Cohen - Cap. Francisco Lemos da Silveira - Jose
Manuel Castanhelra da Silveira - Eng.D Manuel
Andrade e Sousa, Prof. A.H. Oliveira Marques Joaqulm Furtado Leate.
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pas a dlsposlC;ao dos seus associ ados, um sobrescrito lIustrado com a efigle do homenageado.
Como estava previsto, 0 anlversarlo do CFP
termlnou com um jantar de confratemlzaC;ao, que
fol muito concorrldo, tendo sldo efectuado, como
nos anos anterlores, na Messe dos Oflcials da
Forc;a Aerea, em Monsanto. Durante 0 repasto
foram dlstribuidas as medal has aos s6clos que
completaram 50 e 25 anos de flllaC;ao. Na mesma ocaslao fol agraclado com a .Medalha de
DedicaC;ao. 0 associado Sr. Manuel Antonio da
Cunha, pela sua Importante colaboraC;ao na
InformatizaC;ao dos servic;os do Clube.
Aproveltando este acto solene, mas simples,
foram tambem entregues as medal has aos associados que marcaram presenc;a no Salao comemorativo de aniversarlo. Fol uma jornada
magnifica de confraternlzaC;ao que agradou a
todos os presentes.
Presldente da DlrecC;ao embora dlmlnuido
fisicamente por motivo de um grave acldente
(dupla fractura no pe esquerdo) ocorrldo dentro
das Instalac;oes do nosso Clube, naG quis delxar
de estar presente e num Improviso emocionado
agradeceu a presenc;a de mals de mela centena de amlgos e soclos do CFP, alguns dos quais
acompanhados por famlllares.

vida do nosso Clube decorreu, em 1999,
com a normalidade habitual devido a Admlnlstrac;ao culdada e dlsclpllnada que
tem sldo apanaglo das Dlrecc;oes que, ao longo
dos anos, tem tomado conta dos destin~s do
Clube.
Temos referldo em varlos editorlais as razoes
por que cada vez menos pessoas estao interessadas pelo coleccionlsmo fllatellco, partlcularmente a nossa juventude. Nao nos vamos repetir,
mas lamentamos esta verdade.
Alguns dos nossos associados continuam a
naG cumprlr com as suas obrigac;oes pagando
a quotlzaC;ao devida, mesmo quando avisados
duas e tres vezes pelo correlo ficando, por vezes,
surpreendidos quando os servic;os responsavels
por essa area os demite, nos termos dos Estatutos do Clube.
Como anunclamos em boletlns anteriores, a
Federac;ao Portuguesa de Filatella entregou-nos
a reallzac;ao da ExposlC;ao Naclonal a realizar este
ano, a qual se denomlnara .Lisboa 2000 •.

A

o

ANIVERSARIO DO CLUBE
Como habitualmente se tem verlficado nos
ultimos anos, comemorou-se 0 aniversario do Clube - 0 quinquagesimo sexto - com a dignldade
que e devida ao malar Clube Fllatelico do pais.
Asslm, de 25 a 27 de Outubro esteve, mals
uma vez, patente ao publico, na nossa Sede, um
Salao de Fllatella no qual estiveram expostas cinco participac;oes de associ ados, uma das quais
de juventude.
o Salao de Fllatelia fol complementado, no
dla 27, com um magnifiCO carlmbo comemorativo de homenagem ao distinto medico, Prof.
Doutor Francisco Gentil, fundador do Instituto Portugues de Oncologla. Como e costume 0 CFP

PARTICIPAc;.AO EM EXPOSIc;,OES

o Clube continua a estar presente em Exposlc;oes Fllatellcas tanto no pais como no estrangelro, particlpando com 0 Boletim que se publica
trlmestralmente, tendo obtldo, como e costume,
premios muito honrosos para 0 CFP.
Estivemos presentes nos segulntes certames:
Stuttgart 99
Exfilna 99
Ibra 99
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Mosteiros - Povoac;:ao del Concelho de Fogo.
Freg. Nossa Senhora do Ajuda. Estm;:ao postal de
2.0 close.
N.D 7 - Doble cfrculo 29/17 mm.
Mes abreViada y cifras ana camp'etas.
ERD
26.12.01
LRD
4.08.19
(C)

7

N.D 8 - Doble cfrculo 30/17 mm.
MOSTEIROS/CABO VERDE
ERD
17.01.35
LRD
4.03.39
(5)

8

BIBLlOGRAFlA F1LATELICA

Sao Jorge - Povoac;:ao del Concelho de
Fogo. Freg. de Sao Lorenzo. Estac;:ao pastal de
2.0 close. No conozco marcos ni tenno referencias de esta estac;:ao postal.

Articulo de Eric S. Haps publlcodo en el BoleHn n.o 73 de
Novlembre de 1980 de 10 PPS. Y .Additions- del Bdetin n.o 75 de
Mayo de 1981. Colecclones de Antonio Torres y F G-G. las marcos Numeros 1. 2 Y 3 son caplo de los dibuladas par John Dalh
Insertas en el articulo del BoIeHn n.o 73 cltado.

Novas Emissoes
MACAU
MACAU, UMA NOVA ERA
Data de emissao: 1 de Janeiro de 2000
Desenho: Ng Wal Kin
Impressao: INCM. Offset
Papel: Esmolle
Denteado: 12xl2
Plano de emissao:
Esta emissao e forma do ape nos par um bloco filatalico
contendo 1 selo de 8 patacas
FDC: Macau

ANO LUNAR DO DRAGAO
Data de emlssao: 28 de Janeiro de 2000
Desenho: lIo Man Cheong
Impressao: INCM. Offset
Papel: Esmalle
Denteado: 12xl2
Formato: 40 x 30 mm
Folhas: De 50 selos
Plano de emlssao:
$5,50
Blaco: Contem 1 selo de $10,00
Ser6 emitido 1 Bilhete Postal a $2,00
FOC: Macau
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SAIAO FILATELICO
,
«FIM DE SECULO»

Sao Fillpe/Fogo: Cldade de Sao Filipe, sede
del Concelho de Fogo de 2.a clase. Freguesia
de N.a s.a da Concepc;:ao. Estac;:ao telegraficopostal de 1.a clase y radiotelegrafica. Pop. 2071
(ano 1952)
N.D 1 - Doble c~culo 26/15 mm.
En el circulo Interior en Ires lineos: dio. mes obreviode, y
dos uHimos clfros olio.
Marcos en color negro, azul y violeto.
EIlD
LRD

Joao Pinheiro da Silva
om 0 patrocfnlo dos CTT - Correlos de Portugal SA (Dlrecc;:ao de Filatella), da Federac;:ao Portuguesa de Fllatella, do Clube BP
e da Casa do Pessoal da Mobil, teve lugar no seu
edllfclo da Rua CastJlho em lIsboa, entre os dias
27 e 28 de Novembro ultimo, 0 evento em
epfgrale, organlzado pela Secc;:ao Fllotellca do
Pessoal da BP e da Mobil.
Esta Inlclativa contou alnda com a cola borac;:ao das Sec<;:OOs Fllatellcas do Grupo Recreativo
do Balrro da Bela Vista e da Socledade Recreatlva Musical Prlmelro de Agosto Santa Irlense (ambos de Santa Irla de Az61a) e revestJu-se de grande
Interesse Iilatellco pelo excelente nfvel das colecc;:oes convidados.
Fellcltamos por IS50, esta InlclatJva na pessoa
do seu principal coordenador e dlnamlzador, 0
nos so prezado amigo e cons6clo do CFP Sr.
Carlos Calhelros da Silva, par mals uma vez nos
surpreender com a categorla dum Salao
Fllatellco, onde estiveram expostas algumas colec<;:oes altamente classilicadas (com cinco
medal has de ouro), em certames naclonals e
Internaclonals. 56 com 0 seu prestiglo pessoal 101
possivel reallzar este grande evento, 0 que multo
o dlgnllicou.
Estiveram presentes 13 partlclpac;:oes neste
certame:

• CARLOS PEDRO DOS SANTOS
"Correlo Pre-Adeslvo de Portugal"
• JOAO PEDRO PINHEIRO DA SILVA
"Saude e Bem Estar - Um bem ameac;:ado"
• JOSE FRANCISCO CORREIA SANCHES
"Tematlca de Navlos e Navegadores Mundlals"
• JOSE MANUEL DOS SANTOS PEREIRA
"Estudo especlallzado dos Inteiros Posta Is de D.
Manuel II"
• JOVIANO JOAQUIM PIRES
"Republica Popular de Angola"
• Luis CARLOS PALMINHA E SILVA
"Colombia"
• MANUEL Luis TARRE GOMES
"lisboa"
• PEDRO MAR<;AL VAl. PEREIRA
"Ceres - Bllhetes Postals e Sobrescrltos do Infcio
do Seculo"

C

Estiveram presentes alguns colecclonadores
e multo publico e a todos fol dlstrlbufdo um Interessante catalogo-programa com excelente aspecto graflco. Seguldamente 101 servldo um
beberete.
Na Inaugurac;:ao deste Salao, 0 coordenador
abriu a sessao com a apresentac;:ao dos colec<;:OOs, convldando as varlas entldades presentes a
pronunclarem-se, as quais proferiram palavras de
clrcunstancla e de louvor ao trabalho efectuado.
Aos exposltores que contribufram para 0 exito
verilicado loram oferecldas medalhas comemoratlvas. Identic as medalhas foram entregues a
Identidades convldadas.
Os CTT colaboraram com um magnffico carlmbo comemorativo, que reproduzla um casal
a mlror varias datas ocorrldas entre 1901 e 2001
e que aclma se reproduz.
C.F.P. congratula-se com 0 exito obtldo
pel a partlclpac;:ao maloritarla dos seus assoclados, agradecendo 0 convite para estar presente
na Inougura<;:ao, asslm como a respectiva medalha comemoratJva.

• JULIO MANUEL PEDROSO MAlA (Convldado de
Honra)
"Essa Gesta Glorlosa"
• ANTONIO MANUEL PALMINHA E SILVA
"A natureza contlnuara bela, se culdarmos do
Amblente"
• ANTONIO DE MORAIS SARMENTO RAMALHO
"Portugal Classlco"
• ARMANDO BORDALO SANCHES
"A Isenc;:ao de Franqula em Portugal (1853/
1945)"
• CARLOS CALHEIROS DA SILVA
"UNICEF - Crlan<;:as com Fome - NAOI"

o
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Negro
-.-.81
29.5.88

13.05.81
2.12.91

VlOIeta
11898)
119011

lSI

IIlI

Ill)

AAA

N.D 2 - Doble c~culo 28/17 mm.
Mes abreviodo y des ullirnos cifros cIe olio.
ERD
12.06.97
LRD
30.11.25
2

ICJ
N.D 3 - Doble circulo 30/17 mm.
Mes obreviodo y cifros olio completas.
EIlD
21.01.1899
LRD
24.11.1925

3

lSI
N.D4 - Doble circuio 29/17 mm.
Mes obreviodo y dos ultimos clfros olio.
ERD
(1.9221
lRD
15.04.36
(Il)

4

N.D5 - Doble circuio 30/18 mm.
Fecha enlre lineos porolelos inscritos en el circuio interior. Mes obreviode y dos ultimos cifros del olio.
EIlD
(1.934)
lRD

(Ill
fl.l -

5

Doble crcuio 31/21 mm.
Mes abrevlado y cifros clel olio completos
ERD
21.0638
lRD
7.10.43

(SI

R.l

Cova Figueira - Povoac;:ao del Concelho de
Fogo, Freg. de Santa Catarina . Estac;:ao postaltelegrallca de 2.a close.
N.D 6 - Doble circulo 29/17 mm.
COVA FIGUEIIWILHA DO FOGO.lgnoro silos 6nguios del
rectongulo Interior sen a no redondeodos.
ERD
5.03.21
lRD
6.05.21
IRIl)

6
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En 1918, para asegurar en dias ciertas eI reparto
de correspondencia sennanal se cree un «conductor de malas» y distribuidor rural para toda la isla.

Podem Jazer parte das nossas recordar;oes ...

MOVIMIENTO DE CORRESPONDENCIA

,

Del Cuadro de Movimlento de Correspondencia, se deduce la rareza de los «carimbos» de
las «estac;oes» tales como Cova Figueira y Sao
Jorge, dada la escasez de objetos postales expedldos que, en algunos anos, "egan a una 0
dos cartas de media por dia.

UMA TABUA,
UMA CORDA
,
E UMA ARVORE!

MARCAS POSTALES
No conozco marcas postales de Fogo correspondientes al periodo pre-adheslvo, slendo la
mas antigua conoclda de 1881. Respecto a la
«Estac;ao postal» de Sao Jorge, tampoco conozco marcas; y de Cova Figueira solo dispongo de
la Informacion de Eric S. Hops.

Estaciones

Pico do Fogo

Movimlento de Objetos Postales

Categoria

postoles

Alios

Expedidos

Recebldos

Tronsito

Totol

Fogo/Sao Flllpe

1913
1914
1915
1917
1919
1933
1935
1944
1913
1914
1915
1917
1919
1933
1935
1944
1913
1914
1915
1917
1919
1933
1935
1944
1913
1914
1915
1917
1919
1933
1935
1944

26.622
29.129
20.081
21.056
29.983
33.643
13.804
8.959
1.689
1.835
1.277
4.397
4.568
1.641
2.152
852
1.227
1.351
912
1.104
1.940
558
2.045
455
247
314
302
673
324
650
72

43.547
31.522
32.322
29.340
25.395
19.360
14.634
8.598
9.556
7.214
7.283
8.393
3.912
6.441
3.838
1.239
4.558
3.537
3.545
3.338
728
1.749
2.415
466
1.051
1.204
841
1.075
552
367
584

15.583
13.992
11.547
8.659
10.585
7.144
6.545
591
52
47
39

85.752
74.643
63.980
59.055
65.963
60.147
34.983
18.148
11.297
9.096
8.599
12.790
8.480
8.115
6.075
2.136
5.811
4.912
4.477
4.442
2.668
2.314
4.467
921
1.305
1.527
1.153
1.748
876
1.037
689

Mostelros

Cova Figueira

Sao Jorge

-

33
85
45
26
24
20

-

7
7

7
9
10
20
33

Hobltantes

postal

1.424
1.194

TP 1.°
TP 1.°
TP 1.°

Mas hoje queremos mais ...

1.646
6.448
6.465

TP 2.°
TP 2.°
TP 2.°

TP 2.°
TP 2.°
TP 2.°

REBOPRE
Postal 2.°
Postal 2.°
Postal 2.°
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SPORT LISBOA E BENFICA

Marcas postales de la isla de Fogo,
Cabo Verde (1877-1940)

Joao Pinheiro da Silva
Dr. Felix G6mez-Guillam6n
0 consultar no mlnha blblloteca fllatellca
velhos catalogos de exposlc;:6es antigas,
tivemos 0 agradavel prazer de encontrar dols
catalogos do 1,° e 2.° Exposk;:6es Filatelicas do Sport
lisboa e Benfica que se realizaram em 1960 e 1962,
no sua Secretaria do Rua Jardlm do RegedOf, em
lIsboa. Por.se tratar de duos exposk;:6es organlzadas
pelo malor clube desportivo portugues, atrevemo-nos
a transcrever porte do conteudo dos ed~orlais, Eis
aqul um extracto do primelro:

A

~ao Cultural lamenta que a exiguidade das instala~6es
da Secretaria tenha fixado um limite inultrapassavel ao numero de quadros a expor, obrigando a reduzir 0 numero
de quadros pedidos por muitos dos concorrentes. Usou, para
esse fim, a Sec~ao de um criterio objectiv~ e imparcial, mas
inevitaveis sao as objec~6es e queixas dos que nao veem
satisfeitas as suas exigencias.
Apelamos para a compreensao e boa vontade dos concorrentes, pois seremos nos os primeiros a sentir a desgosto de ter de eliminar bastantes quadros que apresentariam
com certeza, muitos exemplares dig nos de figurar na Expo-

- A sec~ao Cultural do Sport Lisboa Benfica nao podia
deixar de incluir a Filatelia no numero das suas actividades,
de resto jol numerosas e bem conhecidas.
Trata-se de materia valiosa pela expansao e pela projec~ao de que estol a dispor pelo Mundo inteiro. Nao se trata, felizmente, destas inuteis manias colectivas que, por
vezes, se apossam de uns tantos ociosos, mas sim actividade que, para alem do desenvolvimento e importancia comerciais que jol atingiu em numerosos paises, se imp6e a
todos pelo seu indiscutivel valor cultural e artistico.
(... ) E para a Sec~ao Cultural do Sport Lisboa e Benfica
tal ambi~ao ainda mais impossivel se tornava em
consequencia da data recentissima desta sua nova actividade. Resolveu, por isso, organizar uma Exposi~o Tematica
que, natural mente, teria de ser desportiva.
(... ) Mas ela nunca poderia ser levada a efeito se nao
contasse com 0 patrocinio do Clube Filatelico de Portugal,
com a gentilissima amabilidade e a nobre benevolencia do
Exm. ° Correio-Mor de Portugal e ainda com 0 devotado
interesse dos filatelistas que se dignaram assinalar este certame com a sua honrosa presen~a.

si~o.

Para a realiza~ao da II Exposi~ao Filatelica contou a
como anteriormente, com 0 valioso patrocinio
do Clube Filate/ico de Portugal e com a amavel e imprescindivel colabora~o do Exm.O Correio-Mor de Portugal, entidades a quem expressamos a nosso profundo reconhecimento.
E a todos os filatelistas que nos honraram com a sua
inscri~ao agradecemos, tambem, 0 seu entusiasmo pel a
nossa realiza~ao, cujo exito se fica devendo a excelencia da
colabora~ao apresentada.
Finalmente, Indlcamos as nomes dos nossos associados que colaboraram nestes Importantes aconteclmentos filatellcos que se realizaram ha mals de
39 anos e que felizmente ainda se encontram no
nosso convivlo, pelo que 0 subscr~or desta pequeno nota, espera, dos que se encontrem de boa saude, que continuem a contribuir para 0 prestiglo do
filatelia em geral e pora 0 engrandecimento dos seus
Clubes em porticular.
Eis os seus nomes, para que constem como
exemplo as gerac;:6es futuras:

La Isla de Fogo esta sltuada entre las Islas de
S, Tioga y Bravo, formando todas elias can 10 Isla
de Malo, el Grupo de Sotavento (14 0 52' N-24°
41'WG),
Fogo tlene una superficle de 476 krn 2 con las
dlmenslones maxlmas N-S de 26 krns. y E-W de 24
krns. Su contorno de 83 krns., muy recortado, ofrece pocas playas y solo dos puertos 0 «enseadas.:
Vale dos Cavalelros y Mosteiros (fig. 1).

Sec~ao,

- Socia

- 0 valor de que se revestiu e 0 interesse que despertou a I Exposi~ao Filatelica do Sport Lisboa e Benfica desde
logo justificaram que a Sec~ao Cultural admitisse a realiza~ao periodica deste certame, tao valioso como manifesta~ao artistica.
E assim e que, volvidos dois anos, se leva a efeito a II
Exposi~ao,

A expansao do filatelismo tem sido notavel e muitos
sao os que se dedicam hoje as suas diversas modalidades,
com especial relevo para a tematica desportiva.
Esse entusiasmo bem patenteado se tornou no numero de inscri~6es recebidas para a Exposi~ao e a Sec-
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Alberto lino do Camara Soares
"Desportos·
223 - Felix do Costa IIha
"Centenarlo do Selo Mariano" e
"Centeno rio e Anivers6rlo do
Selo lions Clubs·
383 - Jose de Matos Serras
"Camlnhos de Ferro·
1668 - Prof. Ant6nlo Gonc;:alves Borralho
"Fauna"
2898 - AsdrUbal Augusto de Magalhaes
"Motivos Escutistas·

Hace unos anos, las comunicaclones mariti·
mas eran preearlas y muy deficlentes, incluso can
Ia isla veclna Bravo a solo 9 miilas de dlstancla, En
10 actual/dad, 10 sltuaclon ha comblado boston·
te, hasta el punta que a los serviclos maritlmos
renovados, se anaden otros aereos que permiten
vuelos diarios a Praia, y semanales a Son Vlcente.
Antes de 10 Independencla, 10 Isla de Fogo
constitula un solo Concelho can cuatro Fre·
gueslas: N.o S.o do Ajuda, N.o S,o de Concepc;:ao,
Santa Catarina y Sao Lorenzo. Ademas de 10
.cidade. de Sao Fillpe, son Importontes las
epovoac;:6es. de Mosteiros, Cova Figueira, Sao
Jorge, Sao Lorenzo, y algunos otras como Padim,
Rivelra do ilheu, y Fajezlnha.
En 1953 el numero de habltantes de Fogo se
elevoba a 15.858, yen 1966 025,457.

INTRODUCCION

:lIL.. J. foCr4

ORGANIZACION POSTAL
La .estac;:oo postal. mas ontigua es 10 de Sao
Filipe, slgulendo 10 de Mosteiros (1909) Y Cava
Figueira. En Enero de 1913 se obrlo Sao Jorge, y
en 191 7 se crearon los .Postos auxillares do
Correlo. Patim, Rlvelra de I/heu y Rlveira Grande
(Sao Lorenzo) Sin que nlnguno de elias alcanzaro
10 categorla de .estac;:ao postal. can anterioridod
01950.
IIho de Fogo

----

La Isla muy montanosa y basaltlca, esta domlnada por 10 que en Fogo I/aman .0 Volcao»
que emerge imponente y maJestuoso de eCho
das Caldeiras> hasta alcanzar su ecrOtera- en Pico
10 altura de 2829 m., maxima del Archlplelago.
La Isla de Fogo es muy fertil y de abundantes
y variados recursos agrfcolas: mllho, fava, feijao,
mandioca, sisal, banana, laranJa, tabaco ... ; yen
especial cafe, de col/dad extra ordinaria ,
La Isla dispone de estrados que permiten recarrer casl par completo su contorno, y desde e l
Sur, ascender a .Cha das Caldelras- para proseguir atravesando esta elevada y espectocular region, hasta Mostelros en 10 costa NE.

S. Flllpe
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Fig. 3 - Carla enviada em Juiho de 1847. Marea da Redinha abreviada Ras denlro de
urn cireuio aberlo (30 denlro de urn cireuio aberlo).

100 Rels, de D. Marla ii,
com oblltera<;oo 96, de
Redlnha, de 20 barras).
Introduzlmos este
preambulo para chegarmos ao assunto principal
do nosso artigo, 0 estudo
das marcas postals preadeslvas da Redlnha, demonstrando que, num perfodo curto de 5 anos, ou
seja, entre Agosto de 1845
e Janeiro de 1850, do qual
possufmos documenta<;00, aparecem, pelo menos,S variedades de mar-

cas manuscritas. Assim,
podemos distingulr varias
diferen<;as na apresentac;oo e desenhos dessas
marcas, eventual mente
fruto de terem sido diferentes pessoas a escrevelas.
As reproduc;6es representadas pelos flguras de
1 a 5 mostram bem 0
que aflrmamos, provando que multo alnda esta
par conhecer sobre as
marcas pre-fiiateiicas partuguesas.

SERGIO " '. DE SOUSA SIMOES
ESCRITORIO E LO.JA FILATELICA
Telefone 262 832 248 - Telefax 262843 293
RUA DR. ARTUR FIGUEIROA REGO, 25 - 2500-300 CALDAS DA RAINHA

Acabam de ser publicados e encontram-se em distribuicr80 gratuita:
No" 40 -

EUROPA OCIDENTAL, 2." PARTE (H-Y)
Urn prec;ario elaborado por paises, com todos aqueles que constam da
2." parte do volume III Yvert

No" 41 -

EUROPA OCIDENTAL, 2." PARTE (H-Y)
o complemento do prec;ario n.o 40, especialmente destinado aos coleccionadores tematicos. Com dezenas de temas diferentes agrupados.

No" 36 -

EX-COLONIAS PORTUGUESAS, com muitos milhares de selos novos
e usados ou series. AGORA COMPLETO. Urn prec;ario muito aguardado pelos coleccionadores das ex-coI6nias.

A SAIR DENTRO DE DIAS:
N.o 42 -

PORTUGAL - CARTAS PRE-FILATELICAS, SELOS E SOBRESCRITOS
(1853/1952). Pe~aja_

A. MOLDER
Fig. 4 - Carla envlada em Selembro de 1847. Marea da Redlnha escrila por extenso no
plural denlro de uma eereadura oval aberla (30 denlro de uma eereadura oval
aberla).

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

I COMPRA e

VENDA

I

IEPRESDlTIIII1I EXCWSIVO IE TODD 0 MATOW 1U1tUc0 EKUMlSMAnCi u ceKcmuUA MABCA mMillwEII
EXPOSI~AO PERMANENTE DE SElOS NO HAll DE ENTRADA E NO 3.· ANDAR (Seyodor)

SERVI<;::O DE NOVIDADES ESTRANGEIRAS POR ASSINATURA PARA QUALQUER TEMA OU PAis

L O..... -

DO

_ _ __

933.40~

SE LO :..;:...--.
FILATELIA * NUMISMATICA

* CARTOFILIA * TELECARTOFILIA

S6cia CFP 3657

Recem-chegada ao eSpayO comercial especializado portugues aguarda a sua visita nas MESAS
5, 6 e 7 das EXPO-FEIRAS
MERCADO DA RIBEIRA - MERCADO DAS COLECC;:OES
AV.! 24 JULHO - Todos os domlngos das 9 as 13, excepto ao 2." domingo de cada mes, das 9 as 18 horas

Peyas e preyos sem concorrencia ao nivel eurapeu. VISITE-NOS
e tera uma agradavel surpresa! Compro, Vendo, Traco.
Fig. 5 - Carla enviada em 29 de Oulubro de 1849. Marea da Redlnha eserlla por extenso no plural denlro de uma
eereadura oval fechada eom Indleac;:60 da dala do dla e do mes, 29 e 10 (30 sem eereadura).
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DOMINGOS DO SACRAMENTO, HERDEIROS
MARIA CECiUA DO SACRAMENTO

Marcas manuscritas da Redinha

Rua do Crucifixo, 26 • Telefone 2134248 91 • Fax 2134723 41 • 111lO-183 USBOA. PORlllGAL

ALBUNS

D.S. TIPO CDE PORTUGAL E ULTRAMAR
Formato 22 x 25 ems.
Cartolina

Permanentes

PORTUGAl. - 1.. Parte (Selos do Correio Normal)
- Volume I (5elos de 1853 a 1969) ................................................................................. .................................. __ ......_ .............
- Volume II (Selos de 1970 em diante) ..................................... _ ............................_ ..._ ..................................................... ..
PORTUGAl. - 2.· Parte (Selos de AvOO, BIocos, Impasto, Enmmendas, Porteado, 00001, Privati'los, etc.) .........................................................
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5. TOME E PRINdPE PAlOP I - N.• 1 a 59, Av. 1, Bic. 1 a 53 .........._ ............................ _ ....................... _ .... _ ......... _ ................ ..
5. TOME E pRINdPE PAlOP II - N.· 60 a 92, Av. 2, BIc. 54 a 93 ........... _ .................................................................................................

TIMOR ................................................................................................................................................................................................_ ........ ..
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AfRICA, CONGO, INHAMBANE, LOUREN<;O MARQUES, IDE, QUEUMANE, KIONGA, ZAMBE2IA E ULTRAMAR .................................................. ..
FoIhas IsoIadas .............................................................................................................................................................................._ ....._ .......
FoIhas Isoladas PAlOP .................................................................................................................................................................. _. __ ..•. "
FoIhas em PAPEL .............................................................................................................................................................................................. ..
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80$00

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

8eja Madeira
Ega e de Pombal. HoJe noo encontramos vestfglegundo 0 Tomo III, da segunda edlgoo de
os deste castelo.
1869, da .Corogralla Portuguesa-, da
Houve na Redlnha, a 12 de Margo de 1811,
autorla de Ant6nlo Carvalho da Costa, a
um combate entre as tropas anglo-portuguesas
Vila da Redlnha terla sldo antlgamente cldade,
e as tropas Irancesas de Massena que retiravam.
a quem D. Gualdlm Pals, mestre dos templorlos,
deu lora I. A data da publica goo
da relerida obra tinha 497 logos,
pertencla diocese de Colmbra
e correlo e concelho de Pombal.
No .Dlclonorlo Popular-, de
Pinheiro Chagas, edigoo de 1881 ,
Jo a Vila da Redlnha aparece com
544 logos e 2314 habltantes, Indlcando-se alnda que possufa
420 logos em 1757.
o relerido Dlcionorlo, adianta
tratar-se de uma povoagoo multo
antiga, que JO existia no tempo dos
Romanos e dos Arabes e que D.
Thereza e 0 conde D. Henrlque
deram aos templorlos, que all
construfram um castelo, ao mesFig. 2 - Corta enviada em Janeiro de 1847. Marca da Redinha dentro de
mo tempo que levantavam os da
cercadura oval fechada (30 sem cercadura).

S
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

CO NVOCAC:;:AO
Nos termos Estatutarios, convoco a Assembleia Geral do Clube FilatE!lico de Portugal a reunir em sessao
ordinaria no dia 19 de Maio de 2000, pelas 20.30 horas, na Sede Social na Avenida Almirante Reis, 70, 5." Dt.",
em Lisboa, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

1." 2." -

Aprecia~ao, discussao e vota~o do Relat6rio e Contas da Direc~ao e Parecer do Conselho Fiscal do
ana de 1999.
.
Elei~ao dos Corpos Gerentes para 2000/2002.

a

Nao estando presente a maioria dos s6cios electivos, a assembleia reunira em 2.· convoca~ao, pelas 21.30
horas, nos termos dos Estatutos.

o

Presidente
da Assembleia Geral,
(a) Dr. Jose Joaquim Jorge Oliveira.

Lisboa, 15 de Abril de 2000
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o Rei D. Jose I deu 0 titulo de
1.° conde da Redlnha a um dos
Iilhos do marques de Pombal.
A Relorma postal de 1852,
que Introduzlu 0 uso dos selos,
conslderou a Redinha como DIrecgoo, sem Delegag6es, Integrada na Admlnlstrag60 Central
do Correlo de Colmbra, 0 que demonstra a Importancla da Vila da
Redlnha epoca, Surge, asslm, 0
numero 96 para obliterar com
carimbo circular de barras os selos das cartas envladas pela DIrecgoo de Correlos da Redlnha
(conhecemos um belo selo de

Fig. 1 - Carta enviada em Agosto de 1845. Marca da Redinha abreviada Rd. o
dentro de um circulo (30 dentro de uma oval aberta).
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com marcas chechenas em caracteres latinos,
sobre um Inteiro da Unloo Sovietica e carimbo
com a Indica~oo Chech-Ing (Inguchla).
o "crescente" presente nessas marcas, revelam as profundas diferen~as etnlcas que separam as diversas regl6es do antigo e vasto Imperio,
agora Federagoo de Republicas.
No documento n.o 2, ha a notar 0 facto de
terem sido utilizadas vlnhetas de abono
sobretaxadas e a deslgna~oo de "Posta" que Ihe
confere um sentido postal obvio. Em sobrecarga,

a deslgnagoo chechena "Republica Nichlcho"
em clrilico.
No documento n.O 3, surge-nos a sabrecarga "Postage Ossetia" em caracteres latinos, indicando-nos que a Ossecla esta Igualmente
comprometida num processo ligado a sua Independencla.
Edeste modo que junto os presentes documentos a afl rma~oo de que a filatelia pode bem
acompanhar a evol u~oo dos mals diversos aconteclmentos hlstortcos, tal como venho referindo.

,
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A Colec~ao do Dr. Goebbels
Dr. Rui Manuel G. Resende

E

Goebbels dizia que 0 segredo da propaganda e atinglr aqueles que ela procura alcan~ar, e
Intoxlca-Ios com as Idelas velculadas sem que
eles 0 notem. A propaganda tem um objectivo:
ela tem de estar bem camuftada para que aquales que a devem absorver noo 0 notem.
A passagem de testemunho de algumas tarefas como a nomea~oo do dr. Dietrich para
chefe dos Servl~os de Imprensa do Reich, IIbertam 0 dr. Goebbels para tarefas mals de acordo
com 0 seu perfil de manlpulador de massas, em
que todos os metodos eram plausivels mesmo os
menos ortodoxos para alcan~ar os fins. Goebbels
afirmava com frequencla que, noo era um moralista mas sim, um homem do Renasclmento,
logo noo admitia falsas condutas para alcangar
as suas metas. Todos os metodos eram valldos
para alcangar os objectivos dentro da chama·
da GUERRA TOTAL em que se envolvera, mesmo
os mals crltlc6vels pelas mentes com outras forma~6es .

m Novembro de 1926, Hitler enviou um escritor falhado e governador de distrito chamado Josef Goebbels tentar conquistar 0
eleitorado de Berllm. A tarefa apresentava-se dificil apesar da Republica de Weimar se afundar
no melo de conflitos politico-socials e grassar 0
desemprego.
o novo dlrtgente rodeou-se de colaboradores nazis e com a sua experiencla jornalistica fundou um perlodico de campanha denomlnado
Angriff (Ataque).
A astucla do grupo rapldamente granjeou
adeptos para a causa naclonal-soclallsta e,
quando os nazis alcan~aram 0 poder, 0 Dr.
Goebbels ja tlnha alcan~ado uma posl~oo de
relevo no organlgrama do partido. As suas IIga~6es as bases deram-Ihe prestiglo e com 0 comego da guerra 0 novo Minlstro da Edlfica~oo
Popular e da Propaganda ja se posIclonava como
a 3. 0 figura mais Importante do estado nazi.

...... ....".-Fig. 2

"

.'

Hitler - Emlss6es de 1937 e 1941-1943

------Fig. 3
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MulHddo e Su6sHca - Emlssdo comemoratlva do 4.°
Congresso Naclonol·Socialista em Nuremberg - Emlssdo
de 1936

Josef Goebbels parece formar a cab~a de
um polvo cujos tentaculos abrangem todas as
activldades da sacledade alemo da epoca. Para
ele a Fllatella vira a adqulrlr enorme Importancla
como veiculo de propaganda e, asslm as
temCrtlcas de Multldoo, Na~ao e Culto acabam
por ser os temas predomlnantes de um mundo
caotlco em que 0 Naclonal·Soclalismo parecla
a unlca alternativa terapeutica ao caos em que
mergulhara 0 dla-a-dia dos germanlcos. Asslm,
o Fuhrer era colocado num pedestal como 0
sumo sacerdote de uma rellgloo em que, os
-santos» se mediam pela dedlcagao ao nazlsmo. EmlssOes filatellcas com 0 perfil autoritarlo de
Hitler Inundam uma Alemanha em confusoo.

Tendo em aten~ao as Inumeras cartas que
saiam da Alemanha pora paises que, Inclusive se
encontravam em confllto aberto com os
germanic os, 0 dr. Goebbels como mlnlstro da
propaganda Interessou·se partlcularmente com
os motivos dos selos como a dlvulgagoo da
suastlca e as ediflcag6es monumentals que,
caracterlzavam a constru~ao da -Nova Alema·
nha», um sonho que 0 arquitecto Adolf Speer
compartllhava com Hitler desde 1936 e 0 dr.
Goebbels estava encarregado de publlcitar.
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o mlnistro nazi nao se mantinha Isola do na
tarefa de divulgaC;ao das novas ideias. Os nazis
haviam comec;ado a reunir-se numa sociedade
secreta denominada -Tufe. que sofreu rude golpe quando grande parte dos seus membros foi
assassinada pelos comunlstas alemaes. Em Maio
de 1919 os naclonals-soclallstas atraves do organlzoc;ao paramilitar -Corpo Livre. logram conquistar momentaneamente 0 poder em Munique
numa altura em que se reuniam em cervejarias
nesta cldade. Em 9 de Novembro de 1923 os
membros do partido tentam novo golpe em
Munlque mas a maiaria val parar aos calabouc;os, Inclusive Hitler que aproveita 0 Interregna de
9 meses que passa na cadela para esc rever um
livro -Meln Kampf. que sera 0 allcerce Ideol6gico e doutrlnario do novo regime.
Muitos nazis fogem tal como Goering que,
apOs 0 tratado de Versalhes se tomara plloto dos
Correlos, refuglando-se na Suecla. Um neg6cio de
ImportaC;ao de para-quedas alemaes constitul
uma pequena fonte de rendlmentos para um
Individuo sem problemas financeiros que casara
com uma rica herdelra sueca.
Sendo Goering 0 numero 2 do regime e possulndo certamente contactos com os correlos
suecos (pais neutral) estava aberta a porta de
saida para 0 seu amigo Goebbels lanc;ar 0 -material filatellco. que serla Improvavel a partir da
Alemanha.

lar na India quando Subas Chandra Bose, um Indiano simpatizante do regime assumlsse 0 poder
na peninsula indostonlca, formando um governo
T)Oclonal. Os selos possuiam a inscriC;ao PIlAD HIND
(India Livre) e, para alem do valor nominal acrescentavam um montante suplementar que nunca ninguem descobrlu quem beneficiarla dele,
se seria um -extra- para 0 novo governo, se para
os alemaes, ou se os destinatarios seriam os japoneses. Suspeltam os especialistas que seria
para pagar os custos da Leglao Indiana. Uma
incOgnita guardada nos arquivos da Hlstoria Secreta da Guerra.
Esta Leglao Indiana formada por 3500 Indlanos capturados pela Africa Korps no Norte de
Africa e 16 000 feitos prisionelros pelos japoneses
durante a queda de Singapura seria a esplnha
dorsal mllitar do Governo Naclonal Indlano
empossado em 6 de Novembro de 1943, na Hotel
Kalserhof em Berlim.
o destin~ desta leg lao acabou por ser dramatico. 0950.° Reglmento Indiano de Infantaria
criado pelos alemaes foi aprislonado pelas tropas
aliadas no Sui da Alemanha e reenviados todos
os seus membros para a India para serem julgados par tralC;ao. Os seus compatriotas Instruidos
pel os niponicos sofreram uma dramatica derrota, tendo sobrevMdo apenas 2600 leglonarios ao
sangrento cerco em Imphal junto
frontelra
birmanesa.
Apesar da derrota e de os selos nunca chegarem a Circular, eles apareceram catalogados
na Enclclopedla dos Selos do Imperio Britonlco,
um acontecimento surpreendente, como 0 foi 0
facto da venda de algumas series nas lojas de
comerciantes Indlanos depols do conflito, 0 que
demonstra 0 alcance da tela montada pelos
servic;os secretos alemaes.
A 10calizoC;ao do stock nos ultlmos meses do
conflito nao merece oplnlao unonlme par parte
dos hlstoriadares. Alguns especlallstas aflrmam
que durante 0 avanc;o russo de 1945, 0 exercito
vermelho conqulstou Vlena e descobrlu 80 000
series que foram roubadas e destruidas num breve perfodo. Outros jornallstas filatellcos sao de
oplnlao contrarla argumentando que os selos
desenhados par Axter Heudlass criadar de varlos
selos do Reich e Impressos no Relchsdruckerel de
Berlim, nunca chegaram a salr da capital da Alemanha antes do conclusao do conflito.
. No final da 2.° Grande Guerra, um comerclante germanlco comprou a stock remanescente
revendendo-o a comerclantes Internaclonals popularlzando as selos. A unlca certelO e que estas
vinhetas despertaram de tal forma a apetite dos
colecclonadores que acabaram par aparecer
Inumeras falsificac;6es.

a

Salo False do Africa do Sui

Falsificac;6es de selos de paises inimlgos particularmente das colonias inglesas constituiram
uma forma de debllitar a confianc;a num neg6cio lucrativo para 0 Inlmigo e uma manobra de
angarlar dinheiro para a causa.
A preparaC;ao dos alemaes para a guerra,
o desenvolvlmento do conflito e 0 camlnho para
a derrota reflectem-se nas emlss6es sucessivas
que os correlos alemaes vendem aos seus balc6es.
Josef Goebbels era um optimlsta por excelencla e acreditava que 0 Imperio britonlco acabarla par ruir com 0 desenrolar do conflito. Asslm,
em 1942 cerca de 200000 series, em selos
denteados e n60 denteados, foram emltidas sem
goma, com 0 objectivo de serem postas a clrcu-
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Filatelia sobre 0 acontecimento
Luis Eugenio Ferreira
urn certo sentido, e de usa enunclar a prlnpora as gerac;6es vindouras, dodo que, segundo tudo
cipio de que a filatella devera estar deslileva a supor, 0 mundo continuaro ainda po' rnais
gada do politico. Naturalmente que tudo
alguns mftenios.
depende do valor que atribuirmos 00 cOr.lceito
Debrucemo-nos agora sobre tres documende "politiCO", dado que a meu ver tal prlnciplo
tos que ilustram estas breves notas, posta que eles
apenas pretendera enunclar a IsenC;ao que de(os documentos) se referem Implicitamente a um
vera ser posta na manelra como cada um mo·
dos mals perturbantes desencontros hlst6ricos
nipula ou executa essa actividade cultural que a
deste seculo, seja 0 desmantelamento de um
fi/atella protagonlzo.
Imperio, com a Incldancla natural de alguns draMas sempre de algum modo a politica, enmas que Inelutavelmente 0 acompanham.
quanta clencla da governaC;ao dos povos, au
Assim, no documento n.o 1, vemos duos
direcC;ao de um Estado envolvendo a determlcartas saidas de Grozny, onde ha a realc;ar 0
naC;ao das suas farmas de organlzaC;ao, estaro
facto de terem sldo apostos selos sobrecargados
presente obviamente na
base de todo 0 objecto
fllatellco. A emlssao de
selos de correia tem representado, desde a sua
crlaC;ao, um dos elementos fundamentais da afirmaC;ao de uma noclonaIIdade, consagrando ou
r~ ____~------------___
tarnando necessaria men~_~-,,-Piit -«d_.
te visivel, essa naclonallI~r~·-j_/)" .I' ff ~·- ' vl
dade aos 01 has do mundo.
'I&P:@
PAR AVIO N
Em multos outros loca ls desenvolvi este
tema, em que abundam
modelos historic os deflnitivos. Tambem par isso, a
area que designamos
como ii/atelia moderna",
se encheu de exemplos,
acompanhando no seu
substracto a evoluC;ao ou
os acldentes hlst6ricos
que vem revolvendo 0
f !,C":,..-h 1.__
corpo tislco e moral da
_-_'_~..y-.:(',_ , i
nossa Europa, e naG s6.
~,u,.LL~l;ll ..t A~
"Fllatelia moderna",
\~
.' - ,_ .. I
(/'
pelacontemporaneldade
• " I. ' ..: ' ) " .. . !
.. C..,
,"
dos acontecimentos que
Ihe servem de base e
suporte. l:ilstorica, direl eu,
Fig, 1
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S8
S9
S10

Sll
S12
S13
S14
S15
S16

S17
S18
S19
S20
S21

S.I./A.A.
SICAR
SIF.
Sl
SLA
S.M.F.
SP
S.P.L.
S.P.S.

S.ST.
S.V.
S.V.
S.V.
S.V.

45
36
31
25
32
42

U6
V1
V2
V3
V4
V5

UTIC
V.I./N.I./SUl
V&N
V.O.C.
VRl
VSM

27
37

26

W1

37

Zl

W.B
ZAGlO

31
58

36
23
23

Emlssao Noclonollsto A1emo - Emlssao /JlM) HIND - 1943

24
34
29
34
41
41
41

U1
U2

UFA
UFF

30
25

FUNCHAL
A1
A2

A7
A8

A9
A10

All
A12
A13
A14

A1
A2
A3

13
34
31
46
52
53
31
39
13
60
31
41
41
35

A4

A1
A2

A9

GA/CHIADO
G&C
S&C
WELSH

31
61
31
60
24
60
31
30
56

U3
U4
U5

UFF
UFF
UTIC

21
25
26

A7
A8

ON

A

13
35

17

B.A
HOCAl?
M.O.

37

B.N.U.
Sl

52
25

CFP

31

29

GUiNE
A1
LOUREN~O

MARQUES

A1

OW

27

A2

U-C/co
U.E.C.

39
31

A3
BES
BLANDY
CFP
C.M./&C.

34

CABO VERDE

MADEIRA
A1
A2
A3
A4
A5
A6

BB/C
L.C.

ANGOLA

A~ORES

A

39
35

MISCELANEA:
MS 1
Estrela fina de 5 pontas
MS2
Estrela grossa de 5 pontas
MS3
Tres estrelas de 5 pontas
MS4
Perf. em feltio de cruz
MS5
Perf. circular de 5 mm
MS6
Cfrculo com 9,5 mm

22

T
TAIT
TOTTA
TOTTA
TOTTA
TOTTA

B.B.
BES
B&I
B.N.U
B.N.U.
CFP
C.U.F.
Fl
G.A./CHIADO
SIF.
TOTTA
TOTTA
V.O.C.

Os avioes passaram a atacar os combaios e
na confusao os membros do reslstencla roubavam
os jornais e cartas com moradas dos leitores alemaes. Posteriormente os asslnantes e destinatorlos
receblam os jornals Impressos pelos A1lados.
No termo do Guerra mil hares de falsificagoes
aliadas, fabric ados em Roma, no Field Printing
Shop, pelo U.S. Strategic Service safam de moqulnas autenticas apreendldas aos alemaes tornando impossivel diferenclar as vinhetas dos Originals.
Os prislonelros adversorios eram Interrogados para
saber a provenlencla das suas cartas para coplar
carimbos, sendo Igualmente crladas replicas das
malas dos correlos germanlcos a partir das
confiscadas. Mals de 2 mlih6es de cartas foram
dlstrlbufdas como originais.
Perturbados com 0 rumo dos aconteclmentos, os nazis acabam por prolblr 0 correlo privado, contudo os agentes aliados comegam a
coplar na perfelgao as cartas das firmas comerclals, voltando a dlfundlr as suas noticlas. Perto do
final do confllto, a reslstencla apos os
bombardeamentos, aproveitava os momentos de
dlstracgao dos trabalhadores das esta<;:oes atingldas ou os funclonorlos dos combolos, para trocar as malas como aconteceu em multlplas
ocasl6es. Entre 5 de Feverelro de 1945 e 31 de
Margo de 1945, um total de 88 malas de correlo
mudaram de maos nas condigoes aclma descritas em ataques a combalos.
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27

T1
T2
T3
T4
T5
T6

A1
A2
A3
A4
A5
A6

26

S. TOME E PRiNCIPE
A1
A2
A3

BES
B.P.B.
CFP

EmissCio .Speclal - Stamp In Memory of the First Dey of
Invasion- - Selo da Serie

o dr. Goebbels, IndMduo de temperamento
alegre em que 0 seu fllme preferido era .Branca
de Neve e os 7 Anoes., de Walt Disney, levava a
sua propaganda no mesmo rumo do seu caroeter enquanto ensinava que, quanto mals engra<;:ada for a Idela tanto melhor seria captada por
aqueles a quem se dirlgia.
Depols do 010 0, uma firma sueca denomlnada .Speclal Stamp Distributing Center» (Centro
Distribuidor de Selos Especlals), colocou venda
diversas series de selos pseudo-Ingleses. A figura
do Rei Jorge VI estava coroada com uma coroa

31
36
31

Alem deste sumorlo esto a preparar-se um
estudo mais pormenorlzado das perfura<;:oes nos
selos de Portugal, A<;:ores, etc. num total de cerca de 25 folhas A4, que podero ser obtldo atrayeS do CFP pelo custo das fotocopias, acrescido
dos portes de correlo.

14

Os aliados aprenderam tarde a toctlca dos
alemaes mas nao qulseram delxar de dar 0 seu
contributo para a confusao genera liz ada e montaram a opera<;:ao .Comfiakes». Primelro emitiram
na Suf<;:a selos alernaes com um Hitler mals parecldo com uma cavelra do que com 0 ditador,
colocando-os em cartas com publicldade
anti nazi que era espalhada pel os va goes dos
combolos que atlavessavam a Suf<;:a ou trocando os sacos de correio na propria A1emanha. Mals
tarde os servi<;:os da INTELLIGENCE aliados passa·
ram a actuar de forma mals eficaz coplando os
selos e os carimbos Inlmlgos, procurando os endere<;:os nas listas telefonicas das principals cldades como Berlim, Viena, Hamburgo e Estugarda
enviavam panfletos desmobilizadores aos habltantes. Asslm, pela manha os cldadaos alemaes,
enquanto comlam os .Comflakes» ao pequenoalmo<;:o aproveitavam para ler as «cartas. fo~a
das e, um falso jornal Oas Neve Deutschland a
aviso-los de que 0 final da guerra se aproximava. Para um movimento dlorio de 15 000 000 de
cartas, a censura germanlca era Impotente para
descobrir os 15 000 envelopes postos a circular
semanalmente pelos Ingleses e amerlcanos nesta fase.
A experlencla demonstrou a terrfvel eficocla
deste contributo para a desmotiva<;:ao belica,
tanto no cldadao comum, como nos tropas. 0
numero de membros dos aliados Incumbldos
nesta guerra pslcol6glca de desgaste sublu em
flecha e novas sectores como a Forga Aerea
foram destacados para colaborar, sendo dlsso
um exemplo a 15 Th Air Force e a Aircraft do 14
Th Fighter Group, este ultimo no final da Guerra.

a

Selo de propaganda alemo para a defesa anti-aerea Emlssao de 1937
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em que no vertice se estampara a .Estrela de
David-, as rosas dos cantos superlores do selo
possuiam no seu Interior foices, martelos e mals
estrelas de David. Noutros selos as figuras reals
deram lugar a Estallne e, alnda a uma sobrecarga -Uqulda900 do Imperio- com 0 nome das
colonlas Inglesas, compunha as series provavelmente destinadas a comemorar a vitorla das pot€mclas do Elxo. Parodlando. -os selos britanlcosrldlcularlzavam as figuras dos lideres Inimlgos e
transmitlam a mensagem de que os adversarlos
empreendlam uma cruzada comunlsta e slonls-

Fundou uma organiza900 denomlnada T4, por
estar sediada no Rua llergartenstrasse, nr. 4 e enviou questlonorlos aos medICos sobre a situa900
clinlca dos enfermos espalhados pelos hospitais e
clinlcas alemoes. Entretanto. tomou-se director em
1 de Feverelro de 1940. de uma autodenomlnada
CUnica de Convalescen9a em Brandenburgo que.
com base nos questionorlos recebldos se destinava a matar os doentes sem recupera900 passivel.
No dla da Inaugura<;oo matou 20 doentes mentais por Inala900 de gas letal.
A ausencla de movlmento da saida de
doentes e 0 fumo sus pelto sardo dos crema-

tao
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Emissao NazJ .Comemoratlva da Invasao das Calonias Britanlcas. Nazi. Nesta serle, os salos apresantam um Rei Jorge VI.
com uma corao, cuJo verlice superior apresenta uma estrela de David. bem como algumas rosas em que 0 Interior sao
foices, martelos e estrelas de David. 0 titulo esfa escrilo em Ingles e Russo.

A Alemanha acabou perdendo a guerra, no
entanto uma nova forma de Marketing politico
surglu e muitos dos enslnamentos propagandisticos de Goebbels permanecem vivos aetualmente allados as novas tecnlcas publlcitarlas.
Noo se deve pensar que os nazis se limltaram a utillzar os correlos apenas como veiculo de
propaganda e transporte de material.
No comeyo do Holocausto em que cerea de
70 a 100 mil alemoes doentes e Invalidos foram
assasslnados. 0 trlstemente celebre Dr. Eberl,
medico nazi formado na Escola de Medlclna de
Innsbruck, utlllzou os servi90s postals de forma
ignobll.

torios levantou suspeltas a popula900 da cldade. 0 dr. Eberl resolveu face a esta sltua900 solicitar os -bons oficlos> dos Servi90s Posta Is
do Reich. Asslm, a entrada dos doentes passou a ser feita por carros celulares com matrieulas dos correlos e, mais tarde. pelos proprios
carros dos 5ervl90s Postals para tentar des plstar os mals curlosos. Nesta trlste paglna da Hlstoria dos correlos, de veiculo de seres humanos
para a morte, a inlclativa mostrou-se Infrutifera
acabando 0 moolco nazi por necessitar de mudar 0 local do massacre para outro mals remoto.
Holocausto dera os primelros possos.

o
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Selos perfurados de Portugal, A~ores,
Madeira e ex-colonias

Filatelia Sergio W. de Sousa Simoes

Jose Cardona

A

pratica de perfurar selos come<;ou em
1858 na Inglaterra para prevenlr de fraude e roubo.
Em Portugal a portarla de 31 de Mar<;o de
1880 autoriza que -se marquem, por melo de
perfura<;oo, com um sinal seu, particular, os selos de franqula •.
Ate ha pouco tempo alnda havla algumas
casas comerclals que perfuravam os selos, mas
presentemente cremos noo exlstir nenhuma.
Baseado em estudas exlstentes e em colec<;oes pertencentes a nacionals e a estrangeiros,
juntou-se toda essa Informa<;oo e resolveu-se
publica-la, em forma de sumo rio, juntando tudo
o que ha referente noo s6 a Portugal, mas tambem aos A<;ores, a Madeira e as ex-coI6nias.
Apelamos, no entanto, a todos os coleccionadores que nos Informem de novas descobertas ou erros que aqui encontrem, para
que possamos melhorar este trabalho. Assim temos tres colunas que representam: 1.° 0 numero de catalogo, 2.° A perfura<;oo tal como se
conhece, 3.° 0 numero total de buracos na perfura<;oo.
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C.A
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PORTUGAL
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
AB
A9
A10
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A13
A14
A15
A16
A17

A
A.B.
A.B.
[ASV]
A.C.
A.C.
ACl
AD&C
AF
A. I.
AIC
A,L.
A.L.F.
A&M
AMBl
AN:::/JOS
A.P.

13
25
18
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A prestiglada casa do nosso cons6clo e
anunciante de longa data, Sergio SimOes esteve
presente no FIIC'99 [Felra Internaclonal das Industrias de Cultura) com organlza<;oo do Associa<;oo
Industrial Portuguesa, Camara de Comerclo e Industria e Felra Internaclonal de L1sboa.
evento reallzou-se de 23 a 28 de Novembro 1999 e teve lugar na Fll, no Parque das Na<;oes em Llsboa.
De entre as empresas que se dedlcam exclusivamente ao ramo filatellco e que eram praticamente todas as nacionals, FILATELIA SERGIO W.
DE SOUSA SIMOES ocupava 0 malor "stand". Fol a
primelra vez que se apresentou numa felra Internacional de larga projec<;oo.
Durante os dlas que durou este certa!1le [quase uma semana), 0 espa<;o FILATELIA SERGIO W.
DE SOUSA SIMOES na Fil fol vlsitado por mil hares

de pessoas, grande porte colecclonadores de
selos ou Interessadas Igualmente em material
filatelico-numlsmOtico.
Esta firma recebe com regularidade selos de
todo 0 mundo, e e Importadora das melhores
marcas de matertal estrangelras, catologos, 01buns, enfim tudo que diz res pelto a selos e
numism6tica.
Esto de parabens a filatelia portuguesa que
esteve bem representada, e Caldas da Ralnha
por ter a sua presen<;a bem vincada como cldade das termas e das artes, e especial mente
neste certame, de f1latella.
Sergio W. de Sousa SimOes reuniu, num restaurante dos arredores das Caldas da Ralnha, os
seus famlllares e os seus mals dlrectos cola boradores, para festejar em 1 de Dezembro 0 "Dia
do Selo:
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sergio W. de Sousa Simoes e seus coiaboradores
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Boisa Fila..!lica
Espa~o

ao

a disposi~ao de todos os leitores que podem
aqui inserir 0 seu anuncio
economico de 90$00 por Iinha.

pre~o

PORTUGAL: Vende-se colec<;60
de selos avan<;ada, encerrada em
1978, com cerca de 60 faltas. S6 a
partlculares, Pedido de lista e de proposta de venda para Apartado 139,
2686-997 Sacavem.
TODO 0 MUNDO - PAiSES E TEMAS - Mals de 35.000 series em
.stock•. Envie-nas a sua lista de faltos.
Tambem pre<;6r1os gratis a pedido. FILATEUA SERGIO SIMOES - 2500-300
CALDAS DA RAINHA.
Selos CERES (Portugal/A<;ores e
Madeira). Procuro para especlaliza<;60 tudo sobre este tema: novos,
usados, falsos, relmpress6es, grandes
blocos, erros. provas. cartas, Compro,
troco e vendo, Paulo Vieira - Apartado 135 - 8001 -902 Faro.
Completo listas de faltas de Portugal e Ultramar com descontos
aprec16veis sobre 0 catdlogo. Se e
coleccionador rn9dio ou princlpiante
estamas as suas ordens. I. Coelho Apartado 135 - 8001-902 Faro,
NOVAS EMISSOES - TODO 0
MUNDO POR PAiSES E TEMAS - Somas Importadores h6 dezenas de
anos, Diga que pretende come<;ar a
receber ou pe<;a circular de Inserl<;00. FILATELiA SERGIO SIMOES 2500-300 CALDAS DA RAINHA.
Postals ant1gos do Algarve (Cartefil/a) - Compro, vendo e troco. Paulo Vieira , Apartado 135, 8001-902
Faro.
Seios Coroa, Procuro para especlaliza<;Oo tudo sobre este tema em
novo, usodo, faisos, reimpress6es, foIhas, erros, etc. Compra, troca e vende. Paulo Vieira - Apartado 1358001-902 Faro.
Cat610gas Yvert - Sempre em
"stock» as Oltimas edk;:oes, Pe<;a lista
destes e de outros cat6logos, tambem d lsponfvels, FILATEUA SERGIO
SIMOES - 2500-300 CALDAS DA RAJNHA.

ALGARVE. Marcofilla cl6sslca. Procuro cartas, selos isolados, pastais, telegramas, etc .. desta provfncla ate
1912. Compro ou troco p~r outr~
material similar do resto do pals, pais
passuo stock razo6vel destas pe<;as.
Posse tambem trocar par seios que
faltam no sua colec<;60.
Paulo Vieira . Apartado 135,
8001-902 Faro.
Selos vendo e compro, novas
e usados. Continente e ex-colonlas. Bons pre<;os. M. LeitOo. Rua JOI/o Dantas, 3_1.° F. Casal de S, Br6s,
2700 Amadora.
LINDNER - SAFE - LEUCHTIURM
(FAROL) - Vendemas todo 0 material filatelico destas e de outras
marcos. Albuns, classificadores, folhos sistema branco, etc. Catdlogos
gr6tls a pedido, FILATEUA SERGIO
SIMOEs - 2500-300 CALDAS DA RAINHA.
Troco selos novas e usados de
Portugal. Valor filatel/cO/valor fiiat8lico
do catelogo AFINSA. Helder Vicente,
R, Jooo Villaret, n,O8,2500 Caldas do
Roinha.
PACOTES COM SELOS - Para revenda ou directamente 00 coleccionador. Multos parses e mals de 30
ternas d~erentes. Pe<;a pre<;6rios gr6tis. FILATlEUA sERGIO SIMOES - 2500300 CALDAS DA RAJNHA
EUROPA/CEPT - AMERICA/UAEP
- Duos colec<;oes, dols temas,
para fazer sem heslta<;Oo . Tudo
em «stock., Inclulndo albuns. Inscreva-se tambem para receber as
novldades que vOo so Indo, FILATELiA SERGIO SIMOES - 2500-300
CALDAS DA RAINHA.
PRE<;:ARIOS DE SERIES COMPUETAS
NOVAS DE PORruGAL - 1953-1992
- Inclullgualmente multo colsa em
usado. Com blocos, «carnels. e outras variedades, Gr6tis a pedido. sERGIO W. DE SOUSA SIMOEs - 2500-300
CALDAS DA RAINHA.
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SE COLECCIONA TEMAS OU PArSES, TEMOS SEMPRE EM DISTRIBUI<;:Ao
GRATIS, PRE<;:ARIOS COM CERCA DE
35 000 SERIES - Novas, diferentes,
completas. Indique-nos 0 que coleec iona, SERGIO W. DE SOUSA SIMOES
- 2500-300 CALDAS DA RAINHA.
Former Portuguese colon ies.
Letters since 1975 (no FDCs or the like)
wanted. Ekkehard Bohm. Gobelstr.
10, D-30163 Hannover, Alemanha.
Selos. Compro de Portugol novos
e usodos bem como ex-colonias e
estrangelros, De preferencla boas colec<;oes. Artur Baptista. Aportado 5.
2584-905 Abrlgodo.
Prezodos colegas sendo colecclonac1or de selos e moedos he largos
onos e estondo oborrecldo com 0
colecclonlsmo, tenho paro venda par
bons pre<;os bastante material
filal8llco e moedas, Dlgam 0 que pretendem ou Pe<;am IIsta do que tenho.
Rafael E. Rosa, Av. Combatentes, 1.°
Lote Novo, rIc , 8700-44001000,
MOEDAS - Vendo pelo maier oterto, umo colec<;oo de moedas dos
Descobrimentos portugueses ate 1998:
8 anos x 4 moedos = 32 moedas.
Respasto C/oferia em conjunto paro: A.
Costa, Lor Cofre Prevld9ncla. R, S. Jooo
de Brito, 24, 2670-518 Loures.
ESPANHA: Vende-se colec<;oo de
selos encerrada em 1978, 90% novos,
montados em 61buns Faro com tiras
Hawid. 56 a particulares, Pedido de listo e de proposta de venda para aportado 139, 2685 Socavem.
VENDO: Colec<;Oes .Portugol em
Selos. 1983 a 1998; Pogelas dos Selos de Portugal encadernadas em 5
volumes onos de 1957 01994, e de
1995 a 1998 par encadernor; Livros
edi<;oo CTT-Fllatella, os primelros 30
volumes 1986 a 1996, Acellom-se propostas de com pro em conlunto ou
em separado, Respostos para: A.
Costa - Lar Cofre Prevldencla-Minlsterio dos Flnon<;os, 2670-518 Loures,

menda aberta na present;a do destinatario, e, se este
nao comparecer, perante duas testimunhas, lavrandose termo, que sera assignado por estas e pelo respectivo empregado, procedendo-se pela forma seguinte:
a) Se a encommenda contiver carta ou cartas, ou
papeis manuscriptos, que nao sejam os exceptuados na
alinea b) do artigo 7.°, sera onerada com uma multa
equivalente ao sextuplo da taxa correspondente ao
porte das dictas cartas ou papeis, como carta nao
franqueada, nao podendo em caso algum a multa ser
inferior a 1$000 reis;
b) Se a encommenda, nao sendo com valor declarado, for procedente do continente do reino ou das ilhas
adjacentes e contiver objectos mencionados nas alineas
c) e h) do artigo precedente, sera apprehend ida e enviada a direct;ao geral dos correios e telegraphos, revertendo aquelles objectos a favor do estado e entregando-se 0 restante ao remettente. Se a encommenda for
procedente de paiz estrangeiro ou de provincia ultramarina portugueza, nao sendo com valor declarado, e
contiver os alludidos objectos, sera devolvida ao correio de procedencia, com a declarat;ao, a tinta vermeIha, no endere~o, de - importation interdite:
c) Se a encommenda contiver tabaco em bruto ou
manipulado, sera apprehendida e expedida para 6."
sec~ao da estat;aO central dos correios de lisboa, a fim
de ser enviada a alfandega para ali ser vendido 0 seu
conteudo, sendo 0 producto respectivo considerado
rendimento do estado, depois de deduzida qualquer
taxa postal a que estiver sujeita;
d) As encommendas que contiverem os objectos
especificados nas alineas d), f) e g) do artigo 7,°, serao
immediatamente inutilisadas, mencionando-se nos respectivos envolucros 0 motive da inutilisa~ao, e lavrando-se 0 competente termo em duplicado, ficando um
no archivo da esta~ao e sendo 0 outro remettido ao
destinatario,
Art, g,o As encommendas nao sao sujeitas ao imposto de transito dos caminhos de ferro no continente
do rei no; porem estao sujeitas ao imposto de consumo
em lisboa, ao real d'agua e aos mais impostos locaes,
existentes, ou que de futuro se estabelet;am, e bem assim a todas as prescript;oes regulamentares das
alfandegas, que nao sejam especial mente modificadas
por este diploma.
Art. 10,° As encommendas servirao de garantia ao
estado para pagamento das taxas, multas, impostos e
mais despezas com que se acharem oneradas.
Art, 11.° A franquia das encommendas postaes e
obrigatoria, e paga por meio de affixat;ao, na sua face
correspondente ao enderet;o, de sellos na importancia
do porte e mais taxas a que estiverem sujeitas,
Os portes e taxas a que ficam sujeitas as encommendas sao:
Para as encommendas ordinarias:
Ate 3 kilogrammas - 200 reis;
De rna is de 3 ate 4 kilogrammas - 300 reis;

De rna is de 4 ate 5 kilogrammas - 400 reis.
Para as encommendas registradas, alem do porte
das ordinarias, a taxa fixa de registro, de 50 reis,
Para as encommendas com valor declarado, alem
do porte e da taxa do registro, 250 reis por 100$000
ou frac~ao de 100$000 reis declarados,
Para as encommendas sujeitas a cobrant;a, 0 porte
e as taxas devidas, conforme forem registradas ou com
valor declarado,
Art, 12,° As encommendas sujeitas a cobran~a serao oneradas, quando realisada a cobrant;a com 0 premio de 50 reis, que sera deduzido da importancia cobrada e representado pel a affixat;ao de sello de franquia
daquella taxa na requisi~ao do vale em que sera transformada a importancia cobrada, depois de deduzido,
o respectivo premio de emissao e sello competente_
(CONTINUA)
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Art. 6.° 0 acondicionamento das encomendas, conforme a sua natureza, deve ser em papel consistente,
panno ou oleado, caixas ou grades de madeira, caixas
de folha metallica, saccos ou cestos; em frascos de vidro ou louc;a, envolvidos em estopa, algodao, serradura
ou qualquer outra substancia absorvente, incluidos em
caixas de madeira consistente, se forem liquidos ou
substancias gordurosas que se liquifac;am facilmente. As
substancias gordurosas, que se nao liquifac;am facilmente, serao acondicionadas da mesma forma, dispensando-se a materia absorvente. 0 acondicionamento deve
ser por forma que 0 volume nao possa abrir-se sem
mostrar indicios de violac;ao.
§ unico. As encomendas registradas e as de valor declarado e as sujeitas a cobranc;a devern ser cerradas com sinete
ou signal especial do remettente, posta sobre lacre, chumbo ou qualquer outra substancia congenere.
Art. 7.° As encommendas nao podem conter:
a) Cartas fechadas, ou abertas, que se reconhec;a
terem menos de seis mezes da data;
b) Papeis manuscriptos, salvo os livros manuscriptos, encadernados ou em brochura, taes como livros de escripturac;ao commercial, livros de aetas de
qualquer sociedade ou companhia, facturas relativas ao
conteudo dos volumes, notas manuscriptas indicativas
do numero de ordem, prec;o, peso, medic;ao, dimensao
ou quantidade disponivel, ou qualquer impresso annundador do estabelecimento que fizer a remessa;
c) Bilhetes ou cautelas de loterias, estampilhas do
imposto do sello, formulas de franquia nao inutilisadas,
letras selladas em branco, quando nao ten ham indicac;ao impressa ou em letra de agua do banco, companhia
ou firma commercial a que pertencerem, papel sella do
nao escripto, notas do banco, cedulas e coupons, e em
geral todos os titulos de valor pagaveis ao portador, salvo
se as encommendas forem com valor declarado;
d) Cartas de jogar nao selladas;
e) Tabaco em bruto ou manipulado;
f) Animaes vivos, substandas corrosivas, inflammaveis, explosiveis ou que exhalem mau cheiro;
g) Plantas vivas, sementes e outros org.1os de plantas, taes como estacas, exertos, folhas, sarmentos, flores e raizes de quaesquer especies botanicas atacadas
ou suspeitas de alguma epiphytia, e cujo trans porte por
qualquer via tenha sido official mente sujeito a determinadas restricc;oes;
h) Moedas de oiro, prata, cobre, bronze ou nickel,
antigas ou em circulac;.1o, tanto nacionaes como estrangeiras, salvo se as encommendas forem com valor declarado.
§ unico. Quando no acto da recepc;.1o houver suspeita de qualquer encommenda contem algum dos
objectos especificados neste artigo, sera a mesma
encommenda verificada na presenCia do apresentante,
ao qual, confirmando-se a suspeita, sera restituida.
Art. 8.° Quando na estac;.1o destinataria houver a
suspeita a que se refere 0 artigo anterior, sera a encom-

Regulamento para 0 servl~o das
encommendas postaes
Servl~o

Interno

CAPITULO I
Disposic;oes geraes
Artigo 1.0 Podem transitar pelo correia sob a denominac;ao de encommendas postaes, os volumes que
satisfac;am as seguintes condic;oes:
a) Peso maximo: 5 kilogrammas;
b) Volume maximo: 25 decimetros cubicos, nao
podendo a maior das suas faces ter dimensao superior
a 60 centimetros.
,Art. 2.° As encommendas postaes sao:
a) Ordinarias;
b) Registradas;
c) Com valor declarado;
d) Registradas ou com valor declarado, sujeitas a
cobranc;a.
Art. 3.° 0 limite maximo da declarac;ao de valor
para cada encommenda e de reis 500$000.
Art. 4.° 0 limite maximo da importancia a cobrar

e:

a) De 300$000 reis para as encommendas procedentes das capitaes dos districtos;
b) De 200$000 reis para as procedentes das sedes
de comarcas;
c) De 100$000 reis para as procedentes das sedes
de concelhos.
Art. 5.° As encommendas devem ter:
a) Na face destinada ao enderec;o, 0 espac;o livre
sufficiente para Ihe ser affixada uma etiqueta, com 0
numero de expedic;ao e os respectivos sellos de franquia, que serao inutilisados com a marca de dia da
estac;ao expedidora;
b) 0 enderc;eo completo, escripto a tinta e em caracteres bem legiveis, nao sendo permittido indicar 0
nome do destinatario por iniciaes;
c) 0 nome e residencia do remettente;
d) A designac;ao bem legivel do conteudo da mesma encommenda.
§1.0 As encommendas com valor declarado devem
ter a declarac;ao de valor, escripta, pelo remettente, por
extenso e em algarismos na parte superior do end ereC;O, e bem assim 0 peso exacto, expresso em grammas
de forma clara e intelligivel, tudo sem palavras riscadas,
emendadas ou acrescentadas.
§ 2.° As encommendas sujeitas a cobranfa deverao ter, escripta pelo remettente com letra bem visivel,
a palavra cobran~a, e por extenso e em algarismos de
forma clara e intellegivel, na parte superior do endereC;O, a importancia a cobrar.
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LISTA DE SOCIOS
DO
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
MEMBERS LIST - LlSTE DES MEMBRES
ALTERACOES - NOVaS SOC lOS

3556 - Joaqulm Claudino da Sliva. Rua Cldade
da Belra, 67. Atonsoelro. 2870-805
Montijo. (M) Po.Fr.ln.Es.It.T.C.60.N.U.1 .(apOs
1941 ).3.Temas: T7.ll 0.Flora.114.
3609 - Fernando Jose Henriques. Urbanlzo<;:ao
Quinta do Mota, Lote 15. 2000-782 Vale
de Santarem. (M) T.C.V.60.N.U.Paises varlos.
361 3 - Antonio Caetano. Rua Antero de Quental,
Lt. 12B-1.0 Esq. 2955-215 Pinhal Novo. (M)
Po.ln.T.C.60.U.1.21.68.73.90.114.
3673 - Dr. Jorge da Costa OliVeira Bomba. Rua
Actor Nascimento Fernandes, 54. 8000201 Faro. (M) Po.Fr.ln.T.C.V.60.N.U.
3674 - Luis Monteiro Quadrado dos Santos. Rua
Jose Reglo, n.o 60. Vale de Mllha<;:os.
2855-465 Corrolos. (M) Po.ln.C.60.N.1.
2A.Palops.Macau.114.
3677 - Augusto Matos Farlnha. Rua do Po<;:o.
Vw.o .Kalllola •. Rodfzio. 2705-154 Colares.
(P) Po.Fr.ln.Es.T.C.60.3.
3678 - Luis Manuel Rodrigues Vicente. Rua 2.°
Visconde de Santarem, 70, riC. 2000-197
Santarem. (M) Po.T.C.Albuns e classlflcadores usados.60.1.2A.19.20.Temas.
3679 - J060 Severo Parrelra. Rua dos Lusiadas,
Lote 10. Sassoelros. 2775-783 Carcavelos.
(A) 60.N .U.T.C.V.1.2B .2C.16.57.Zimbabwe.92.114.
3680 - Qin Zhong. Rua Morals Soares, n.o 169,
3.°. 1900-345 Llsbaa. (P) T.C.V.60.N.
3681 - Diogo Miguel Leal Barradas dos Santos.
Rua Blca do Sapoto, 44, 4.° Dt.o. 1100-094
Llsboa. (P) A 1.ln.T.C.60.U.1.1 O.ll 0 de 3.
3682 - Paulo Manuel Rodrigues Pires Campos
Lopes. Av. Joao Crisostomo, n.o 12, 5.°

PORTUGAL
145 - Arnaldo Luz Costa. Lar Resldencial do
Cotre de Previdencla do Minlsterlo das
Flnan<;:as. Rua S. J060 de Brito, 24. 2670518 Loures. (M) Po.Fr.Es.T.60.N.U.63.
291 - Dr. Sergio Marcos Lopes. Rua do Gremio,
34. 3530-189 Mangualde. (M) Es.Fr.T.U.
60.1.2.Paises Latlnos.90.
424 - Dr. Augusto do Silva Araujo. Rua Gen. Correia Barreto, 3-11 .0 A. 1600-898 Usboa. (M)
Po.T.C.N.U.60.
732 - Amerlco Mascarenhas Pereira. CLiHOTEL
- Suite 812. Clipovoa SA 4490-999 Povoa de Varzim. Telt. 252690977.
1281 - Eng. Amandlo Jose Corte Real Santos.
Rua Capitao Avelino de Andrade, 1, ric
Esq. 2775-550 Carcavelos. (M) T.N.U.60.1.
1653 - Joaqulm Fernandes Coelho. Camlnho do
Jasmlm, 12. Cruz de Pau. 2845-002 Amora. (M) T.C.N.60.1 .2.2A.Eglpto.16.lIhas de
Man e do CanaI.90.92.
2742 - Dr. Raul Alberto Serra da Silva Fernandes.
Pra<;:a D. Joao I, 3-1.° Esq. 2700-248
Amadora. (P) Po.ln.T.C.60.N.U.1.25.Cept.
J060 Paulo II.
3056 - Dr. Vasco Eugenio Ferreira dos Rels. Rua
Julio Dinls, 7-6.° Dt.o. 2685-216 Portela LRS.
(A) T.C.60 Quadras de 1.N.
3326 - Antonio Manuel Dias Salvado. Rua Diogo
de Silves, n.o 17-2.° 0.2675-589 OdiVelas.
(M) Po.ln.T.C.V.60.N.U.3.90.114.
3382 - Jose Leite da Sliva Santos . Vlela da
Barranha, 171-2,°. 4460-258 Senhora da
Hora. (MIA) Po.Fr.ln.T.C.V.60.N.U.1 .5 Cept.
15.16.90.114.
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Dt,O, 1000-179 Llsboa, (M) Po,Fr,ln,T.C,V,
60,U,de preferemcla 1,Palops,Macau,
90,114,
3683 - Merlo Sergio Cabral Lopes, Rua Fernando
Oliveira, n,o 5, 3,0 Dt,o, 2670-053 Santo
Ant6nlo dos Cavalelros, (M) P.T,C,V,60,
N,U,1.114,

,

«BULGARIA'99))

COISAS E LOISAS DE HA 100 ANOS

Exposi~ao Europeia

de Filatelia

ANGOLA

2328 - Alberto lrlndade Vargues, n,o 246, a/c
Socledade Mlnelra do Lucapa, Rua Comandante Che Guevara, 13D, rIc , Luanda, (M) Po,T.C,V,60,U,3,75,94,

Reollzou-se, no corrente ano, a "Bulgaria 99",
pa1roclnada pela Federac;:oo Europeia de Fllatelia (FEPA), leve lugar no Palacio da Cultura de
Sofia, de 5 a 10 de Outubro e seNiu para comemorar os 120 anos da saida do prlmelro selo
bulgaro, Na Classe de Honra estiveram presentes as particlpac;:oes de S, M, a Ralnha de Inglaterra e do S, A. R, 0 Principe Rainier de M6naco,
As classificac;:Oes do representac;:oo portuguesa foram as seguintes:

BULGARIA

3675 - lotyo Petkov, P,O,B, 130,5502 Lovech, (M)
In.T,60,1,2,2A,5A,7,8,73 ,90,97,
iNDIA

3676 - Eng, Daniel do Rosario Ferrao, H, N,o 40,
Rajwaddo, MaPU9a, Bardez Goa 403507,
l,C,60,1,2A,

- Medalha de Ouro Grande e Premlo Especial para Julio Manuel Pedroso Mala - "That
Glorious Deed .. ," (95);
- Medalhas de Prata Dourada Grande para
Jose Manuel dos Santos Pereira com "King
Manuel II Postal Stationery Specialized
Collection" (88) e Jose Julia Jordoo com
"France" (87);
- Medalha de Prata Dourada para Jooo
Gonc;:alves Novo - "Embossed Stamps of
Portugal" (82);
- Medalhas de Prata para 0 Boletlm do Clube Fllatellco de Portugal (70) e Clube Naclonal de Fllatella - 'Selos Nativos da India"
de Joaquim Leota (70);
- Medalha de Bronze Prateodo para Ant6nlo
Gonc;:alves Borralho com 0 livro "No Deseoberta da Fllatella" (66);
- Medalha de Bronza para - AFAL - Associac;:oo Fllatellca Alentejo-AlgaNa com "Os
Correlos do AlgaNa na Epoca Pre-Adeslva"
de Luis Frazoo (62); AFAL - Associac;:oo
Fllatellca Alentejo-Algarve com "Mensageiro
Filatelico" (63) e Clube Naclonal de FilatelIa com "Jornal de Filatelia" (62),

LOJA DE COLECCIONISMO
DI IAIME DiAl
Compra, Vende e Troca:
Selos nacionais e estrangeiros
Rua Ponta Delgada, N,· 26, A e B-1 000-242 LlSBOA
Telefone 21 853 20 52
Aberlo das 14h30m as 20h
De 2,· Feira a SObado

Selos de Portugal, Ultramar
e Estrangelro.
Novldades. Tematicos.
Sobrescritos de 1.2 dia.

o

Grande Premlo Naclonal fol atrlbuido ao
coleccionador ale mao George Popov com a
partlclpac;:oo "Das Bulgarlsche Postwesen bls
1900",
o Grande Premlo Internaclonal "Bulgaria 99"
fol ganho pelo colecclonador turco Alan Mellart
com a partlclpac;:oo "Cancellations of the
Ottoman Empire - 1840-1918,

TODO 0 MATERIAL FILATELICO

Bastos & Campos, Lda.
R. Maria Andrade, 55 - Tel.: 21 81341 08
1170-215 LIS BOA
PORTUGAL
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Pedro Vaz Pereira

selos de 100 rels para Llsboa e Porto e 50
rels nos sedes de concelho,
- As encomendas provenlentes do estrangelro eram sujeltas a despacho aduaneiro,

REGULAMENTO PARA 0 SERVIC;O
DE ENCOMENDAS POSTAIS
• DECRETO DE 16 DE NOVEMBRO DE 1899·

Em Novembro de 1899 fol publlcado um
Decreto-Lel que regulamentova 0 seNIc;:o de
encomendas postals,
Este Decreto entrava em vigor em 1 de Janeiro de 1900, ou seja ha praticamente 100 anos
atras,
Se compararmos 0 que estlpulava aquele
Decreto, com a pratlca em pleno ano 2000,
chegamos conclusOo que poucas alterac;:oes
de fundo foram Intraduzidas,
Ressalta neste Decreto de ha 100 anos 0
segulnte:

Embora este Decreto seja um pouco extenso, entendo que a sua publlcac;:oo na integra se
toma Importante, noo s6 como Informatlvo sobre
a forma de organlzoc;:oo do correlo naquela
epoca, como Igualmente demonstratlva dos
habltos de ha 100 anos aMs, altura em que os
autom6vels eram raros, os telefones muito poucos e apenas se tlnha como grande progresso a
telegrafla electrlca e 0 camlnho de ferro,
Apesar de tudo tem que se conslderar que
este regulamento com 100 anos Ja se encontrava excelentemente elaborado e apresentava-nos
Ja uma organlzac;:oo culdada, assente num servlc;:o de correia que se poderia Ja considerar de
boa qualldade,
Infellzmente noo podera ser publica do de
uma s6 vez dada a grande quantldade de material que 0 Clube Filatelico de Portugal tem para
publlcar, 0 que atesta bem 0 Interesse dos nossos Investigadores e 0 seu grande entusiasmo em
divulgarem neste excelente boletim as suas descobertas,

a

- Obrlgatoriedade das encomandas postals
serem franquiadas por melo de selos,
- A prolblc;:oo de transportarem cartas, ou
outras f6rmulas de franqula noo poderem
ter um peso superior a 5 kg,
- Pagamento como multo do sextuplo da
taxa relativa ao porte de cartas que transportasse Indavidamente,
- Os portes eram:
200r - ate 3 kg
300r - 3 kg a 4 kg
400r - ate 5 kg

Decreto de 16 de novembro de 1899

Approva 0 regulamento para 0 servi~o das en comendas postaes,
Em harmonia com 0 disposto no artigo 6,0 do decreto com for~a de lei, desta data: hei por bem approvar
o regulamento para 0 servi~o das encommendas
postaes, 0 qual, fazendo parte deste decreto, baixa
assignado pelo ministro e secretario de estado dos
negocios das obras publicas, commercio e industria,
o ministro e secretario de estado dos negocios da
fazenda eo ministro e secretario de estado dos negocios
das obras publicas, commercio e industria assim 0 tenham intendido e fa~am executar, Pa~o, em 16 de novembro de 1899, - REI. - Manuel Affonso Espregueira
- Elvino Jose de Souza e Brito,

Para os reglstos taria que se pagar mais 50
rals,
Para os valoras declarados terlam que ser
pagos os portes, a taxa de registo e ainda 250
reis por 100$000 ou fracc;:oo de 100$000 declarados ,

a

- As encomendas ja pod lam ser enviadas
cobranc;:a,
- Nas encomendas podia ser aposta a palavra «DOMlcfLlO., sendo a mesma nesse
caso entregue no domicfllo do destinaterio,
- Para as encomendas «domlcliladas. era
obrlgat6rio um porte pogo por melo de

9

que a utilizaram, dodos as facilidades para a
comunlcm;eo de noticlas, neo falando nos comunlco<;6es oficials de Goo com as suas dependenclas (Dameo, Nagar-Avell e Diu), pols eram
mals abundantes e eflclentes os meios usados
pelos Ingleses.
Contudo, 0 progresso do admlnlstrm;:eo postal e 0 atentado soberanla portuguesa que representava aquela Instalac;eo, levaram 0
governador de Dameo, Ant6nlo Sergio de Souza,
em 1883, a propar 00 governador geral que 0
correlo passasse a ser portugues, com aproveltamento ate do recelta para 0 beneflclo de uma
IInha telegraflca que IIgasse Dameo IInha Bombalm-Surrate. Esta sugesteo levou 0 governador
geral, vlsconde de Poc;o d'Arcos, a Inlclar as dlllgenclas com 0 govemo brltanlco no sentido de
ser retlrada a estac;eo postal Inglesa de Dameo;
o assunto, presente 00 Vice-Rei do india Inglesa,
Marquez de Ripon, recebeu a sua anuencla,
conflrmando-se asslm que neo devla haver qualquer base segura para aquele estabeleclmento,
por nada haver escrito entre os dols governos e
asslm fol dada ordem para aquela estac;eo delxar de funclonar a partir de 1 de Abril de 1884.
Montou-se enteo all uma estac;eo postal portuguesa a partir do referlda data.

Permutas Inter-S6cios
CONDIC;OES GERAIS DE VENDA
SOM OS

a

1 - Os loles foram valorizados com um prec;:o-bose estabelecldo peJo s6clo vendedor.
2 - S6 se conslderam as olertas recebldas ate data Iim~e Indicada no finol da descric;:oo dos lotes constanles deste
boleHm.
As olertas soo datadas e numeradas de acordo com a ordem da sua recepc;:oo.
No caso de Igualdade de valores entre duas ou mals ofertas 0 lote sera atribuido olerta receblda em primelro
lugar.
Havendo duas ou mals olertas a adjudicac;:oo do lole sera lella ao malor olertanle pelo valor medic calculado
entre os dais maiores valores alerecldos arredondado par excesso para a centeno de escudos.
Havendo um s6 olertanle a adjudicac;:oo do late sera lella pelo valor medlo calculodo entre 0 valor da olerta e
o do prec;:o-bose arredondado par excesso para a centeno de escudos.
3 - Os lotes estoo dispanivels na sede do Clube para veriftcac;:oo.
Aos s6c1os lora de LJsboa e seus concelhas limitroles sera lacu~ada Inlormac;:oo e 10loc6pios dos lotes a pedldo
escrito acompanhado de selos de correlo suficientes para pagamenlo do porte de resposta.
4 - Noo e cobrado qualquer encargo ao s6c1o comprador.
5 - As despesos de envio dos loles adqulridos soo por conta do s6clo comprador.
Os lotes soo expedldos por -correlo reglstado> por conta e risco do s6c1o comprador ou, a pedido escrito, com
-valor declarado>.
6 - 0 pagamento dos lotes atribuidos tera de ser electuado em escudos (PTE) par cheque, vale pastal ou translerencla
boncaria em nome do Clube, ate ~o dlas apOs a recepc;:oo da nota de adjudlcac;:oo e de despesas de envio.
7 - 56 soo ace~es reclamac;:6es dentro do prazo de Cinco dias apOs a recepc;:oo dos loles pelo s6c1o comprador.
B - Salvo Indlcac;:oo em contrario seroo uHlizados os -Cat6logos Afinsa> (AF) para selos e -Oliveira Marques> (OM) para
Intelros postals.
9 - Os simbolos uHlizados e 0 seu slgn~ado soo os segulntes:

a

ESPECIALISTA S

a

em selos c1assicos.

a

series antigas e modemas
de todos os palses
Hist6ria Postal Mundial

Solicite

0

envio ORATUITO de:

* CataIogos

de vendas mensais.

(0 conteudo dos nossos catalogos esta dedicado
ao coleccionista de medio e alto nlvel filatelico).

(CONTINUA)

** - Novo sem Chamelra * - Novo com Chamelra

FlLATELIA LLACH, s.1.

N - Inlelro Postal novo

SELOS E MATERIAL
FILATELICO
PACOTES DE SELOS
TEMATICOS

Fundada em

08029 BARCELONA (Espana)
34.93.410.50.00

85
1915
2000

Pec;e listes de prec;os gratis

mB;O-MSE

LOlE

PIltY()'MSE

IEuo/E)

N.-

IESClJIlOOPlEI

sit-.iOlo

Nome: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___

CASA FUNDADA EM 1922
Mornda: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___

8

DESCRK;Ao DO LOlE

SELOS
PORTUGAL
34.92
6.48
12.97
24,94
24.94
32.42

1
2
3
4
5
6

7.000
1.300
2.600
5.000
5.000
6.500

0
0
0
0
0
0

39.90
4.99
7.48
42.40
59,86
47,39
37.41

7
8
9
10
11
12
13

8.000
1.000
1.500
8.500
12.000
9.500
7.500

0
0
0

Colecciono: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

R. BERNARDO LIMA, 27
Telef. 21 3549725
1150-075 LlSBOA

C - Inlelto Postal clrculado

anivosario

E-mail: fillach@arrakis.es

Eladio de Santos

~ - Selo sabre suporte

10 - 0 valor do prec;:o-bose expresso em Euro/€ na 1. a coluna, e meramente Informatlvo, noo se aceltando
olertas naquela moeda.

Fax 34.93.419.47.28

Grende sortido
de Series completes
e Selos tematicos

Usado

1915

Diagonal, 489

Tel.

0 -

**
**1*
**
**1*

D.
D.
D.
D.
D.
D.

Pedro c. Iisos 100r margens curtos perolas perturados no parte Inlerior AF9
Luis 5r margens curtos AF14 (I)
Luis lOr margens curtos AF15
Luis 50r verde amarekJ margens curtas AF17
Luis I. curva noo dent. 50r margens curtas AF23
Luis I. curva noo dent. 100r com carimbo de panlos 1. uma margem curta
AF25
D. Luis I. curva noo dent. 100r boos margens AF25
D. Luis I. dire~a 25r cunhos W, VI. IX. XI. XW AF40 (5)
D. Luis 100r com carimbo de -Te!egrafla Eleclrica de Cascals> AF43
4.° Cent. Desc. Cam. Mar. india c/Republica 75r e 80 '/150r AF188/9
4.° Cent. Desc. Cam. Mar. india c/Republica AF198/205
4.° Cent. Desc. Com. Mar. india c/Republlca 80 '/150r e 100r AF203/4
Ceres 1923; 1 e 1
c p. porcelana lsolados; 2 '/,c em par hOrizontal; lOc em Hra
horizontal de 3;
8 e 15c em quadras; AF20B, 209, 211 (2), 215 (3),
206 (4). 207 (4), 214 (4) e 216 (4). S6 0 209 com chamelra. Catalogo
25.. 450$

'I,

61

'I,. 'I,.

4.99
5.99
59.86

14
15
16

1.000
1.200
12.000

4.99
33.92
22.45
9.98
16.96
3.99
4.99
50.88
2.49
29.93
22.45
29.93
2.99
26.94
64.84
17.46
24.94
14.96
17.46
12.47
44.89
37.41
15.46
37.41
39.90
8.98
9.98
24.94
27.43
5.99
24.94
22.45
9.98
3.49
6.23
59.86
6.48
3.74
17.46

17
18
19
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

1.000
6.800
4.500
2.000
3.400
.800
1.000
10.200
.500
6.000
4.500
6.000
.600
5.400
13.000
3.500
5.000
3.000
3.500
2.500
9.000
7.500
3.100
7.500
8.000
1.800
2.000
5.000
5.500
1.200
5.000
4.500
2.000
.700
1.250
12.000
1.300
.750
3.500

24.94

56

5.000

10.97
64.84

57
58

2.200
13.000

12.97
4.99
26.94

59
61

2.600
1.000
5.400

3.99

62

.800

60

*
*

**
*
**
*
*
*

*
**
**
*
**
**
0*
*
*
**
*
*
**
**
**
*
*
**1*
*
**
*
**1*
*
*
**1*
*
**
*
*
0*
0

**1*

**'*
**
*
**
0
**
0

Ceres 50c p. espesso dent. 15 x 14 AF219
Ceres 1$00. 1$10. 1$20 p. liso AF248/50
Ceres 1923; 5c Isolado; 15. 20. 25. 75c e 1$50 em pares horizontals; 40c e 1E em
quadras. AF252. 253 (21. 254 (21. 255 (21. 257 (21. 259 (21. 256 (41 e 258 (41.
Catalogo 35.540$
Ceres 75c AF257
Ceres 1$50 em quadra AF259 (4)
Ceres 1$20 AF289
Ceres 3$20 AF295
4.° Cent. Nasc. Luis Cam6es 1E a 20E ten;:o final do serie AF319/29
Ceres Londres 3$20 AF416
Ceres C/SObIetaxa 96c '/1 $20 em par verticd do borda esquerdo do foha AF484 (2)
Ceres Ilevalidado 40c e 1$60 em biaeos 3 x 2 AF490 (6) e 493 (6)
Ceres retocada 1$20 AF509
Ceres retocada 4$50 AF512
Lusiadas 95e em par hOlizontal AF545 (21
Tudo pela Na900 AF570/4
5.° Cong. Int. Vinha e Vinho 1$75 em par vertical AF582 (21
LeglOo Portuguese AF583!90
LeglOo Portuguesa AF583!90
8.° Cent. Funda900 Portugal AF591/8
Costumes Portugueses 1.0 emlssao AF60 7/16
Caravela AF61 7/23. 625/7 e 629/31
2.° Cent. Nasc. Felix A. Brotero em pares horizontals do topo do falha AF640/3 (21
Navegadores Portugueses AF644/51
Presidente Carmona AF652/9
Presldente Carmona AF652/9
Castelos de Portugal fecho de serle AF669/71
Costumes Portugueses 2.° emlssoo AF677/84 este ultimo sem chameira
Costumes Portugueses 2.0 emlssoo AF677/84
3.° Cent. Nosc. S. Jooo Brito AF691/4
Caravela 4$00 AF702
Avis AF705!12 este Ultimo com sinai de chameira
Avis AF705!12
75.° Mtv. UPU AF715/8
MO Santo 1$00 e 2$00 sem chamelra $50 e 5$00 com chameira AF 719/20
4.° Cent. Marte S. Jooo Deus AF723/8
Eneerramento MO Santo AF733/6
25.° Mtv. llevolUlfoo Naelonal AF739/40
Museu Naelonal dos Caches AF741/8
3.° Mtv. OTAN AF749/50
3.° Mtv. OTAN em quadras c/carlmbo 1.° dia. sem gome AF749/50 (41
Cent. Mnisteno 0bI0s pltJicas em quadros C/colirrbo 1.° dia. sem gorna AF75518 (41
4.° Cent. Morte S. Francisco Xavier 1$ e 3$50 sem chamelra e 2$ e 5$00 com
chameira. 3$50 com denteada Irregular AF759/62
D. Dlnls $50. 1$40. 1$50. 2$00 e 2$30 com chamelra restantes sem chameira
AF763/77 + 818
D. Dinis AF763177 + 818 (2$30 AF772 sem game)
Cartelra dos cn eontendo: D. Dinls. Prot. Dr. F. Silva. Cam. Ferro. Dia do Mae. A.
Garrett; AF763/77. 819/20. 821/4. 825/6. 827/30. Catalogo 50.755$
5.° Cent. Nasc. Prlncesa Santa Joana em pares horlzontais AF784/5 (21
Cent. SeIo Postal F'ortugu9s em quadras C/carimbo 1.° CIO. sem goma AF786/93 (4)
Cen!. Selo Postal Portugues 20$00 teeho de serie com ligelnssimos slnais de oxida900 nos dentes Interiores AF793
Campanha Eduea900 Popular. 6.° Congo In!. Mediclna Tropical. 2.° Congo Nae.
Marinha Mercante. 5.° Cent. Nose. Ilainha D. Leanor. Mllenario de Avelro.
em quadras c/carimbo 1.° dia. sem goma AF796/9 (4). 839/40 (4). 8411
2 (41. 843/6 (41. 847/8 (41
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go para a Fazenda Publica. conforme adiante referiremos.
Mas pelo que diz respeito 00 correio propriamente dlto. no Interior do territorio de Goa. que
ate ai era feito por especlals portadores. incerto
e caro. so teve a sua formallzagoo com a acgao do primelro governador que chegou india
pela via do Medlterraneo. 0 baroo do Candal.
trazendo como secreta rio 0 capitoo engenhelro
Claudio L.M. de Barbuda. que multo auxiliou 0
Inteliz governador no sua curta admlnlstragoo de
5 meses. no empreendimento de uma das princlpais retormas que se Impunham: 0 estabelecimento de um correlo Interno regular.
Para 0 efelto foi nomeada uma comissao que. alem de rever os alvaras e decretos do
legislagao do correlo do Rei no. devla formailzar e propor 0 projecto do crlagoo de um correiD interno. com 0 seu regulamento com base
naquela legislagoo e alnda nos segulntes prlnciplos:

dutores das malas mandou tirar do forgo armado «soldados de boa conduto>.
Outros regulamentos com a finalldade de
melhoria dos servigos faram empreendidos 00
longo dos an os par governadores segulntes. com
resultados nem sempre satisfatorlos. Asslm. em
1843 0 Governador Geral. conde das Antos. introduziu alterag6es no regulamentagoo. apos Inquerito e relatorio de uma comissao para Isso
nomeada. fazendo com que 0 correia de
Vingurla ficasse por conta do Fazenda. tal como
o de Belgoo; a remessa das malas do correlo
passou a ser felta directamente 00 admlnistrador
do correio de Bombalm e noo 00 agente portugues naquela cldade. flcando asslm mals rapldo e mais barata; arbitrou um vencimento certo
00 admlnistrador geral. Rego e 00 escrivoo. Em
1 de Abril de 1843 ficou a vigorar esta nova regulamentagoo. bem como uma nova tabela de
portes para Lisboa por via de Alexandria. Termlnou assim a exploragoo particular do familia
Rego. ainda que continuando como administrador geral do correlo de Goo.
Varias alterag6es e novas organlzag6es nos
descreve Ismael Gracias no sua obra. que naG
vem 00 coso detalhar. pals alongarla demaslado mente este nosso apantamento que tem por
finalidade dar apenas uma Idela geral do processo postal. 00 colecclonador principiante.

a

1.0 Que 0 correlo Imedlata e unlcamente
serlo sujelto 00 governo. sem dar despeso alguma Fazenda Publica.
2.0 Que devia haver um correio por semana.
com estag6es nos lugares em que os
corpos militares tinham seus quartels enos
capitals das provif'lclas. pelo menos.
3. 0 Que haveria 3 admlnistrag6es separadas.
uma em coda comarca. tendo 0 pesso01 mals resumido ... etc .. etc. [Yd. Ismael
Gracias. pag. 38).
4. 0 Que todos os papels do servigo serlam
conduzidos gratis e os Impressos pela
quarto parte do taxa.
5. 0 Que houvesse um metodo de escrituragao unlforme nos adminlstrag6es. devendo coda odmlnlstrador dar constas. aos
trlmestres. pela secretaria do governo.

a

D - 0 CORREIO EM DAMAO

Todos os estudiosos e autores sao unanlmes
em afirmar que no totalidade do territorio partu·
gues do india. havia uma unlca estagoo de correlo inglesa Instalada em Damoo. Diz-nos Ismael
Gracias no sua Memoria Historlco-Economica.
que tem sldo baldados os estorgos para encontrar nos arqulvos de Goa e Domoo. qualquer
vestigio desta Inconcebivel excepc;:oo. Acrescenta
ainda: .dlz a trad/900. que pe/os prlnclplos do
secu/o. 0 governo da presldfmc/o de 80mbalm.
propoz ao de Goa a estabe/ec/mento naquela
pra9a. duma esta900 postal lng/esc. proposta
essa que tol acelte pe/o governador VeIga
Cabral. dados as suas excelentes rel096es com
oque/e membro do governo: deduz olndo que
esse ocordo -verbal. se de ter processodo entre
1824 e 1834. quando a pr090 de Domoo era
governodo por Julloo Jose do Sliva VIeIra>. par
haver uma IIgelra referencla
Introdugoo do
correia Ingles. numa acta do conselho do gover·
no. de 30 de Junho de 1868. I. e. cerco de 40
anos mals tardeJ Mas a acordo deve ter-se processado no principia do seculo. Se e certo que a
governo nenhum benefiCia auferiu com aquela
estagoo. ja a mesmo noo diroo as populag6es

Fol a governador interino Jose Jooquim Lopes
de Lima. que apreclou e despachou a relatorio
do comissao atras indica do e. em portarla de 17
de Feverelro de 1841 criou um correia interno de
Goo. dividido em 5 odmlnistragOes. umo Gerol
em Pangulm. e. quatro subalternas em Mapuga.
Margoo. Panda e Blchoilm. onde os quortels se
sltuavam em pontos centrals dos respectivas provincios. Fol nomeodo a pessoal indlspensavel.
acordadas as respectivas gratiflcag6es (5% do
rendlmento do correlo). e estabelecidos as horarlos das malas do correia. Este servlgo ficou Instalado e comegou a funcionar em 12 de Abril de
1841 ; foram nomeados as admlnlstrodores subalternos. seus escrivoes. militares fora de ilnha. e
alguns egressos dos antigos conventos; para con-

a
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tendente Geral, 0 primeiro dos quais fol Jose
Diogo de Mascarenhas Neto.
que se refere das duas familias anteriores,
pode apllcar-se, guardadas as devidas proporc;:oes, tanto no volume como no terry po, 6 familia REGO, de St.a Cruz, do Estado da India, como
privileglo da administrac;:oo do correio de Goa,
ainda que sem a honrosa designac;:oo de CorreiD Mor. Senoo vejamos: ao adminlstrador do
correia maritimo criado em 1799, Jose Rodrigues
Moreira, sucedeu em 1803, Felizardo Francisco
Xavier, que teve como escrivoo Francisco Xavier
do Rego; exonerado do cargo, por promoc;:oo,
fol substituido na vaga pelo seu escrivoo Rego,
que passando a administrador do correia maritimo, obteve nomeac;:oo de escrivoo para seu
filho, Joaquim Thomas Xavier do Rego, 0 qual,
em 1826, por morte de seu pai, fol promovido
pora 0 lugar, que desempenhou ate 1871 . Notese que estas nomeac;:oes foram sempre feitas
pela Junta da Real Fazenda que, desde a sua
crlac;:oo em Abril de 1769, pracedla ao provimento de tados os lugares da admlnlstrac;:oo
dos rendimentos do tesouro, pratica essa que so
teve 0 seu termo com 0 coolgo administrativ~
de 1842.

tavam dum edital publicado no .GAZETA DE GOA.
em 15 de Junho de 1822; nesse mesmo jornal,
em numeros segulntes, varias vezes 0 admlnistrador do correia convidava os destinatarios a virem
levantar a sua correspondencla.
Apos a experlemcia de um ano, D. Manuel da
Comara, fez publicar a portarla de 30 de Julho
de 1823, que sanclonava 0 que ja estava em
observoncla, determinando que 0 admlnlstrador
do correio maritlmo, 0 fosse tambem provisoriamente do correlo terrestre, estabelecido para
Belgoo e Malwane, a fim de se dlrlglrem dall as
cartas para Bombaim, Madrasta, Calcuta, e outras estac;:6es britonicas. Por estas instruc;:6es se deu
ao correlo 0 nome de CORREIO DE GOA; marcaram-se os portes das cartas de Goa a Belgoo,
conforme 0 peso delas; publicou-se a tabela
demonstrativa das dlstonclas entre Belgoo e os
outros dlstritos britonlcos. com os respectivos portes, tabela que fora enviada pelo admlnistrador
da posta Inglesa; providenclou-se acerca da cobranc;:a e fiscalizac;:oo do rendlmento, e deramse outras disposlc;:oes a cumprir neste servic;:o, 0
que foi publlcado num edital envlado a todos os
concelhos, pora conhecimento publico.
Parece que as cartas que eram expedidas
para Bombaim ou Damoo, por via maritima. flcaram sujeitas aos mesmos portes da tarifa terrestre.
Em 1838, 0 adminlstrador Xavier do Rego solicitou um ordenado certo para seu vencimento (pois ate ai era 20% do rendimento para
si e 6% para 0 escrivoo) 0 que noo teve aprovac;:oo governamental. Propos tamberl1 que
se abrisse uma IInha postal para VINGURLA, por
ser esta via mais curta para Bombalm, 0 que
fol autorizodo pelo govern ad or, desde que fosse a suas expensas e franqueada gratultamente
a correspondencia oficlal; depois de acordo com
o administrador dos correios de Bombaim, comec;:ou 0 servic;:o nesta nova linha em 20 de Agosto de 1838, e asslm, as cartas que saiam de
Goa iam pora Bombalm via Vingurla, por ser mals
curta a dlstoncia, mas 0 malor volume talvez nem
chegasse a Bombaim; 0 negocio do admlnlstrador do correlo, bem rendoso para sl, limitavase aos cidadoos que se refugiaram ao Norte de
Goa, devido 6s convulsoes politicas daquela epaca (1835) e que preclsavam contactar os
seus familia res. 0 porte das cartas era 0 mesmo que estava marcado para 0 correlo de
8elgoo, que continuava da mesma forma, mas
so esta nova linha dava 6 familia Rego um rendimento anual superior a 2000 xerafins, para uma
despesas de apenas 100 xerafins, por isso que
mals tarde, e apos sucessivas remodelac;:oes,
passou 6 adminlstrac;:oo do governo, sem encar-

o

C - 0 CORREIO DE GOA

Com 0 correr dos tempos os servic;:o postal foi
melhorando e ampliada a area das comunicac;:oes posta Is; durante 0 governo do Vice-Rei D.
Manuel da Camara foi celebrado um acordo
com 0 governo ingles, estabelecendo-se em JuIho de 1822 um correlo regular terrestre entre Goa
e Belgoo e entre Goa e Malwane (ao norte); duas
vezes por semana partia 0 correio para Belgoo,
sa Indo dols .patamares. (an<;larilho ou postllhoo).
homens de que ASSONORA. no concelho de
Bardez, para on de se remetia a mala, lam ate
GOTECHAWDI Ua em territorio ingles), onde havia
um .topol. (correio); as cartas que fossem dlrigldas para 0 territorio da presidemcia de MADRASTA. eram envladas via Belgoo, podendo pagar-se
o porte das cartas ou na ocasloo da remessa,
ou na da entrega ao destinatario, conforme 0
estatuido pelo governo da mesma presidencia
no acto de 26 de Abril de 1822.
Para MALWANE, 0 governo portugues empregava 6 patamares, distribuidos nas 3 estac;:oes segulntes: uma em Goa, outra em Querim e a
tercelra em Malwane: as cartas eram entregues
nas repartic;:oes a isso destinadas (tlpografia nacional ou na secretaria do governo), que tamoom
deviam arrecadar as que se recebessem do exterior, trazidas por esses mesmos patamares, ou
por outras vias. As condic;:6es deste servlc;:o cons-
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23,94
13,72
17,46
3B,91
29,93
9,9B

63
64
65
66
67
6B

4.Boo
2.750
3.500
7.Boo
6.000
2.000

4,24
24,94
3,99
6,9B
5,49
4,49

69
70
71
72
73
74

.B50
5.000
.800
1.400
1.100
.900

4,24
8,73
7,48
24,94
7,48
B,23

75
76
77
7B
79
80

.B5O
1.750
1.500
5.000
1.500
1.650

24.94

81

5.000

4.99

82

1.000

*
*
**1*
*
**
*
**
**
**
*
**
**
*
**
*
*
**
**
*
**

4.° Cent. Fundalfoa Cidade S. Paulo AFB02!5
Cent. Telegrata Electrica AFB15/7
Almeida Garre" AFB27/30 (0 2$30 AFB2B sem chamelra)
Almeida Garre" AFB27/30
Almeida Garre" 3$50 e 5$00 techo de serie AFB29/30
Cartelra des cn cantenda: SI.° Isabel e SI.° AntOnio, M. Mercante, D. Leaner, Mil. BiCent. Aveiro; AFB35/B, B41/2, B43/6, B47/8
5.° Cent. Nasc. Rainha D. Leonar AF843/6
Milen6ria e Bi-Cent. Aveiro em quadras AF847/8 (4)
Cent. Elevalfoo SetUbol Cidade AF876/7
Cent. Elevalfoo Setubal Cldade AFB76/7
Europa CEPT 1961 em quadras AFB7B/80 (4)
4.° Cent. Publicalfoo .CoJ6qulo das Simples e Drogas de Garcia d'Orta. em pares
horizontais AF925/7 (2)
1.° CongoNac. Tronsijo com Ilgeiros sinais de chameira AF945/7
9.° Cent. Tomada oos Mouros de Coimbra em quadras AF950/2 (4)
1.0 Cent. Cruz Vemnelha AF95B/60
Europa CEPT 1966 dent. 11 'I, x 12 AF983/5
Cinq. AparilfOes FOtima em blacos 3 x 3 do tundo do folha AF1oo0/3 (9)
2.° Expa. Mundlal Portucale-77/Borcos Cosio Portuguesa em quadras de canto de
tolha AF1348/53 (4)
ENCOMENDAS POSTAIS. Comercla e Industria 5$ e 10$ techo de serie ambos deslocados AFEPl6/7
ETIQUETAS. Galinhas (com pantos de IeHura opftca) e 0 Amolador. Ambos com .TEST
IMPRIMANT. impressa parcialmente na primeira e total mente na segundo

AC;ORES

109.]3
19.95

83
64

22.000
4.000

17.46

65

3.500

59.66
14.96
7,46
24,94

66
67
6B
69

12.000
3.000
1.500
5.000

0

**
**
**
***
**1
**

5.° Cent. Nasc. Inf. D. Henrique AF60/72
Ceres 16. 46. 16. 50. BOc, 1$25 em quadras AF202 (4), 206 (4). 300 (4). 305 (4). 306
(4), 310 (4)
Ceres 16. 46. 32. 50. BOc. 1$25. isoJados. pares, ftras de 3. AF202 (4). 206 (4). 301
(4).305 (4). 30B (4).310 (4)
Ceres 2$40 em par horizontal AF214 (2)
Ceres 3$20 em quadra AF216 (4)
Independenclo de Portugal 3.° emlssoo AF266/B 1
Ceres 1E em par horizontal do bordo esquerdo da folha com ligeiro defeHa na
gama AF309 (2)

MADEIRA
59.66

90

12.000

0

Precursores. D. luis 50r carimbo 51 (AF 17)

MACAU
4.99
16.96
2.49

91
92
93

1.000
3.400
.500

0
0

79,BO

94

16.000

79.BO

95

16.000

**
**

Tipa Caroo c/sobrecarga 5 '/25r AF22
Emborcalf6es Tipicas de Macau AF363/5
IMPOSTO POSTAL. Assislencia. AFIP 16/7, novos. e Selo fiscal de Contribuilfoo Industrial,
1 avo. usado. Cot. Paulo Barota CI6
NAO EMITIDOS. 4.° Cent. Morte Luis Camoes lOa AFNEIB (e para comparalfoo 1
emHido lOa usado AF450)
NAO EMITIDOS. 4.° Cent. MorIe Luis Camoes 300 AFNE19 (e para comparalfoo 1
emnido 3P usado AF453)

63

ANGOlA
24.94
9.9B
2.49
14.96

96
97
9B
99

5.000
2.000
.500
3.000

3.99

100

.BOO

0

*

0

[g]

**

Selo de 2 '/,r c/sobretaxa de 25r N37
Anlmais de Angolo N355/74
Tipos Femlnlnos de Angola N412/27
CORREIO AEREO. Imperio Colonial Portugues em sobrescrito reglstado de Luanda
pora New York NCA 1/9
CORREIO AEREO. Empreendimentos Angolanos NCA21/30

CABO VERDE
15.96

101

3.200

**

Descobrimentos em bordos e cantos de lolha AF266/75

<iUINE
17.46

102

3.500

17.46
14.96
37.41

103
104
105

3.500
3.000
7.500

**
*

**
0

D. Carlos c/Reptjblica e sobretaxa 12c S/115r em quadra com lana de 1 dente no
canto Inlerior direHo N176 (4)
5. 0 Cent. Desc. Guire N241/7
0
75. An'rv. UPU em bloco 2 x 5 do bordo direHo da lolha AF262 (10)
IMPOSTO POSTAL. Estampllha fiscal com sobrecarga. noo calalogada. $01 '/5r. Com
carimbo de Bolama. (Cal. Paulo Barala. Guire. Taxa de Guerra. PB3 7)

iNDIA
5.99
13.47
14.96

106
107
106

1.200
2.700
3.000

*

**
**

Ceres 3R N272
1.0 Expo. Filatetica de Goa em ffra completa N429/30
CORREIO AEIlEO. Imperia Colonial Portugues 2 series NCAl/B (2)

M~BIQUE

10.97

109

2.200

**

74.B2
54.B7
24.94

110
111
112

15.000
11.000
5.000

*
*

7.98
21.95

113
114

1.600
4.400

**
**
**

Imperio Colonial Portugues em pores horizon1als lunda de lolha com a numero de
con1rolo N34B/52 (2)
Peixes de Moc;:amblque com !eve sinal de chamelra N356/79
Peixes de Moc;:amblque AF356/79 lal1ando a 4$00 N369
Campeonalo Mundial de Vela - Vauriens. com as legendas comple1as. 1$00 e
1$50 ambos em 2 lolhas. uma comple1a e oulra com 60 selos. 3$00 em
2 lolhas. uma com 96 e oulra com 76 selos. N530 (1 BO). 531 (180) e 532
(172) . Cal61ogo 25.460$
CORIlEIO AEIlEO. Impeno Colonial Portugues NCA 1/9
COIlIlEIO AEIlEO. Imperia Colonial portugues com sobre1axa (Iigeiramen1e deslocado)
em 2 quadras NCA 10 (8)

COMPANHIA DO NYASSA
9.98

115

2.000

*

D. Manuel c/sobre1axa e Republica (Londres) AF94/l05

S. TOME E PRiNCIPE
164.61

116

33.000

Tipo Corea c/sobre1axa 400 '/1 Or em quadra de lunda de lolha sem goma AF60 (4)

64

comer e um real para «bet/e» (mastlgat6rio
estimulante e aromotico usado pela populac;60.
conforme seus usos e costumes)>>. Daqul se
depreende que a correspondencla oficlal era
nessa epoca transmitida por peoes. gentios. que
receblam uma pequeno recompensa pelo seu
servlc;o.
o Vice-Rei Caetano de Melo e Castro. em
obediencla a ordens regias de 10/2/1 702 e 22/
9/1 705 mandou collglr uma mem6ria. com os
usos e costumes praticos vigentes. que pudesse
servir de regulamento para que na secretarla do
Governo. servisse como norma e que era conheclda pelo nome .ARANZEL •. Tem a data de
17 de Janeiro de 1707 e no § 15.° dessa compilaC;ao. se mostra claramente 0 que entao Se
observava na remessa da correspondencla Interna do servlc;o publico:
«Quondo os so/dodos do guordo /evom 0/gumos ordens. e cortos do governo 0 quo/quer
pessoa. que oss/ste nos terras de So/cete e
Bordez. e oos copltoes doque/os prar;os. e oos
das fortalezas de Aguoda e Mormugoo. ou pora
outra olgumo dlstanc/o, ou cortos do secretorlo
de Estodo, escrltos por ordem do mesmo governo, costumo possor 0 secretorlo «chltos» (13 a
polavro do Idlomo locol - 0 conconl - que
equlvo/e a bllhete ou posse) oos toes guardas,
de umos tangos, e 0 dlto feltor (] vlso do dito
chlto pogo os dltos, sem outro outorldode do
mlnlstro do Fozendo, e os mesmos chltos se
possom. quondo os guordas voo avlsor 0 todos
os pessoos pora ocomponhorem oos V/ce-Rels,
e governrJdores, 0 S. Jooo Boptlsto e S. Thlogo,
e tambem por chltos do mesmo secretorlo, fe/tos oos dltos, se mondom vIr tados os Ilvros pora
os reglstos do secretorlo, e sacos para as vlos
nos monr;oes do relno, e bolsas de vorlos sedas
(era estllo antigo usodo pelos mognatos hIndus
envolverem 0 carta em sobrescrlto cerrado com
lacre verme/ho, e asslm meterem-na num soqulnho de seoo) e pono branco pora os cartas,
que escreverem para os rels vlslnhos, seus
nobobos e governodores, e oos copltoes de
nossos pror;os... etc" etc.»
Este procedlmento fol mantido ate
crlaC;ao do Correlo Maritlmo. no governo de Veiga
Cabral e 0 adminlstrador nomeado. Jose
Rodrigues Moreira certamente segulu os costumes anterlores, ate que novas reform as foram
Introduzidas.
Vem a proposito referir aqul um paremtesis.
com a titulo = CORREIOS MORES =; pols tem
.complemento dlrecto. no caso da Indio Portuguesa. Nesta Iigelra referencla aos Correlos
Mores. preclsa e pormenorlzodamente
referenclada na obra .Selos Classic os de Relevo

de Portugal. do eng.o Armando Vieira. chamariamos Correlo Mor ao Individuo devidamente
nonneado que tinha 0 prlvlleglo de regularizar.
orlentar e dar eficacla entrega de comunlcac;6es. nonclas. cartas. enflm. de fazer a IIgaC;ao
entre os mals variados pontos que Interessassem
a quem tinha necessldade disso. e poderes para
tal; nos remotos tempos do seu Iniclo. seriam
Imperadores e rels que dlspunham dum sistema
de mensagelros par atlnglr aquele fim; com 0
correr dos tempos e jO para os fins da Idade
Media. 0 progresso exlglu a regularlzaC;ao daquele servic;o. aparecendo asslm 0 chamado
Correlo Mor.
Nos princfplos do Seculo XVI. a familia TAXIS
concebeu e desenvolveu ao longo dos anos e
durante varlas gerac;6es. uma organlzaC;ao geral dos correlos na Alemanha. Em 1516. com
autorizaC;ao do Imperador Maxlmiliano. estabeleceu um servlc;o postal entre Bruxelas e Viena.
Em 1545. dos Paises Balxos
aolla. via Liege.
Treves. Spire. Augsburgo. Suabla e Tirol. Em 1621
foram estabelecldas mals duas IInhas de comunlcac;6es. uma que atravessova os Alpes e outra que partla de Frankfurt sobre 0 Meno a Leipzig.
Hamburgo. Nuremberg. Praga e Viena. abrangendo assim toda a Europa Central. Calcula-se
que a casa TAXIS empregova mals de 20 000
homens e malor numero de covalos; transpartayam malas de correlo e tambem viajantes.
Como tlnham a excluslvidade nesta enorme
superficle. consegulram ao longo de 3 seculos.
construlr enorme fortuna. Ate 1815 foram mantldos os tratados conseguldos, mas pauco depols. os grandes estados alemaes. exproprtaram.
mediante indemnlzac;ao, 0 monopOlio total da
casa TAXIS.
•
Em Portugal (ver .Selos Classlcos de Relevo
de Portugal. do eng.o A. Vieira) 0 monop6lio fol
da Familia MATTA. que 0 adqulriu ao Rei Filipe II.
pela quantia de 70 000 cruzados. depols da
epoca em que os correlos mores eram nomeados pelo Rei. 0 primelro Correlo Mor, Luis Homemo foi nomeado par D. Manuel I em 1520;
sucessivamente. foram nomeados par D. Joao
III. D. Sebastiao e D. Henrlque. os 2.°. 3.° e 4.°
correlos mores (geralmente algum membro da
familia do anterior) fechando-se com a dominaC;ao filipina aquele prlmelro cicio. ao qual se
seguiu 0 cicio da familia MATTA. que aclma refertmos. Chegou-se entao ate ao 11.° Correlo
Mor. Manuel Jose da Maternldade da Matta de
Sousa Coutinho. em 1797. data em que a Coroo relvlndlcou os servic;os dos correlos. Indemnlzondo com honrarlas e compensac;6es
materials a ultimo dos Correlos Mores. passando
este servic;o responsabilidade de um Superin-

a

a

a

a

5

,

TIMOR

INDIA PORTUGUESA
o servi~o postal

7.48
9.98

117
118

1.500
2.000

19.95

119

4.000

*

ISl

**

4.° Cent. Desc . Com. Mar. indio N5017
Carta Geagr6fica de Tinnar c/sobretoxa $30 '/240 e AssistElncla c/sabretoxa $50
'11 $30 ambos sabre fragmenta N308 e NIP19
PORTEAOO. Tipa de 1904 c/Republlca local NP21/30

R. 1'. DE ANGOLA

Cor. Joaquim Dares

Contlnua~o

2.49
6.98

120
121

.500
1.400

8.48

122

1.700

39.41

123

7.900

4.49

124

.900

2.00
7.48
9.48

125
126
127

.400
1.500
1.900

3.24
6.23
4.49
5.99

128
129
130
131

.650
1.250
.900
1.200

do numero 385

E

asslm se procedeu. noo sem que a governador Veiga Cabral tivesse oflclado
para 0 governo do Metr6pole em 1804.
por varlas vezes. como consta do livro das mon90es n.o 183. manlfestando par ultimo a falta
de ordens. porque resposta aos seus prlmelros
apelos. fol colsa que noo recebeu ou noo Ihe
chegou as moos.
Noo temos conhecimentos suflcientes nem
provas materials para aflrmar que a via BassoraBagdad-Constantinopla-Vlena-Berllm-HanoverHamburgo-Cushaven-Inglaterra tenha sldo
utillzada para receber correlo em Llsboa. mas
temos certamente toda a correspondencla. alias rara. que era carlmboda .POR ALEXANDRIA ••
e certamente usava a via Suez. antes do abertura do respectivo canal em 1869. pols exlstla
um servf90 terrestre explorado pelo tenente T.F.
Waghorn. do Companhla das indlas. entre
Alexandria e Suez e vice-versa. que perdurou
ata a abertura do canal. descrito em pormenor
por Andrade e Sousa no sua obra .Rotas do
Oriente •.
A carta mals antigo. do nosso conhecimento. expedlda de Goa para Llsboa. tem a data
de 28 de Dezembro de 1817. dlz-nos Guedes
de Magalhoes. no sua separata do Revista .Mercado Fllatallco.; recebeu a marco .COR. MARiTIMa •• a preto. e 0 selo fixo manuscrito .80 •.
E 00 termlnarmos este capitulo de rotas terrestres e maritimas do india para Llsboa. noo
podemos delxar de referlr alnda uma outra rota
maritima. do india para Llsboa. via Rio de Janeiro. que faz parte de um excelente artlgo publicado pelo Dr. Lulz Frazoo. sob 0 titulo .Estrelas
do hlst6rla postal.. aquando do LUBRAPEX 92;
devldamente lIustrado com duos autenticas .ESTRELAS •• do-nos a conhecer que. tanto de Goa.
como tamoom alnda de mals longe. Calcuta.
transltavam mercadorlas e log/camente correlo

postal pelo Cabo da Boa Esperan9a dlrectamente 00 Brasil (Rio de Janeiro) e dai segula
para Llsboa. Isto nos prlmelros anos do s9culo
XIX. a movlmento maritlmo entre Llsboa e 0 Brasil era largo mente superior 00 movimento maritImo entre Llsboa e a costa de Africa. pols 0
comarcio com estas para gens. nessa apoca.
era multo restrlto; no entanto refere 0 autor que
a prlmelra .estrela. [carta de Goa) levou nada
mals nada menos que um ano e sels meses
entre a partida eo chegadal ...
Acresce tambam a clrcunstancla desse
periodo colncldlr com 0 das invasoes francesas.
e como sabemos. D. J06o. Principe Regente.
sua Mae D. Marla I e toda a corte emborcaram
para 0 Brasil em 1807. motivo porque 0 movimento maritimo para 0 Rio de Janeiro serio bem
malor que 0 do costa de Africa.

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

Conchas de Angola c/sobrecarga preta 2$50. 35$. 40$ N39 e 48/9 fecho de serie
Conjunto de 6 senes de 1985/6/91/3/4. AFll0/4. 147.261/4.324/7.341/4.349/52.
Cat61og0 5.615$
Cor\servoiroo do f'atri11CI1lo CUItt.Ild 39 Kz em bIoco 2 x 10 do bordo esquerdo do fotlo.
fecho de sere Nl14 (20). Cat61ogo 6.800$
Monumentos HIst6ricas 15 e 23 Kz em bIocos 3 x 10 do bordo esquerdo do folho
e 36 Kz em bIoca lOx 3 do tope do folho N180 (30). 181 (30) e 182 (30).
Catologo 31 .500$
Conjunto de 9 series de 199011/2. N236. 237. 251/4. 259/60. 261/4. 265/8. 270/3.
278/81. 282/5. Catologo 3.660$
30.° Anlv. Luta Almada em fira vertical de 3 N238/41 (3)
Cartelra dos Correlos de Angola com as emlss6es do ana de 1992
Conjunto de 8 series de 1993/4. N311/3. 314/7. 318. 320/3. 324/7. 341/4. 345/8. 349/
52. Catolago 7.515$
CachlmOOs em quadras N333/6 (4)
Dia de CuHura Nacional em quadras N345/8 (4)
Sida em quadras N353/5 (4)
Campeonato Mundial de Futebol USA94 em quodras N356/9 (4)

rROVAS
12.47

132

2.500

7.48
9.98

133
134

1.500
2.000

Ceres 25c. desenho de Julio Alves. noo aprovado. em flra horizontal de 3. noo
denteoda
Ceres 30e (N18) p. parcelana. noo denteada
GUINE. Impasto Postal. Artesonato. Provas em blocas de 8 dos NIP14 e 15 sobre
popel j6 impresso anteriormente com publlcldade

B - CORREIO INTERNO EM GOA

Vo/temos agora um pouco atras. para descrever 0 procedimento que se usava no expedl900 do correspondencla Interna. recorrendo
de novo co que nos diz Ismael Graclos sobre 0
assunto: .0 mals antigo documento cuja integra fol culdadosamente guardada e se en contra reglstada a 0 foral dos usos e costumes dos
gancares (agricultores e proprletarios das terras
cultivavels do reg lao) e moradores no IIha de
Goa. sancionado em nome d'el-rei D. Jooo 3.°
pelo vedor do Fazenda. Affonso Mexia. em 16
de Setembro de 1526. Este foral que era comum as provinclas de Salcete e Bardez. as quais
sucessivamente passaram 00 dominlo partugues.
era 0 compendlo de toda a leglsla900 civil.
municipal e fiscal vlgente no apaca; e no seu
capitulo 39.° dlspoe que .os peoes que (orem
com recodo que cumpre 00 seN/yO. perceber60 coda d/o duos mOO/dos de arroz para seu

4

INTEIROS rOSTAIS
17.46
18.70

135
136

3.500
3.750

C
N

39.90

137

8.000

N

PORTUGAL. Lote de cerca de 360 IP. usados para concursos. mu~os repetldos
PORTUGAL. Sobrescritos de Natal sem cart6es. 13 ffpas diferentes no total de 289
sobrescritas. Novas
Sets de MACAU e dols de MACAU/TIMOR estes com carimOO de favor

BLOCOS
10.97

138

2.200

10.97
13.47

139
140

2.200
2.700

3.49
26.94
69.83
29.93

141
142
143
144

.700
5.400
14.000
6.000

8.° Cent. Fundat;:oo Portugal com dobra no canto Inferior esquerdo e gomagem
parcial e Irregular AFB2
Cent. Selo Postal sem gamo. denteodo Irregular. monchas na margem dlrena NB3
Costumes Portugueses sem gonna. Ilgeiras manchas na margem direlta noo afectando os selos AFB4
Navegadores Portugueses sem gama. Ilgeira dobra na parte Inferior NB7
Presldente Carmona. chapa 1. colado na papel vegetal de protect;:oo original AFB8
Presldente Carmona. chopa 5. Ilgeiros defenos na goma NB8
Costumes Portugueses 2.° emlssao. chapa 5. colado na papel vegetal de protect;:oo original NB 13

65

24,94
3.49

145
146

5.000
.700

TIMOR. Motivos locois, ligeiro defeito no gomo noo afectando os selos AFB1
R, p, MO~MBIQUE: Blocos AFB4, 8, 10 e 11

DlVERSOS
12.47

147

2.500

o

2,49

148

.500

o

17,46

149

3.500

o

9,98

150

2.000

4,49
4,24

151
152

.900
.850

3,99

153

.800

2,49

154

.500

2.49

155

.500

2,49

156

.500

4,99

157

1.000

4,99

158

1.000

2,49

159

.500

2,49

160

.500

o

Selos BIPARTIOOS sobre 5 fragmentos, MACAU, D, Carlos, 6a '/200r AFl17 e 2a '/4a
AF145, PONTA DELGADA, D, Carlos, 5r AF1. COMPANHIA DE MOC;:AMBIQUE,
Elefantes, 5r AF 12 e 50r AF 17
Selos PERFURADOS de Portugal. Lote de cerca de 70 selos usados, lavados, muijos
repetidos
SELOS lavados de Portugal, Coionias e Estrangeiro, Lote de cerca de 11 ,000 selos,
tados os fermatos, muitos repetidos
96 PAGELAS dos crr dos anos de 1975 a 1982, a maloria em duplicado e algumas
emtripllcado
47 PAGELAS dos crr dos anos de 1992 a 1994, a malorla em duplicado
R, p, ANGOLA, PAGELAS n,o 1, 4, 6, 8 e 10 de 1993, series c/carimbas de 1.0 dia.
AF311/3, 324/7, 328/31, 333/6 e 341/4
ETIQUETAS DE REGISTO de Portugal. Lote de cerca de 1700 eHquetas, lavadas, muijos
repefldos
ETIQUETAS DE REGISTO das Ex-Colonlas de Portugal. Lote de cerca de 100 eHquetos,
lavadas, muijas repeHdas
ETIQUETAS DE SERVlC;:OS DIVERSOS dos Correios portugueses e estrangelros, Lote de
cerca de 100 eflquetas, lavadas, algumas repeHdos
FRANQUIAS MEcANlCAS partuguesas, Lote de cerca de 400 sobrescritos, muijos
repetidos
SELOS DE RECIBO de Portugal. Lote de 16 selos, usados, Incluindo 0 n,o 1 do Cotelogo Paulo Barota (56 2 repeHdos)
SELOS DE RECIBO de Portugal. Lote de cerca de 1,000 selos usados, lava dos, muijos
repetidos
SELOS DE RECIBO, COLaNIAS, Impasto de Selo, $06, $10, $80, Cot. Paulo Barota 57
(2), 61, 68 (2) e Contribuic;;oo Industrial, 2$00, PB22 (2), fNDIA, Impasto do
Selo, 100r em par vertical, PB85 (2)
SELOS DE RECIBO CAMAAAmos, Camara Municipal de Montennor-o-Novo, Impasto
de Exportac;;oo, NOVaS, $01 com gonno mas deslocado para baixo e $03
semgoma

LlTERATURA
2,49

161

.500

2,49

162

.500

2,49

163

.500

2.49
2,49
2,49

' 164
165
166

.500
.500
.500

2.49

167

.500

2.49

168

.500

2,99
3.49
4,99
2.49

169
170
171
172

,700
1,000
,500

.600

DIE LUPE PHILATELISCHE MITIEILUNGEN + DIE SAMMLER-LUPE, 22 + 14 = 36 jomals dos
anos de 1948/9 entre os n,o 1 e 42 + 5 e 20
KLEINER SPEZIAL-KATALOG uber DIE BRIEFMARKEN DER SCHWEIZ (VI. AUFLAGE) 1931 +
MULLER-KATALOG SCHWEIZILIECHTENSTEIN 1943
NOTIZIARIO FILATEUCO/STORICO/NUMISMATICO con rubrlche di STOmA, SCIENZE, LETTERE,
ARTI, 43 fascicolos dos anos de 1968/82, entre os n,o 84 e 210
CATALOGO SASs6NE DEI FANCOBOLLI D'ITALIA E D'EUROPA. 1954
SCOTrs STANDARD POSTAGE STAMP CATALOGUE, 1935
4 CATALOGUES DE TIMBRES-paSTE WERT & TELLIER-CHAMPION, Tomes I, France & pays
d'expression franc;;alse; 1949, 1959, 1968, 1972
2 CATALOGUES DE TIMBRES-POSTE WERT & TELLIER-CHAMPION, Tomes III, Timbres d'Outremer; 1957, 1969
3 Cot61ogos Afinsa, de Portugal e das Ex-ColOnias ambos de 1991 e de Portugal de
1995
2 Cot61ogos Afinsa, de Portugal de 1992 e 1996
2 Cot61ogos Afinsa, de Portugal de 1993 e 1997
Catelogo de Selos Postals de Portugal, IIhas e Macau, edlc;;oo Afinsa de 1999, Novo
Catelogo de Selos de Macau, edijado em Macau em 1995, com tados os selos e
blocos impressos a car e dimensoo originois, Novo
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EDITORIAL
Nem sempre e facil levar por diante projectos que temos em mente, por mais boa
vontade que tenhamos, por maior que seja a nossa disponibilidade, Muitos e variados
escolhos se nos deparam pela frente, alguns diffceis, muito diffceis de transpor. Nao e de
estranhar, por isso, que 0 nosso Clube, ha cerca de quarenta anos, naG realize uma ExposiC;ao Nacional, embora tenha realizado, nos ultimos vinte anos, certames de envergadura digna de realce,
Referimo-nos as tres Exposic;oes Filatelicas Luso-Brasileiras, as chamadas «LUBRAPEX's.
de 1980, 1984 e 1994 e a ExposiC;ao Luso-Alema de 1992,
Uma das razOes principais que desmotivaram sucessivas direcc;oes que estiveram a
frente do nosso Clube foL precisamente, a falta de espac;os com dignidade e area suficientes para «receber. uma ExposiC;ao do referido nivel. Os que existem, com tais condic;oes, sao cedidos a prec;os que naG se compadecem com os subsidios concedidos aos
Clubes que pretendem organizar eventos daquela natureza, Quer se queira quer naG as
agremiac;6es filatelicas das cidades ditas do provincia tem apoios de varia ordem (espaC;os bons e gratuitos, ajudas das autarquias, etc" etc,),
Vem a prop6sito este arrazoado para comunicar aos nossos prezados cons6cios que
56 agora, passado mais ou menDs um ano, e que temos a certeza do local onde vai
realizar-se a ExposiC;ao Nacional uLiSBOA 2000-, organizada pelo nosso Clube, Nao vamos referir, por naG interessar, as tentativas, as inumeras tentativas que foram feitas para
conseguir 0 espac;o em condic;oes favoraveis, Mas, quem porfia sempre alcanc;a, Finalmente, conseguido que foi 0 espac;o e obtida a verba considerada suficiente para levar
a efeito 0 certame (com qualidade e grandeza de acordo com 0 prestigio e os pergaminhos do Clube), a actual DirecC;ao do CFP sente-se feliz e honrada por realizar a ultima
ExposiC;ao Nacional de Filatelia do s8culo xx,
Nao podemos olvidar que este certame coincide com 0 final das Comemorac;oes
dos Descobrimentos Portugueses levados a efeito pela respectiva Comissao Nacional, precisamente no ana em que perfaz cinco seculos que Pedro Alvares Cabral chegou a terras de Vera Cruz,
Por tal razao, vamos envidar esforc;os para que estejam presentes na «Lisboa 2000.
altos representantes do Filatelia Brasileira, Argentina e Espanhola (esta por direito pr6prio,
em face do protocolo que as Federac;oes Nacionais de Portugal e Espanha assinaram
ha anos), Esperamos e desejamos que tados os coleccionadores-expositores (que reunam as condic;oes exigidas pelas disposic;oes federativas) comparec;am em forc;a e com
boas participac;oes no nosso evento,
E agora vamos 00 trabalho para que, a tempo e horas, tudo esteja em conformidade para 0 agrado de todos aqueles que estiverem envolvidos na «Lisboa 2000.,
Eurico C,E_ Loge Cardoso
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BARATA DAS NEVES

Rua da Trindade, 5-1.· Dt.· (ao Largo do Carmo) - Apartado 2690 - 1117 LlSBOA CODEX
Tele!.: 21 34671 33 - Fax 21 3429967

SEMPRE NA VANGUARDA DAS GRAN DES NOVIDADES
LlTERARIAS-FILATELICO/NUMISMATICAS

8.98

173

1.800

3,99

174

.800

3,99
99.76

175
176

.800
20.000

24,94

177

8.000

3,99

178

.800

29,93
24,94

179
180

6.000
5.000

18,95
13,97
14,96
2,49

181
182
183
184

3.800
2.800
3.000
.500

2.49
2.49

185
186

.500
.500

COl61ogos de Inleiros·Poslois Portugueses, 1.° e 2.° volumes, de AH. Oliveira Mar·
ques, CTTJ1985. NOVOS
9 Col61ogos de .Leil6es Filolelicos P. Dies, Ldo .• do n.o 1 00 n.o 9, incluindo os
resultados do n.O 2 00 n.o 9
70 Ccrl61ogos de Mastros e Exposi96es Filcrlelicos Portuguesos, lodos diferenles
Livro .COLOMBO., edi900 dos CTT, completo com a provo e lados os selos e blocos
dos 4 poises. NOVO
Livro .Nonbon JinJOs Portugueses no Jopoo., edi900 dos CTT, complelo com a
provo e tados os selos. Novo
Livro .Os Telegrofos - Postois no Haro do Lula/Breve Hisl6ria das Greves das Carreias
e Telegrafas de 1917 e 1920 •• de Luis Eugenio Ferreiro, 1980. Novo
50 80leflns do Clube Filcrletica de Portugal, entre os n.o 159 e 243, lados diferentes
Jomal .Noticlos Filatelico', edi900 de Coimbra, dos n.o 1 0056, 58 00 90 e 101
(faltam 57. 91 a 100 e 102 a 1051
Revista .Franquio., n.o 1 a 37, encademoda em 3 volumes, 1974/7. Novos
Revista .Franquia •• n.o 1 037, sollos, 1974/7
Revisla .0 Selo', Iote de 94 revistas ladas diferenles de 1940 a 1962
Revista .FN·Fllalelia·NumismOtica., lole de 11 revistas n.o 1 a 3, 5 e 6, 30 a 33, 49
e 58
Revista .Selos & Moedas. n.o 1, do Sec. Filalelica e Num. do Clube dos Galitos
Expasl900 Mundial de Filcrlelia • Portugal 98., boleftns n.O 0, 1 e 2, Cal61ogo e
Palmares

Data limite para a recep~ao das ofertas: 17 de Abril de 1000 (l.a Feira)
A recepc;ao do material para a revista n,o 389 a sair em Setembro. ter6 que estar
entregue via correio registado ate 24 de Julho de 2000 (2.0 Feiraj.

Possuimos grande quontidode
de livros. revistos e cotologos
sabre filotelio e numismotico

NACIONAL
E ESTRANGEIRO

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

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5. 2 DP -

1150-020 LlSBOA - Telef.: 21 8123936

Expediente - Quintas-feiras e saba dos, das 15
e quotiza~oes dos s6cios:

as 19 horas.

Q~alidades

• MARCOFILIA
• SOBRESCRITOS
DE 1.0 DIA
• INTEIROS POSTAIS
• POSTAIS MAxlMOS
• CARTAS FILAT~LI
• AEROGRAMAS

JUNIOR (menores 18 anos) - 1 000$00 ano
EFECTIVO (Lisboa e Concelhos Limitrofes) - 1 050$00 semestre; 2 000$00 (ano);
(Provincia, IIhas e Macau) - 1 800$00 ana
CORRESPONDENTE (Estrangeiro) - 2 400$00 ana
Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro.
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A Funda~ao Albertino de Figueiredo

para a Filatelia inaugurou 0 Cicio
de Conferencias sobre a Filatelia e Historia Postal

cFp
Director.
Dr. EOOICO C.E. !AGE CARDOSO

Coordenodor e AdmilIstJOdor.
J. RODRIGO DtAS FERREIRA

om uma notavel assistencia de publico,
a FundaC;ao Albertino de Figueiredo
para a Filatelia inaugurou a seu ciCiO de
conferencias sabre filatelia e historia pastal com
uma dissertagao de Angel Bahamonde Magro,
catedrOtico de Historia Contemporanea, sobre
«A cartografia pasta I historica em Espanha • . 0
orador foi apresentado pelo presidente da Fundagaa, Albertino de Figueiredo, que anunciou
que estas conferencias terao lugar periodicamente durante um tempa indeterminado, em
beneficio dos varios sectores interessados na
filatelia.
orador evocou 0 nascimento da cartografia pastal moderna em Espanha, situada no
comego do seculo XVIII, e descreveu 0 seu desenvolvimento ate ao momento actual, destacando 0 simultaneo desenvolvimento do
Correio e a sua contribuic;ao para a criac;ao
do moderno Estado espanhol, ao perder 0 seu
caracter de privilegio privado e passar a ser um
eficiente servic;o publico.
Bahamonde afirmou que 0 primeiro mapa
postal conhecida foi realizodo por Henri Jaillot
em 1 720, ana em que tamoom surgiu 0 primeiro Regulamento postal do historia de
Espanha . Este mapa, que assinala os itinerarios
das malas-postas em forma radial e com centro em Madrid, fez escola e serviu de modelo
para a elaborac;ao de cartas posta is posteriores.
A obra transcendental da cartografia postal espanhola foi 0 Atlas geograflco de Correlos, malas-postas e estafetas do Peninsula de
Espanha, elaborado entre 1789 e 1790 por

Francisco de Ita e Juan Victoriano Jareno. Esta
obra veio a completar as novas Ordenangas
pastais e passou a ser considerada a emblema do modernizagao do Correia no Espanha
do sua epaca.
Em meados do seculo XIX, a Espanha dispunha de um moderno sistema pastal que, associado a construgao do rede electrotelegrafica, assegurava um sistema de
comunicagoes muito eficiente. Segundo a orador, a edigao de mapas pasta is au telegraficos passa a ser um fenomeno quotidiano e
surgem as «geografos do Correia» especializados, sendo Lopez Fabra um dos seus representantes mais destacados.
A Lei de Bases de 1909 constituiu a marco
principal para a modernizagao dos correios espanhois durante a primeiro tergo do seculo XX.
Fruto dela viria a ser a publica gao, em 1920,
pela Direcgao-Geral de Correios e Telegrafos,
de um extenso atlas de cada provincia espanhola titulado Los Servlcios de Correos en
Espana (Os Servlc;os de Correlo em Espanha).
Segundo Bahamonde, a conhecimento desta
cartografia tematica e um instrumento fundamental para a interpretagao da historia postal
espanhola.
Outra conferencia sobre filatelia e historia
postal teve lugar no dia 16 de Margo na sede
do Fundagao Albertino de Figueiredo para a
Filatelia. Fernando Aranaz del Rio, presidente
do Federagao Espanhola de Sociedades
Filatelicas (FESOF) e patrono da Fundagao, dissertou sobre «Como se monta e avalia uma
colecgao».
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