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o presidente dos CTT - Correios de Portugal, Eng.o Emilio Rosa 
e recebido, no dia da inaugura~ao da «L1SBOA 2000», 
pelos Srs. Pedro Vaz Pereira, presidente da FPF/APD, 

Dr. Eurico C.E. Lage Cardoso e Comendador Jose Rodrigo Dias 
Ferreira, respectivamente Presidente e Vice-Presidente 

da Comissao Organizadora do evento. 
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54,87 111 11.000 ** Costumes Portugueses 1.0 emlssao Ilgeirissima deslocomenlo do denleodo AF84 
31,92 112 6.400 * Costumes portugueses 1.0 emissoo llgelro vinco vertlcol 00 cenlro AF84 
14,96 113 3.000 ** Na'Iegcxlo!es Porlugueses AF87 EDITORIAL 14,96 114 3.000 ** Navegadores Portugueses AF87 
14,96 115 3.000 ** Navegadores Portugueses AF87 
84,80 116 17.000 ** Presidenle Camano chq:lO 4 AFee 
9,98 117 2.000 ** Azulejo. Molivas 5/8 cinco blocos AFB53 (5) o que escrevemos, neste Boletlm, sobre a XVIII Exposl<;:ao Fllatellco Naclonal - .Llsboa 3.49 118 .700 ** Azulejo. Motivos 9 e 16 AFB54 e 72 
2.49 119 .500 ** Azule)o. Motivo 19 AFB79 2000. parece-nos ser 0 suflclente para se flcar com uma Idela, tao esclarecedora quanto 

14,96 120 3.000 ** Azulejo. Motivo 20 sele blocos AFB81 (7) posslvel, do que se passou durante os quatro dlas em que 0 evento esteve patente ao 

10,97 121 2.200 ** Adesoo a CEE - Europex 86 cinco bloc os AFBB3 (5) publico no Forum Telecom, as Plcoos. 

9,48 122 1.900 ** Cornela Holley 2 blocos AFB87 (2) Como nlnguem e bom lull em causa propria nao nos compete, obvlamente, comen-

4,99 123 1.000 ** Jogos Olimplcos de Seoul 2 biocos AFB99 (2) tar 0 resultado final da .Llsboa 2000 •. Outros 0 farao par nos se asslm 0 entenderem. Alem 

4,49 124 .900 ** Plnturo Portuguese sec. XX 2 blocos AFB 102 (2) do mals, como estlvemos empenhodos de corpo e alma, durante varlos meses, nesta 

19,95 125 4.000 ** ANGOLA. 1.° Expo. Fllalellca 5 blocos AFB2 (5) Exposl<;ao, dando 0 melhor de nos proprlos com entuslasmo, mas tambem, por vezes, 

29,93 126 6.000 ** TIMOR. Motivos \acals AFBI com sacrlflclo, nao serla 16glco apregoar .vltorla. (mesmo que tenha sldo) uma vez que, 
como se sabe, eloglo em boca propria e vltuperlo. 

Dlrel apenas que estou satlsfelto por ter consclencla de ter cumprldo 0 meu dever, 0 

DIVERSOS melhor que sabia e podia. 
Mas, se no final do relato que flzemos sobre a .Llsboa 2000. agrodecemos a todos os que, 

2.49 127 .500 ** A<;ORES e MADEIRA. Imposlo Munlclpol e Taxa de Assistencla/Encomendos pos-
estranhos a organlza<;:ao, colaboraram na reallza<;:ao deste certame, Justo e aqul referlr 0 apolo 
que nos fol dado pela FPF/APD, partlcularmente pelo seu presldente, Senhor Pedro Vaz Pereira 

lois. Serle complela de 8 valores. Noo cotologado cuja colabora<;:ao com a Comissao Orgonlzadora fol extraordlnarla e sem a qual, nao tenhamos 
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7.4B 130 1.500 tsl CARIMBOS COMEMORATIVOS, em 2840 sobrescrllos noo clrculados, com taxas dos pelo orgao maximo da Fllatella Noclonal. 

diversos, muilos repetldos Uma palavra de grotldao e devlda, tambem ao Dr. A. Sliva Gama que convldamos 
5,99 131 1.200 tsl CORREIO AEREO. GUINE. Sobrescrito clrculado de Baloma para SAN JUAN no .Pr!- para vice-presldente e que elaborou, como ele saba, as magnificos publlco<;:6es da -Us-

meiro Voo Correia Aereo> do PM. Carimbo de portlda IIegivel e de che- boa 2000., alem de orientar os trobolhos de montagem e desmontagem da Exposl<;:ao, 
goda a 8.2.41 com a costumada eflclencla. 

5,99 132 1.200 tsl CORREIO AEREO. GUINE. Sobrescrilo clrculodo de Boloma pora TRINIDAD no .Prl- Embora 0 essenclal sobre 0 evento tem sldo dlto, em nossa oplnlao, na reportagem 
meiro Voo Correia Aereo> do PM. Carlmbo de portlda IIegivel e de che- que vos delxamos neste Boletlm, parece-nos ser um dever para com os prezados consoclos 
god a a 8.2.41 espalhados pelo pais e tambem para os resldentes no estrangelro dar a conhecer alguns 

2,49 133 .500 FAC-SIMILES de carimbes cornemorolivos em 32 folhas pormenores da nossa Exposl<;:ao uma vez que, certamente, nao tlveram acesso as referl-
3,99 134 .800 tsl FDC. Edlc;:oo MW (Molos W1edau) do Cent. Min. Obros Publlcos AF755/8 das publlca<;:6es. 

14,96 135 3.000 tsl FDC. 5.° Cent. Morte Inf. D. Henrique com carimbo do FUNCHAL AF863/8 Asslm: a -Llsboa 2000. fol patroclnoda pela FPF/APD; CIT - Correlos de Portugal; PT - Portugal 
3,99 136 .800 tsl FDC. 5.° Cent. Marte In!. D. Henrique com corimbo do PORTO AFB63/B Telecom e Camara Municipal de Llsboa; presldlu a Comissao de Homa 0 Presldente da Republl-
5,99 137 1.200 tsl FDC. Europo - CEPT de 1967, 1969, 1976,1T9s sobrescritos AF997!9, 1041/3, 1281/2 ca, tendo Integrado esta Comissao 0 Prlmelro-Mlnlstro, os Mlnlstros do Equlpamento Social e da 

44,B9 13B 9.000 tsl FDC. 300 Anos do emlssoo do papel-moedo em Portugal AF1B13, com a nola Cultura, os presldentes dos orgonlsmos patroclnadores, 0 Embalxodor do BraSil, 0 Governador CMI 
de 100$00 com a eflQle de Femondo Pessoo. nrogem 15000 ex. de Llsboa, os presldentes da FIP, da Funda<;:ao Portuguesa das Comunlca<;:6es e 0 presldente do 

8,9B 139 I .BOO tsl FDC. Adesiio de Portugal e Esponha a CEE. SeIs sobrescritos .combo> com AF1745/ Assemblela Geral do CFP. 
6 (6) e Yvert Esponha 2445 e 2447 (6) A Comissao Organlzadora, presldlda pelo autor destas IInhas, teve como vlce-preslden-

3,99 140 .BOO tsl FDC. MACAU. Exposlc;:oo de Bruxelas, 6.° Cong. Int. Medlclno Tropical e Poludls- tes 0 comendador Jose Rodrigo Dlas Ferreira e 0 jo referldo Dr. Sliva Gama e como secre-
mo e Cent. Nose. Gogo Coutlnho AF394, 395 e 420 torlo, Joao Pinheiro da Sliva. 0 coordenador da FPF/APD Indlgltado fol Fernando Calhelros 

3,99 141 .BOO tsl FDC. MACAU. Exposlc;:oo de Bruxelas, 6.° Cong. Int. Medlclno Tropical e Paludis- que nao esteve presente por motlvo de doen<;:a. Para suprlr a ausencla de Fernando 
mo e Cent. Nosc. Mar. Cormono AF394, 395 e 425 Colhelros fol sollcltada a colabora<;:ao do dlstlnto fllatellsta e dlnamlco dlrlgente fIIatellco, 

4,99 142 1.000 tsl FlAMULAS. 1170 sobrescritos com taxos diversas, multas repetldas Eng. Wor PI menta Jacinto 0 qual logo se disponlblllzou para colaborar com a Comissao 
6,98 143 1.400 N INTEIROS POSTAIS. 24 exemplores novos diferentes dos ones de 19B6 a 1994. Valor Orgonlzadora durante os quatro dlas da Exposl<;:ao. 0 Eng. Wor Jacinto fez um trabalho 

foclol 934$50 dlgno de realce, pelo que e merecedor, Igualmente, da nosso gratldao. 
7.48 144 1.500 N/C INTEIROS POSTAIS. 33 exemplores dlferentes novas e clrculados, todos com carim- Flnalmente, falta referlr que a anunclada vlslta do presldente da FIP, Senhor Knud Mohr, 

bes comemoralivos diversos e dlferentes e 36 SOBRESCRITOS clrculados as Instala<;:6es do nosso Clube nao fol posslvel reallzar-se em vlrtude de uma grave doen<;:a 
lados com carimbos comemarolivos e/ou com corimbos pouco vulgares da esposa daquela personalldade, 0 que se lamentou slnceramente. 

com repetlc;:6es Porece-nos que, deste modo, fica felta a cobertura total da -Llsboa 2000. para todos 

6.4B 145 1.300 tsl PORTEADO. 100 sobrescritos com selos de porteodo diversos, alguns repetidos os soc los do CFP, qualquer que seja 0 lugar onde se encontrem. 

4,99 146 1.000 ** SELOS DE RECIBO. MO<;AMBIQUE. De lB92, folho completo de 6x5 selos, noo 
Eurlco C .E. perfuroda, 50r, Paulo Barata 5 (30) " 

Loge Cardoso 
~ 
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A «LISBOA 2000» 
realizou-se de 2 a 5 de Novembro no FORUM TELECOM 

F orum Telecom - Ole 2 de Novem
bro de 2000 - 10 Hores. 
Abre, flnalmente. ao publico a .USBOA 

2000. - XVIII Exposic;ao Filatelica Naclonal - 500 
Anos da Descoberta do Brasil, que ao Ion go de 
multos meses, mals de um ano. ocupou e preo
cupou 0 espirito dos que tiveram a Incumbencla 
de a erguer num dos espac;os mals nobres da cl
dade de Llsboa. 

Como se previa. 0 publico tol entrando 
no recinto da Exposlc;ao. primelro em numero 
pouco slgnificativo, aumentando de modo apre
ciavel a medida que a manha la avanc;ando. De 
notar, prtnclpalmente, a presenc;a dos filatellstas 
que nunca perdem a oportunidade de obliterar as 
suas correspondencias logo que um Posto de 
Correio comec;a a funcionar Junto dos locals des
tes certames. Fol. alias. 0 que se veriflcou nos res-

tante dlas em que a .1ISBOA 2000. esteve paten
te ao publico. Com efeito, logo que a Exposlc;ao 
abria as suas portas, os vlsltantes adqulrlam os so
brescritos editados pelo Clube Filatelico de Portu
gal para cada um dos dlas e dlrlglam-se ao 
magnifico stand que os CTT - Correlos de Portu
gallnstalaram no Forum Telecom com 0 flm de 
obliterarem as suas «pec;as. com os carimbos. 
Igualmente quatro, confecclonados pelos CTT. 
Escusamo-nos de fazer alusao aos carimbos utill
lOdos, porquanto demos ampla publlcldade aos 
mesmos na capa do numero anterior da nossa re
vista. 

Tambem 0 excelente stand montado pela PT 
- Portugal Telecom, em que eram vendidos belos 
e Interessantes cartees telefonicos atralu 0 publi
co que se deslocou a Exposlc;ao que. desde Ja se 
diga. teve uma afluencia de visitantes muito con-

sideravel. 

*** 

o Corpo de Jurodos do . lISBOA 2000 . 

A inaugurac;ao oli
cial da .LlSBOA 
2000. teve lugar pe
las 1 8 horas do refe
rido dia 2, com a 
presenc;a dos Se
nhores Eng. Emilio 
Rosa, presldente do 
Conselho de Admi
nistrac;ao dos CTT -
Correios de Portugal, 
Dr. Luis de Sousa 
Macedo. em repre
sentac;ao da PT -
Portugal Telecom. 
da Sr.° Dr.o Vanda 
de Freitas. em repre
sentac;ao do Senhor 
Presidente da Ca
mara MuniCipal de 
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* 5.0 Expo. Fllotellco Noclonol AFB71/2 

** Cent Elevoc;oo Setubol a Cldode em pores horizontals MB76/7 (2) 

** Cent Elevoc;oo SefUbol a Cldode MB76/7 

* Cent Elevoc;Oo Selubol a Cldode MB76/7 

** Cent Elevoc;oo Setubol a Cldode 2 selos 501105 de 4$30 AFB77 (2) 

** 1 B.o Conferenclo Int Escuflsmo MBBB/93 

* 10.0 Congo Int. Pedlofrio AFB94/7 

** Dio do Selo em quodros M901/3 (4) 

** Duplo Vitorio S.L. Bennco em quodros M904/5 (4) 

** Europa - CEPT AF9B3/5 

** EFTA em quodros AF1 014/6 (4) 

** 20.0 Anlv. OMS M102B/30 

** 5.0 Cent Nosc. Vasco do Gomo AF1059/62 

** Inouguroc;oo Refinorlo Porto AF 1 066/9 

** EscuHores Portugueses e Presldenle Salazar (eslo com pontos de oxldo) AFllOD/5 
e 1106/B 

0 Escultores Portugueses 1 $50 dent 13 'I, em por com odelgoc;omento no selo 
direifo M 11 02 (2) 

** Presldente Salazar 10$00 dent 12 M 11 DB 

** Europa CEPT Plnturo 10$00 AF 1252 

** 700.0 kW. Morte Sf.o Anf6nio de Usboo em pores verticals M1523/4 (2) 

** Aniv. Descoberto IIho do Madeira em quodros AF1526/7 (4) 

** 4.0 Cent Bololho do Solgo em quodros AF152B/9 (4) 

** CORREIO AEREO. Helice MCA 1/3. 6/7 e 9 

* PORTE FRANCO. CVP. AFCVPl/5B 

** PORTEADO. legendo A COBRAR .. 5 series AFP65/B1 (5) 

ILHAS/COLONIAS/MACAU 

** AC;:ORES. Ceres 16. 4B. 16. 50. BOc e 1 $25 em quodros AF202 (4). 206 (4). 300 
(4). 305 (4). 30B (4). 310 (4) 

** ANGOLA. Uniformes do Exercifo M502/13 

** CABO VERDE. Descobrimentos AF266/75 

** MACAU. PORTEADO. Vinhelo fipo Dragoo com sobrecorgo 20 em bloco 4x2 MP52 (B) 

** MOc;:AMBIQUE. Impe3rio Colonial em quodros M34B/52 (4) 

** MOc;:AMBIQUE. Peixes 4$00 em bloco 6x5 do conlo superior cfb'6ito de folho M369 (30) 

** MO<;AMBIQUE. Brosoes 50$00 em quodro M447 (4) 

** MOC;:AMBIQUE. CORREIO AEREO. Imperio Colonial em pores MCA 1/9 (2) 

** MOC;:AMBIQUE. CORREIO AEREO. ImperiO Colonial com sobretoxo ligelromente 
deslocodo em 2 quodros e 2 soltos AFCA10 (10) 

** TIMOR. Carta Geogr6rIC0 M295/302 

* TIMOR. Cent Clube Militor Naval $10 em bloco 3xlO do lodo esquerdo do folhe 
M338 (30) 

0 TIMOR. CORREIO AEREO. Imperio Colonial em quodros AFCA 1/9 (4) 

** COlClNI/>S. Encerromento do Ana Sonfo (1951) coriLntos completes dos B coI6nIos em 
contos e Iodos de folhos 

**1* C0l6NIAS. Modolidodes Desportivos (1962) conjunto dos B colonlos 

BLOCOS 

** legioo Portugueso AFB 1 

** Cent. Selo Postal Portugues llgelro Imperfeic;oo no denteodo e no gomo MB3 

** Cent. Selo Postal Portugues ligeiro Imperfeic;oo no denteodo e no gomo MB3 

** Cent. Selo Postol Portugues ligeiro Imperfeic;oo no denteodo e no gomo MB3 

** Cent Selo Postal Portugues ligelro Imperfek;oo no denteodo e no gomo MB3 
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29.93 13 6.000 0 D. Luis f. CUIVO noo dent. 20r corimbo de pontos .1. AF21 Llsboa. Senhores Eng. LUIs Andrade. director do Fi- Estiveram patentes 00 publico em cerca de 
3.99 14 .800 0 D. Luis f. CUIVO noo dent. 25r corimbo de barros AF22 latelia dos CTT. Pedro Vaz Pereira. presidente do 500 quadros. 80 participo<;Oes. sendo 61 portugue-

17.46 15 3.500 0 D. Luis f. CUIVO noo dent. 50r morgens estreijos AF23 FPF/APD. Dr. Eurico C.E. Loge Cardoso e sas e 19 brasileiras. 
19.95 16 4.000 0 D. Luis f. CUIVO noo dent. 80r margem Inferlar rente 00 quadro AF24 Comendador Jose Rodrigo Dias Ferreira. respectl- Lamenta-se a ausencla de uma representa<;ao 
37.41 17 7.500 0 D. Luis f. cUlVa noo dent. 100r duos margens estreijas AF25 (I) vamente presldente e vlce-presldente do Comls- espanhola. nos termos do protocolo asslnado pe-
19.45 18 3.900 0 D. Luis f. cUlVa noo dent. 120r margens estreijas AF26 sao Organlzadora. las duos Federa<;oes Iberlcas. mas as razoes do 
47.39 19 9.500 0 D. Luis f. cUlVa dent. 80r deslocado para clma. carimbo de barras .1. AF32 Mais de cem convidados encheram 0 recinto mesma foram jO objecto de uma referencla no 
74.82 20 15.000 0 D. Luis f. cUlVa dent. l00r bem centrado AF33 onde decarreu a cerimonla do Inaugura<;ao. en- ultimo numero do nosso Boletim. 

139.67 21 28.000 l:!il D. Luis f. cUlVa dent. 240r sobre fragmento AF35 tre os quais se viam funclonorios superiores dos Alem das citadas partlclpa<;oes no classe 
10.97 22 2.200 0 D. Luis f. direlta 15r p. 1150 dent. 12 'I, AF37 Correlos. alguns membros dos Corpos Socials do de competl<;ao. estiveram presentes. alnda. 9 
12.47 23 2.500 0 D. Luis f. direlta lOr dent. 12 'I, deslocado pora a esquerda AF37 CFP. jurados. expositores e muitas senhoras. no Classe Especial. 
9.98 24 2.000 0 D. Luis f. direita 20r dent. 12 'I, carimbo de barras .129. AF39 o autar destas IInhas. como Ihe competia 

54.87 25 11.000 0 D. Luis f. direlta 150r dent. 12 'I, AF45 uma vez que fol 0 presldente do Comissao 
12.47 26 2.500 0 D. Luis f. direita 300r p. porcelana dent. 12 'I, AF47 Organlzadora do .LlSBOA 2000 •• Iniclou a serie de 
4.99 27 1.000 0 Jomaes 2 'I,r dent. 12 'I, carimbo nominal de MOU(ra) AF48 breves dlscursos. come<;ando por saudar as enti-

64.84 28 13.000 0 D. Luis f. dlrena SOr p. 1150 em par com denteodo multo Irregular e quase Inexistente dades oficiais e restantes convidados. agradecen-
00 centro (12'1,7) AFSO (2) do a sua presen<;a no sessao solene de 

2.49 29 .500 0 D. Luis de perfil 25r dent. 12 'I, carimbo de borras .100. AF54 Inaugura<;ao do evento. Fez. em seguida. algumas 
14.96 30 3.000 0 D. Luis de perfil 25r dent. 13 'I, carlmbo nominal oval de LAGO(A) AF54 consldera<;Oes sobre 0 colecclonlsmo fllatellco. 
6.23 31 1.250 0 Taxa de Telegramas 2r dent. 13 'I, AF59 real<;ando 0 Interesse social de que a filatelia se 

12.47 32 2.500 0 D. Luis de frente 25r carimbo nominal de POVOA DE (Varzlm) AF63 reveste. expllcando a razao porque a Fllatelia e 
24.94 33 5.000 0 D. Luis de frente SOOr dent. 12 'I, com perfural<0o em estrela AF65 considerada 0 .Hobby dos Rels. e 0 .Rel dos 
24.94 34 5.000 0 D. Carlos lOr p. porcelana dent. 11 'I, descentrado AF69 Hobbles •. Termlnou agradecendo os patroclnlos 
4.49 35 .900 0 D. Carlos 50r p. porcelana dent. 12 'I, AF71 concedidos sem os quais naG terla sldo passlvel 14.96 36 3.000 0 D. Carlos 75r p. porcelana dent. 13 'I, descentrado AF72 levar par diante 0 certame em causa. 5.99 37 1.200 0 D. Carlos 20r p. porcelana ~ent. 13 'I, AF75 

Falou. em segulda. 0 presldente do FPF/APD 17.46 38 3.500 0 4.0 Cent. Desc. Cam. Mar. India c/Republica 300 '/50r AF196 
que. num breve. mas esclarecedor 1m proviso. te-36.91 39 7.400 ** 4.0 Cent. Nasc. Luis de Camaes (20c AF308 Inutilizado par defeno) AF299{329 

119.72 40 24.000 **1* Cent. Nasc. Camilo C. Branco AF330/60 ceu algumas considera<;Oes sobre a Exposl<;ao que 

6.48 41 1.300 0 Ceres Londres AF396/419 ia ser Inaugurada. agradecendo. tambem a pre-
37.91 42 7.600 * Independemcia de Portugal 3.° emissoo AF435/50 sen<;a das entidade que se disponlbllizaram a es-

9.48 43 1.900 * Ceres c/Revalldado AF488/93 tar presentes. 
4.99 44 1.000 * Ceres 2E AF511 Encerrou a serie de discursos 0 presldente dos 

69.83 45 14.000 * 5.0 Cent. Morte D. Nuno A. Pereira 4$50 AF542 CTT. Eng. Emflio Rosa. que real<;ou 0 trabalho rea-
19.95 46 4.000 ** Lusiadas 95c em tiro vertical de 3 e 1 solto AF545 (4) IIzado por aqueles que ergueram a .LlSBOA 2000 •. 
19.95 47 4.000 ** Costumes Portugueses 1.° emlssoo 2$00 AF616 fez consldera<;Oes opartunas sobre 0 Interesse que 
33.92 48 6.800 Costumes Portugueses 2.° emlssao AF677/82 novos sem goma e 683/4 novas com desperta 0 selo postal. estimulando a reallzo<;ao 

gamo e chamelra de certames do genero sempre. obvlamente. 
7.48 49 1.500 * 75.° Aniv. UPU AF715/8 com 0 apolo do empresa a que preside. 

32.42 50 6.500 * Ano Santo AF719{22 Deu-se Inlclo. de Imedlato. 00 concerto pela o Dr. Arcos dos Reis. Vice-Presldente dos CiT. 4.49 51 .900 * 25.0 Anlv. Revolul<00 Naclonal AF739/40 Banda de Muslca do For<;a Aerea composta por entrega 0 Grande Premlo do Expos";:ao 00 6.48 52 1.300 * Museu Noc. Caches AF741/8 cerca de 80 elementos. sob a dlrec<;ao do ma- colecclonador Miguel Felix do Costa. no 
69.83 53 14.000 * 3.0 Anlv. OlAN AF749/50 estro Sr. Eng. Joao Monteiro do Sliva. Durante 45 presen9a do Presldente do FPF/APD. Sr. Pedro 
2.99 54 .600 * 8.0 Camp. Mundo HOquel Patins AF751/2 mlnutos a referida Banda dellclou a asslstencla. exe- Vaz Pereira e do Presldente do Comissao 
9.98 55 2.000 * Cent. Min. Obras Publicas AF755/8 cutando sels magnificos .pe<;as. que foram mul- Organlzadora do .LlSBOA 2000. Dr. Eurlco C.E. 

37.41 56 7.500 ** D. Dlnls AF763/77 + 818 to aplaudldas e aprecladas pel a numerosa Loge Cardoso 
19.45 57 3.900 **1* D. Dlnls $50. 1 $40. 1 $50. 2$00. 2$30 com e restantes sem charnelra AF763/77 asslstencla. 

+ 818 Desde jo OS agradeclmentos que sao devi-
4.49 58 .900 * Clnq. ACP AF782/3 dos a Sua Excelencia 0 Chefe do Estado-Malor o corpo de jurados. composto por A. Silva 

27.43 59 5.500 * Cent. Selo Postal portugues AF786/93 daquele Ramo das For<;as Armadas que autorlzou Gama (presldente). pelo brasllelro Marlo Xavier 
12.97 60 2.600 ** Rels de Portugal 1.° dlnastla AF806114 a actua<;ao do excelente Banda do F.A. e 00 Jr. (vlce-presldente) Hernanl de Matos (secre-
4.49 61 .900 ** Rainha St.° Isabel e S. leotonlo AF835/8 Exm.o Senhor Major Monteiro do Silva que a dlrlglu torlo) Elder Correia. Joao Pinheiro do Sliva. Jose 
3.99 62 .800 * 6.° Congo Int. Medlclna Tropical e Paludlsmo AF839/40 com a competencla que nos jo Ihe reconhecia- Correia. LUIS Frazao. Vftar Falcao. actuando 
4.49 63 .900 * 2.0 Congo Nac. Marinha Mercante AF841/2 mos. como Jurado Senior David Cohen. apos traba-
4.99 64 1.000 * 5.0 Cent. Nasc. Rainha D. Leonor AF843/6 Apos uma breve vislta a Exposl<;ao. seguiu-se Iho considerado notovel dada a escassez de 
5.49 65 1.100 ** Mil. BI-Cent. Avelro AF847/8 tempo de que dispos para apreclar as excelentes 
3.99 66 .800 ** Padre Cruz AF861/2 um be be rete oferecldo pela Comissao Orga-

13.47 67 2.700 * 5.0 Cent. Morte Inf. D. Henrique AF863/8 nlzadora que serviu de pretexto para um convlvio particlpa<;Oes em competi<;ao. resoiveu atribuir par 
muito agradovel entre todos os presentes. unanlmldade. 0 seguinte: 
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GRANDE PREMIO "LlSBOA 2000 .. 

Miguel Felix do Costa 
Portugal 1853/64 - Emlss6es 
Borja Freire - Ouro Grande 
Premia Presldente do Republica 

PREMIOS POR ClASSES 

Fllatella Tradlclonal 
JODO Moria do Sliva Violante 
Portugal Classlco - 1.0$ emlss6es 
- Ouro Grande 
Premlo Prlmelro-Mlnlstro 

Hlst6rla Postal 
Armando Bordalo Sanches 
Porteodo de Portugal ou a Multo 
Postal em Portugal - Ouro Grande 
Prem/o Mlnlstro do Equlpamento Social 

Intelros Posta Is 
Pedro Vaz Pereira 
Intelros Postals do selo tlpo .Ceres 
- Ouro Grande 
Premlo Imprensa Naclonal-Casa 
do Moeda 

Tem6tlca 
Eduardo Jose Oliveira e Sausa 

94 

92 

91 

L'Automoblle - Ouro Grande 
Prem/o C1T Correlos de Portugal 

Maximafilia 
David Rodrigues Cruz 
Les militalres dons 10 palx et 

94 

dons 10 guerre - Ouro 86 
Prem/o Embalxador do Brasil 

Juventude 
Pedro Miguel Santos Vaz Pereira 
Intelros Postals do monorqula 
portuguesa - Proto Dourada Grande 86 
Prem/o Portugal Telecom 

Literatura Fllah311ca 
LUIS Gullherme G. Machado 
A Epopela de encurtar dlstanclas 
- Prato Dourada 78 
Prem/o Comara Municipal de L1sboa 

o Juri atrIbulu alnda mais 1 8 medalhas de ouro, 
28 de prato dourada, 24 de prato e 2 de bronze 
prateodo. 

Os distintos e conhecldos filatellstas JoOo Soelro 
e Julio Mala loram jurados observadores da .LlS
BOA20OQ •. 

No amplo espa<;o do Forum Telecom que 101 
destin ado a .LlSBOA 2000. estiveram Instalados 
.stands. dos segulntes comerclantes Illatelicos: 

Urn ospeclo do jonlor de Jurodos. 0 Jurado-Cornissorio brosilelro. Morlo Xavier Jr_, lodeodo por sua 
esposa e pelo Senhora de Pedro Vaz Pereira 

6 

Permutas Inter-Socios 
CONDIC;OES GERAIS DE VENDA 

1 - as loles lorom volorlzodos com um prec;:o-bose eslobelecldo pelo socia vended or. 
2 - 56 se conslderom cs olerlcs recebldos ate a dolo Indicodo no final do descri<;ao des Ioles constonte cleste boIeffm. 

As olerlos sao dolodos e numerodos de ocordo com a ordem do suo recepc;:ao. 
No coso de Iguoldode de volores enlre duos au mols olerlos a lole sera olrlbuido a olerlo recebldo em 
prlmelro lugor. 
Hovendo duos au mols oferlos a odjudicoc;:ao do lole sera leHo 00 molar olerlonle pelo valor media colcu
lodo enlre as dais molores volores oferecldos arredondodo par excesso para a cenleno de escudos. 
Hovendo um so oferlonle a odludlcoc;:ao do lole sera leila pelo volar media colculodo enlre a volar do 
oferlo e a do prec;:o-bose arredondodo par excesso para a cenleno de escudos. 

3 - as loles esl60 dlsponivels no sede do Clube para verlficoc;:ao. 
Aos soclos foro de L1sboo e seus concelhos IImilrofes sera locullodo Inlormoc;:ao e folocoplos dos loles 0 

pedldo escrllo ocomponhodo de selos de correlo suficlenles para pogomenlo do parle de resposlo. 
4 - Nao e cobrodo quolquer encargo 00 socia comprodar. 
5 - As despesas de envlo dos loles adqulrldos sao par conlo do socia comprodor. as loles sao expedldos par 

.correlo reglslodo. par conlo e riSCO do soclo comprador au, a pedido escrilo, com «valor declarado •. 
6 - a pogomenlo dos loles olrlbuidos lera de ser efecluodo em escudos (PTEI par cheque, vole poslal au Irans

fer€mclo bon carla em nome do Clube, ole olIo dlas apos a recepc;:ao do nolo de odjudlcac;:ao e de des
pesos de envlo. 

7 - 56 sao aceHes reclamac;:Oes denlro do praza de cinco dias apes a recepc;:ao dos loles palo s6c1o comprodor. 
8 - Salvo Indlcac;:ao conlrarla serao ul1l1zados as .Cal610gos Aflnsa. (AF) para selos e .Ollvelra Marques. (aMI 

para Inlelros poslals. 
9 - as simbolos ut1l1zados e 0 seu significado sao os segulnles: 

** - Novo sem Chamelro * - Novo com Chamelro 0 - Usa do CEl - Selo sabre suparle 

N - Inlelro Poslol novo C - Inlelro Postol clrculodo 

1 0 - a volar do prec;;o-bose expresso em Euro/€ no 1. a coluno, e meromanle Inlormativo, nao se ocellondo oler
los noquelo moedo. 

PREC;:O -BASE lorE PREC;:O-BASE 

IEuro/€j N.· (ESCUDOS/PTEj 

4,99 
5,99 
9,98 
9,98 
9,98 

44,89 
17,46 
4,99 
6,73 

17,46 
4,99 

64,84 

1 
2 
3 
4 
5 

1.000 
1.200 
2.000 
2.000 
2.000 

6 9.000 
7 3.500 
8 1.000 
9 1.350 

10 3.500 
11 1.000 
12 13.000 

SIMBOlO DESCRIC;:,i,O DO lOTE 

o 
o 
CEl 
o 
o 
o 
o 

HISTORIA POSTAl 

CASECEIRAS a sepia monuscrilo 40 GM CSC 2 
GUIMARAENS a prelo carlmba 40 GM GMR 1 
MANGUALDE a sepia manuscrilo 35 GM MGL 2 
MANGUALDE a verde manuscrilo 35 GM MGL 2 
v.a DO CONDE a azul carimba 20 em capo de carla GM VDC 3 

SELOS 

PORTUGAl 

D. Pedro c. onelados 5r castanho vermelho morgens renles 00 quadro AF10 (IXI 
D. Pedro c. onelados 25r 4 margens largos mas adelgac;:ado AF11 
D. Pedro c. onelados 25r sabre carlo de Lomego para L1sbaa 19.5.850 AF12 
D. Pedro c. anelodos 25r AF12 
D. Luis 50r margens curios AF 17 
D. Luis f. curva nao denl. 5r AF19 
D. Luis I. curva nao denl. lOr margem superior eslrella AF20 
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Relevante tambem fol a dlstrlbul<;oo dos 
premlos Instltuidos anualmente pel a FPF. 
cerlmonla habitual no 010 do Selo. cuja rela
<;00 Indlcamos a segulr: 

rRIMIOS DE ME.RITO flLATE.UCO DE 1999 

• Premlo .Godofredo Ferreiro. - Melhor L1vro 
• Catalogo de Carlmbos Comemoratlvos de 
Portugal (1982-1988)-
Publlca<;oo edltada pela Sec<;oo Fllatellca 
do Assocla<;oo Academlca de Colmbra. 

• Premlo .0 Phllatellsta- - Melhor Perlodlco 
·Boletlm do Clube Fllatellco de Portugal
Clube Fllatelico de Portugal 

• Premlo .A. Guedes de Magalhoes- - Melhor 
autor 
Dr. Elder Manuel Pinto Correia 
Artlgos publlcados no Boletlm do Clube 
Fllatellco de Portugal 

• Premlo .Carlos Trlncoo» - (Obras noo Inc lui
das nos restantes itens) 
Catalogos dos .Lelloes Paulo Dlas. Lda.-

A Comissao de Aprecla<;oo dos mesmos 
decldiu alnda fellcitar 0 .Mensagelro FilateJlco-. 
orgoo oflclal da AFAL - Assocla<;oo FllateJlca 
Alentejo/Algarve. pela suo boa vertente Infor
matlva. 

Queremos sallentor com multo orgu
Iho. pelo facto do nosso Boletlm. pelo se
gundo one consecutlvo. ter sldo conslderado 
o melhor perlodlco filatelico naclonal. Em
bora nos satlsfa<;a bastante essa dlstln<;oo. 
esta Impoe-nos. cada vez mais. a manuten
<;00 do seu nivel. 0 que nem sempre €I facll. 
Agradecemos. desde ja. aos nossos colabo
radores. incentlvando-os para que continuem 
a esc rever e a apresentarem as suas obras pa
ra valoriza<;oo do Iiteratura fllatellca portugue
so . Fellcltamos Igualmente. todos os galor
doados. 

Flnda a sessoo. os presentes dlrlglram-se 
pora 0 local do almo<;o (Restaurante Tarro). que 
fol 0 prolongamento desta agradavel confra
ternlza<;oo entre todos os filatelistas presentes. 
De notar que a malorla se encontrava acom
panhada por famiJlares e alnda destacamos 0 
facto de alguns terem percorrldo centenas de 
quilometros para estarem presentes nesta oca
sloo festiva. 

Para flnallzar este memoravel 010 do Selo-
2000. foi feita uma vlslta gulada a Coso-Museu 
de Jose Reglo. 0 que so por sl. mereceu a 
desloca<;oo a Portalegre. 
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D.N. JATIA, Presidente 

de Honra da FIP faleceu 

Pedro Vaz Pereira 

F aleceu no passado dla 1 2 de Novem
bro 0 dlstlnto fllatellsta e prestlglado 
dlrlgente fllatellco D.N. Jatia. 

Colecclonador des de 1944. apresentou-se 
em competl<;oo pela prlmelra vez no Classe 
Tematlca no ano de 1954. 

Mals tarde e ate 1970 particlpou regular
mente em exposl<;oes no Classe Tradiclonal. 
ganhando medalhas de Duro no Naclonal In
diana de 1970. 

Em 1973 obteve 0 Grande Premlo da 
INDIPEX-73. 

Expositor Internaclonal desde 1973. ganhou 
varlas medalhas de DurO e premlos especlals. 

Fol membro do Comite Consultivo Fllatellco 
do Governo da indio. 

Juri FIP desde 1975 em Paris. julgou em mals 
de 30 exposi<;oes mundlais. 

Era alnda membro do AIEP e AIJP. 
Em 1974 torna-se membro da Royal 

Philatelic Society e do American Philatelic 
Society. 

Fol 0 Presldente fundador do .Phllatellc 
Congress of Indio> (Federa<;oo Indiana de Flla
tella) e membro executlvo. Vlce-Presldente e 
Presldente do FIAF. 

Em 1983 recebe 0 prestlglado galardoo de 
.Roll of Distinguished Philatelists-. 

Em 1 983 e condecorado com a .Ordem 
de Sofia- pela suo contribul<;oo na fllatella 
mundlal. 

E eleito para a Direc<;oo do FIP em 1980. 
sendo Vice-Presldente de 1984 a 1990 e seu 
Presldente de 1990 a 1998. 

Em 1998. no Congresso de Mlloo e nome
ado por aclama<;oo Presidente de Honra da 
FIP. 

Morreu um grande amigo de Portugal. 
A Fllotelia Portuguesa val sentir a falta do sua 

amlzode e do seu apolo. 
Fica-nos 0 exemplo do grande dlrigente e 

filotellsta. cuja memoria perdurara nos tempos 
futuros. 

Aflnsa. Borata das Neves. sergio de Sousa SimOes. 
Jooqulm A.S. Ma<;os e D. Sacramento. Herd. 

No dla 3 reaJlzou-se 0 habitual jantor de jura
dos que reunlu mals de 20 pessoas num agrada
vel convivlo. 

No dla 4. no mesmo espa<;o. reallzou-se um 
Importante LeJloo FllateJlco levado a efelto pela 
Aflnsa Portugal. 0 qual se Inlclou pelas 9 horas e 
que esteve muito concorrldo . 

No mesmo dla teve lugar num restaurante de 
L1sboa 0 jantar de .Palmares-. a que esteve pre
sente 0 vlce-presldente dos crr. Dr. Arcos dos Rels. 
alem do director de FlloteJla. Eng. LUIs Andrade. 
director de Comunlca<;oo e Imagem. Dr. Antonio 
Soares e alnda a funclonaria superior dos Servl<;os 
de Fllotella e socia honorarlo do CFP Dr.a Graclete 
Gon<;alves. 0 presldente do FPF/APD. todos os 
membros da Comissao Organlzadora do certame. 
jurados. multos expositores. e a qu,?se totalldade 
dos elementos que compoem os Orgoos Socials 
do nosso Clube tambem marcaram presen<;a. 
Com efelto. mals de 100 pessoas estlveram pre
sentes no repasto que fol abrilhantado por um pl
anlsta. 

Dlscursaram 0 presldente da Comissao 
Organlzadora. 0 presldente da FPF/APD. Sr. Pedro 
Vaz Pereira. tendo encerrado a serle de dlscursos 
o Dr. Arcos dos Rels. vlce-presldente dos crr. que 
prometeu 0 apolo do empresa pora futuros acon
teclmentos filatellcos que venham a ter lugar. 

Segulu-se. como e habitual. a entrega dos 
premlos aos participantes no evento. aos jura
dos e as entidades oficlals. 

~"m. ~ ~o su;AO F/LAn LI CII WM:1CI'UIL

J:MAKO. II" ~$c..N~ DO ~~~ 

Flnalmente. no dla do encerramento do .L1S
BOA 2000- teve lugar no Forum Telecom no espo
<;0 reservado a Exposl<;oo um Coloqulo Fllatellco 
sobre pe«as raras de Portugal com a portlclpo<;oo 
de Elder Correia - Tradlclonal; LUIs Frazoo - Historia 
Postal; Jose Correia - Intelros Posta Is; Jooo Soelro 
- Aerofllatella; Julio Malo - Tematlca; Hernanl de 
Matos - Maximafllla. 

*** 
Uma polavra de multo apre<;o €I devlda aos 

jovens universitarlos e a um jovem dos ultlmos anos 
do enslno secundarlo pelo trabalho desenvoMdo 
no montagem e desmontagem do certame. Uma 
excelente equlpo que prlmou pela rapldez e eflcl
encla com que desempenhou as suas torefas. 

Agradeclmentos sao devldos. tambem. a to
dos os que. com boa vontade e estranhos a Or
ganlza<;oo. e deslnteressadamente colaboraram 
nesta Exposl<;oo que. slmuttaneomente. comemo
rou os 500 Anos do Descoberta do Brasil e home
nageou a cldade de L1sboa. 

Porem. seja-nos permltldo destacar: 
o jurado-comlssarlo brasllelro. Marlo Xavier J. 

pelo exceJente trabolho reollzado antes. durante e 
apos a Exposl<;oo; os artlstas Ana Paulo Mendon
<;a eManuel Vrtar Mendon<;a pelo sugestlvo e In
teressante logotlpo que desenharam pora 0 
evento; Manuel Pedro Dlas pela concep<;oo dos 
quatro carimbos cujos motivos faram Indlcados 
pela Comissao Organlzadora e alnda por outros 

trabalhos que ofereceu 
a OrganllO<;oo e D.a 
Moria Helena Carroo 
que. durante os quatro 
dlas. tantos quantos du
rou 0 evento. deu 0 
apolo permanente no 
pequeno espo<;o que 0 
Clube reservou para a 
venda dos sobrescritos 
que editou. 

Parece-nos noo ser 
descabldo referlr. para 
que fique reglstado na 
hlstoria desta Exposl<;oo. 
que a .Medalha- da 
.L1SBOA 2000. folldeoJi
lOda par Pedro Vaz Pe
reira e Eurlco Carlos E. 
Loge Cardoso. 

o balo que 0 Comissao Olgonlzodolo do . LlSBOA 2000- mondou 
confecclonol POlO 0 lonlol do .Polmores-

Eurlco C. E. Lage 
Cardoso 
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INDIA PORTUGUESA 

o servi~o postal 

Contlnua~ao do numero anterior 

O estudo de Guedes de Magalhoes no 
Iniclo menclonado, parece-nos simples, 
pratlco e correcto, pelo que 0 vamos 

segulr na integra, alnda que com as observa
<;oes que tlvemos oportunldade de constatar 
ao longo dos tempos. Poucos sao os selos 
natlvos e menos alnda soo as cartas a dlsposl
<;00 dos colecclonadores, para se observarem 
todos os tlpos de oblJtera<;oo que se nos apre
sentam ate a Inaugura<;oo do camlnho de ferro 
de Mormugoo em 1 BBB; mas podem observar
-se a malor porte dos carimbos em selos tlpo -CO
ROA» ou -D. LUll» ou alnda -D. CARLOS», que clr
cularam a segulr (e ate em sobreposh;:oo) aos seJos 
natlvos, ate finals do s9culo XIX, bem como 0 
nome da grande maloria dos esta<;Oes postals em 
funclonamento que, como dlssemos, noo se 
manteve constante. 

11""'11 DIU 

"""111 Entramos desta forma na epoca dos carlmbos 
data dos, que podemos dlstlngulr: 

- Carlmbos para marca<;oo de cartas; 
- Carlmbos para oblJtera<;oo de selos. 

Os prlmelros soo de dols tlpos fundamen
tals, que se representam: 

B 

Cor. Joaquim Dores 

Tlpe 01 Tlpe 02 

o carlmbo tlpo 0 1, de duplo cfrculo, era Im
presso a tlnta vloleta ate 1 872 e posterlormente a 
preto; as esta<;oes Identlflcadas sao: Panglm, 
Mapu<;a, Blchollm, Ponda, Margoo, Pernem, 
Calangute e Chlnchlnlm; sao conhecldas Impres
soes em 18B3 (Dezembro). 

No carimbo tlpo 0 2, de dupla ellpse, s6 apa
receram os nomes das esta<;Oes: Panglm, Nova 
Goa e Mapu<;a; €I vlsto em slmultaneo com 0 tlpo 
Ole conhecemo-Io a partir de Dezembro de 
1B73. 

Em Pang 1m Margoo e noutras esta<;oes 
usava-se uma -marca de servl<;o» para justlfl
car a demora da saida da esta<;oo, que se re
presenta, e tambem e vista a obllterar selos; 
noo sera dlficll aduzlr das razoes do emprego 
deste carlmbo, que de resto tambem €I con he
cldo das esta<;oes postals Inglesas com a for
ma .TOO LATE», sobre cartas que por alJ tenham 
transitado. 

CHEGOU 
TARDE 

«DIA DO SELO-2000» 
COMEMORA~6ES DO CENTENARIO 

DE JOSE REGIO 

, 
E ja um lugar comum dlzer-se que 0 DIA 

DO SELO €I comemorado com multa 
dlgnldade e que 0 ultimo €I sempre 

melhor que 0 anterior. Asslm fol mals uma vez. 
Desde 19B 1 que a Federa<;oo Portuguesa 

de FlJatelJa (FPF) tomou a seu cargo as come
mora<;oes oflclals do Dla do Selo. Antes desta 
data e a partir de 1955, essa efemerlde esteve 
quase sempre entregue ao nosso Clube. 

A cerlm6nla deste ana decorreu, como 
habitualmente, no dla 1 de Dezembro. A pedl
do da FPF/APD as comemora<;oes estlveram a 
cargo do Nucleo FlJatelJco de Portalegre repre
sentado pelo Sr. Jose Garralo Afonso, dlstlnto 
fllatelJsta e pela Camara Municipal local, em 
conjunto com 0 Dr. Hernanl Carmelo de Ma
tos, representante da AFA - Assoc la<;oo 
Fllatellca Alentejana de Estremoz, nosso asso
clado e amigo. Esta efemerlde Integrou-se, 
este ano, nas comemora<;Oes naclonals do 1.° 
centeno rio do nasclmento do escrltor Jose 
Reglo. Decorreu no Audlt6rlo da Escola Superl· 
or de Educa<;oo, em Portalegre. 

Pel as 11 horas, fol Inaugurado 0 posto de 
correlo, provldo dum excelente carlmbo co· 
memoratlvo, com 0 efigle do comemorado 0 
qual se reproduz. A organlza<;oo pes a dlsposl
<;00 dos colecclonadores um sobrescrlto Intel
ro com a sua effgle, 0 qual se esgotou 
rapldamente. Fol tombem Inaugurada uma 
Mostra Fllatellca do Dla do Selo, subordlnada 
ao tema .L1teratura». Estlveram presentes as se
gulntes colec<;oes: 

- Emlssoes Camllo Castelo Branco do 
Contlnente e dos A<;ores, de Ant6nlo 
Manso Crlst6voo. 

- Camllo Castelo Branco, do Dr. Jose 
Ant6nlo Belchlor. 
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- Lusiadas, de Pedro Grade. 
- 0 Mundo Geograflco segundo -Os 

Lusiadas», de Manuel Pedro Dlas. 
- Prlvatlvos de Portugal, do Dr. Elder Cor

reia. 
- -Les Poetes du Xlleme au XXeme slecle», do 

Dr. Eurlco Lage Cardoso. 
- Escrltores do seculo XIX e XX, do Dr. 

Ant6nlo Ramos Novo. 

Fol com multo agrado que revlmos a co
lec<;oo de Pedro Dlas, pols tem andada multo 
arredada das competl<;Oes, 0 que slnceramen
te lamentamos. 

Na sessoo solene comemoratlva, a Mesa 
era composta pelo Vereador da Cultura da 
Camara Municipal de Portalegre, pelo Sr. Eng. 
Luis Andrade, Director dos Servl<;os de FllatelJa 
dos CIT, pelo Sr. Pedro Vaz Pereira, Presldente 
da Dlrecc;oo da FPF/APD e pelo Dr. Hernanl 
Carmelo de Matos, da Comissao Organlzadora 
do Dla do SeI0-2000, 

As Dr.c, Franclsca Matos, Fatima Crujo e 
Odete Gato brlndaram-nos com momentos de 
declamac;oo de poeslas reglanas, tendo no 
final sldo multo aplaudldas. Perm Ito· me trans
crever a prlmelra estrofe do poema cToada de 
Portalegre», por ter sldo a que mals me sensl· 
bllizou. EI-Ia: 

Em Portalegre, cldade 
Do Alto AlentejO, cercada 
De serras, ventos, penhascos, ollvelras e 

sobrelros, 
Morel numa casa velha, 
Velha, grande, tosca e bela, 
A qual quls como se fora 
Felta para eu morar nela .. . 



Bolsa Filahmca 

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

ao pre~o economico de 90$00 por Iinha. 

Colecclanador de notos de banco pro
cura trocos com todo 0 mundo. Em troca 
dou notas, cart6es telet6nlcos, selas ou OU· 
ITos. B.N. Agarwal. P.O. Bax 180. Bangkok NoI. 
Bangkok 10700. Thailand. 

TODO 0 MUNDO - PArSES E TEMAS -
Mals de 35.000 series em .stock-. Envle-nos 
a suo I~ta de ta~os. Tambem pre<;6r1os gratis 
a pedldo. FILATEllA SERGIO SIMOES - 2500-
300 CALDAS DA RAiNHA. 

Selas CERES (PortugaVA90res e Madeira). 
Procuro para especlallz09Cro tudo sabre este 
tema: novos, usados, talsos. relmpress6es, 
grandes blocos, erros, provas, cartos. Com
pro. IToco e vendo. Paulo VIeira - Apartado 
135 - 8001-902 Faro. 

Completo IIstas de ta~as de Portugal e 
Ultra mar com descontos aprecl6vels so· 
bre 0 cat610g0. Se e colecclonador me· 
dla ou prlnclplante estomas Os suos ordens. 
I. Coelho - Apartado 135 - 8001-902 
Faro. 

NOVAS EMISSOES - Tooo 0 MUNDO POll 
PAlsES E TEMAS - Somas Importadores h6 
dezenas de enos. Olga que pretende come-
9ar a receber ou pe<;a circular de Inscrl960. 
FlLATEllA SERGIO SIMOES - 2500·300 CAl
DAS DA RAlNHA. 

Postals anHgos do Algarve (Cartofllla) -
Compro, vendo e IToco. 

Paulo VIeira. Apartado 135. 8001-902 
Faro. 

SeIos Coroo. Procure paro especlallz0960 
tude sabre este tema em novo, usodo, talses, 
relmpress6es. Iolhas. eJlOS. etc. Compra, ho
caevende. 

Paula VIeira - Apartado 135 - 8001-
902 Faro. 

Cat61agos Yvert - Sempre em -stock
as ulHmos edi96es. Pe<;a IIsta destes e de 
ouhos cat6lagos, tambem dlsponlvels. fiLA· 
TElIA SERGIO SIMOES - 2500-300 CAlDAS 
DARAINHA. 

ALGARVE. Marcolilia cl6sslca. Procuro 
cartas, selos Isolados. postais. telegramas, 
elc., desla provinclo ale 1912. Compro ou 
hoco par ouho materlol similar do reslo do 
pafs. pols possuo slock razo6vel deslas pe. 
90S. Posso lambem hocar par selos que 101· 
lam no sua colec900. 

Paulo VIeira. Apartado 135. 8001-902 
faro. 

Desejo hocar selas do Poi6nla par seIos 
do seu ~. Coo. em Ingills au oIem6o. Henr;1c 
Baron. ul. Swlalowlda 6.43·346 Blelsko·Blala. 
Poi6nla. 

Selas venda e compro. novas e usados. 
ConHnenle e ex-col6nias. Bans pre<;os. M. lei· 
too. Rue JUio OCI1tas. 3-1.0 F. Casal de S. Bl6s. 
2700 Amadora. 

LINDNER - SAFE - lEUCHTTURM (FAROl)
Vendemos lodo 0 materiel filatellco destos e 
de outras marcos. Albuns. classlfk::odores. to
lhas sistema branco, elc. Cat61agos gratis a 
pedldo. FILATElIA SERGIO SIMOES - 2500-
300 CALDAS DA RAlNHA. 

Prelendo trocar selos do PoI6n1a novos 
e usodos par Portugal usodos. Cerr. em Ing~s 
ou 01emOo. Mariusz 8odura. ul. Fatata. 38.10· 
212 OIsztyn. Pol6nla. 

PACOTES COM SElOS - Para revenda 
ou dlreclamenle 00 colecclanador. Mu~os 
poises e mals de 30 temas d1lerentes. Pe<;a 
pre<;6rlos gratis. FILATElIA SERGIO SIMOES-
2500-300 CAlDAS DA RAlNHA. 

EUROPNCEPT - AMERICNUAEP - Duos 
colec96eS. doIs lemas. pora tazer sem hesl-
10960. Tude em -stock-. Inclulndo albuns. Ins
creva-se lambem pora receber as novlda
des que vCro saindo. FILATElIA SERGIO SIMOES 
- 2500-300 CALDAS DA RAINHA. 

PflE<;:AIlIOS DE SERIES COMPlETAS NOVAS 
DE PORTUGAL - 1953-1992 - Inclul !gual
menle mu~a colsa em usado. Com biocos. 
-cornets- e outras varledodes. Gratis a padl
do. SERGIO W. DE SOUSA SIMOES - 2500· 
300 CALDAS DA RAlNHA. 

SE COlECCIONA TEMAS au PAiSES. TEMOS 
SEMPRE EM DlsmlBul<;:Ao GRAns. PflE<;AIlIOS 
COM CERCA DE 35 000 SERIES - Novas. dl
lerentes. complelas. Indlque-nos 0 que 
colecclana. SERGIO W. DE SOUSA SIMOES -
2500-300 CALDAS DA RAINHA. 

Exchange new mint sets used 200/200. 
phonocards. silver coins. bank-noles. I reply 
10 alilellers. Peler Maciag. P.O. Box 251 . Pl-
90·001 lodz 1 - Poland. 

VENDO - Pagelas CIT-1987/91 n.m 341 
a 420 Cia respecHva serle de seIos. novos. 
colodos nos mesmas openas peIa valor dos 
selas com 30% desconlo. Resp.: F. Sonlos. 
Apartodo 105 - 2304-909 TOMAR. E-mail: 
rpa50871@nnail.lelepac.pl 
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Treeo seIos. moedas e nolos de banco. 
Arne Hagberg. Flsketorp 26. S-450 54 
Hedekos. Suecla. 

Envle·me ate 250 selas usados e clI
terentes. Em hoca receber61guol quonHda
de de Portugal. Ex-CoI6nIas Portugueso, e 
Euopa. AnIOnlo R. Sousa Santos. YmeIro. 3440-
613 Sonia Combo 000. Portugol. 

Compro selos de Porlugal e ex
Col6nlas novos e usados bem como 
estrangelros. Tambem com pro selos aos 
cenlos e 00 qullo comemorallvos. Artur 
Bapllsla. Apartado 5. 2584-905 Abrlga
do. 

Exchange minI stamps. FDCs etc. trom 
Poland. DDR and East EUROPE lor minI. 
FDCs elc . Portugal elc . leonid Zicho
nluk. Ogrodowa 14. 1 7-200 Hajn6wka. Po
b:-d. 

VENDO - C/desc. de 60%. s/cal. 
Allnsa: 1.~ Blacos CIT n.m 2 a 14 coladas 
nos lolhas de 6lbum; 1 . ~ - FDC·s. CIT; 
Series Selos Portugal de 1930 a 1950. no
vos e usodo,. Resp.: F. Sonlos. Apartado 
105. 2304-909 TOMAR. E-mail: 
rop50B71@nnall.lelepac.pl 

PORTUGAL x EX-C0l6NIAS - Series. 
soItos - blacos, mal. mals anflgo - novos e 
us ados carlos pre-lilal. moedas. nolas 
Ielecartes BR. Pag. em Portugal dep. ban
c6no - desc. 55 a 75%. SlCat. AfinS0/99 -
FACILITO. Envlo IIslas - Orlando S. Sanlos. 
Cx. Postal 2130 Gonzaga 11060-301 S.P. 
Brosll. 

COMPRO: 1 poslal - Boo, Feslas -
1937 Dezembro - n.o 1 (cat. IPPI; 1 postal 
- edl<;:60 1947 (125, 136. 137) com a os
,Inalura. vlslvel. do artlsla -MARIA- Marla 
KEll do Amaral; 1 pastal - edl9r'io 1956 -
Boas Festas - com a asslnalura. vlslvel. do 
artlsta MillY POSSOZ; Pe<;as do lenna PINTU
RA. noclonals e eshangelras (000 selas). PM. 
FDC. IP. Fl6mulas. Carlmbas de museus e 
manllest096es de arte. Impresses de Tele· 
gronna do Marconi. Aut6gralos de Boos dos 
CTTU. elc. Agrade<;o 10toc6pla das pa.;as. 
com pre<;o. 

VENDO: Colec900 de CAIXAS DE 
Fos6mos; Colec9Cro de GARRAFAS DE BE
BIDAS. em mlnlaluros; CoIec9Cro de CALEN
DAAIOS; ESTUDO FILATELICO DA TEMATlCA DE 
PINTURA. JOSE PAULO ALVES. Rua Padre 
Amerlco. 29. cN. esq. 2625-392 FORTE DA 
CASA. Tel. 21 9594982. 

Noo conhecemos a data em que faram aOOn

donadas os obllter~6es de OOrras e provavelmen

te nao 0 foram 00 mesmo tempo em todas as 

estac;6es, pols e conhecldo, apenas para Nova 

Goa, um carlmbo de dupla oval, que deslgnare

mos por tlpo D 3; usado tanto no marcaC;ao de 

cartas como na obllteraC;ao de selos e conhecl

do com a data de 1881 (Agosto), tanto sobre 

-nativos» como sobre -caroas». 

Tlpa D 3 

E no entanto nos reformas de Abril de 1884 e 

Feverelro de 1888, que encontTamos Indlcac;6es 

das estac;oes postals, e consequentemente, a 

relaC;ao dos carlmbos posslvelmente exlstentes: 

Nova Goa (Pangrm) Colvalle 

Angedlva Damao 

Blchollm Diu 

Calangute Goa Velha 

Canacona Mardol 

Chlnchlnlm MapuC;a 

Nova Goa Chlnchlnlm 

Aldona Colem 

Angedlva Colvalle 

Blchollm Damoo 

Co nocona Diu 

Cansaullm MapuC;a 

Mas em 1902 encontram-se referenclas a ou

tTas estac;6es, como: Chandor, Cuncolim, Damoo

Prac;a, Majorda, Santo Estevam, Sao Lourenc;o, 

Slivassa, Siollm, Tivim, Valpol e Velha Goa. 

Os carimOOs clrculares datados que passaram 

a obliterar os selos estao classlflcados entre os tl

pos D 4 e D 9; vamos descrever sumariamente as 

caracteristlcas de cada um dos tipos e slmultane

amente uma lista de estac;6es referencladas nes

ses tipos. 

TlPO D 4: 
Tem um unlco cilculo de 26 mm de dieme

tro, no Interior do qual esta no parte superior 0 

1884 

nome da estac;ao, em arco de circulo e um or

namento no parte Inferior; a melo encontra-se a 

data, constltuida pelo numeral do dla e pelo mes 

em abrevlatura portuguesa (tTes retras); como cu

rlosldade observaremos no carlmOO de Margao 0 
mes de Junho representado pOI -JON», e por ve

zes podem ver-se os dols ultimcs algarlsmos do ano 

um pouco aclma do omamento; todos Impressos 

a preto, vemos contudo 0 azul ser utlllzado, por 

vezes, em Nova Goa. Uma varlante deste tlpa con

slste no modelo em que se encontTam InvertJdas 

as paslC;6es do dla e mas; Inventariamos as seguln

tes estac;6es: MapuC;a, Margoo, Mormugoo, Nova 

Goa, Ponda, Blchollm, Colvalle, Canacona e 

5ollgoo. 

Tlpo D 4 

Margoo Porvorlm 

MOlmugao Quepem 

Nagar-Avell Sanquellm 

Pernem Sanvordem 

Pledade Verna 

Ponda 

1888 

9 

Margao Quepem 
Mormugao Sallgao 

Nagar-Avell Sanguem 
Pernem Sanquellm 

Pledade Sanvordem 
Ponda 

Ha uma falslflcaC;ao do carlmbo deste tlpo 

com a deslgnac;oo de -DArv1Ao», cujo original nCo 

exlste; fol crlado para Inutllizar falslflcac;oes 

-Fournier., tlpo -COROA», tem a data -2 Nov.; 

pelo que se sup6e que tal carlmbo se IImltasse a 

uma gravura com data flxa. 

TIPO D 5: 
Usado em slmulteneo com 0 tipo D 4, mas 

apenas nas estac;6es secundarlas que tlnham 

menor movimento, e dos mals Interessantes que 

se usaram no Estado do india; um circulo de 19 
mm de dlemetTo, tem de comum a denomlna

C;ao do estac;ao em arco de circulo, em C'1roc-
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Tlpo 0 5 

teres normandos e dilerem na Ilgura<;ao da data; 
com elelto. desde a data completa. a manelra 
Inglesa (duas letras para 0 mes). ate a ausencla 
completa dos seus tres elementos. tudo se pode 
encontrar Impresso. manuscrlto ou mlsto. As esta
<;6es que pudemos catalogar loram: 

A1dona 
Blchollm 
Can6cona 
Cansaullm 
Chlnchlnlm 
Colvalle 

TIPO 0 6: 

Cuncollm 
Mormugao-Porto 
Pernem 
Pledade 
Ponda 
Porvorlm 

Quepem 
SallgOo 
Sangu9m 
Sanquellm 
Damao 

Excluslvo. tanto quanto se sabe. para 0 cor
relo de Diu. conhecemo-Io sobre 0 selo de .CO
ROA. de 1 tanga. em 30 de Set. de 1887; trata-se 
de um duplo circulo concentrlco. com a Inscrl<;ao 
na coroa circular .CORREIO DE DIU •• em letras tlpo 
normando. e no Interior do circulo menor. em tres 
IInhas. a data. com a abreviatura do mes em tres 
letras tlpo romano; com 0 andar dos tempos a 
tercelra IInha da data (0 ano). 101 desaparecendo. 
Conhecemo-Io tamoom sabre .natlvos. da emls
sao de 1883. com a data de 1 7 MAl 88. 

Tlpo 0 6 

TlPO 0 7: 
Este carlmbo. utlllzado em algumas esta96es 

nos anos segulntes, e 0 ultimo empregado com 
circulo unlco. mos com altera96es em rela<;60 ao 

10 

Tlpo D 4 aMs referldo. Asslm 
o seu dlametro varia entre 
25 e 27 mm. a representa
<;00 da data ocupa apenas 
duas IInhas: na primelra fica 
o dla e 0 mes em abrevla
tura de duas letras e na se
gunda 0 ano, representado 
apenas pelos dols ultlmos 
ou pelo ultimo algarlsmo. 
que por vezes. ate desapa
rece. Tal como no Tlpo D 4. 
tambem neste Tlpo D 7 se 
detectam posl<;6es Inversas 
para a data e 0 mes, em 
especial nas esta<;6es de 
Mapu<;a, Nova Goa e 

Porvorlm. Para Nova Goa houve um tercelro ca
rlmbo deste tlpa, mas de dlametro apreclavelmen
te malor. As esta<;6es que consegulmos relaclonar 
loram: 

Caranzalem 
Damao-Pra<;a 
Mapu<;a 
Margao 

TlPO 0 8: 

Mormugao 
Nova Goa 
Porvorlm 
S. Estevam 

Tlpo 0 7 

S. Louren<;o 
Tivlm 
VelhaGoa 

E um tlpo excluslvo do correlo de Damao; nao 
preclsa de descrl<;ao pormenorlzada. pols e bem 
visivel a palavra .DAMAO. na coroa circular do du
plo circulo. com a data na zona dlametral. De re
a~ar as letros .1. P .• que, sam dUvida, sOo as Inlelals 
de india Portuguesa. Parece ter tldo curta vida na 
decada de 90 e no 11m aparece sem representa
<;00 do ano. 

Tlpo 0 8 

LISTA DE SOCIOS 
DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
MEMBERS LIST - LlSTE DES MEMBRES 

AL TERAQOES - NOVaS SOCIOS 

PORTUGAL 

104 - Prol. Dr. A.H. de Oliveira Marques. Casa 
do Gato Preto. Campo de Santa Cla
ra. 87. 1100-471 Llsboa. 

335 - Fernando Nogueira Guedes. Rua Manu
el Saralva Brandao, n.o 257-4.° B. 4810-
103 Gulmaraes. (M) Po.Fr.Es.ln .T.N.U. 
60.3.90. 

1120 - Veturlo de Jesus DI05. Estrada Marques 
de Pombal, Lt. F/2-5.0 Esq. Rlnchoa. 
2635-113 Rio de Mouro. (M) Po.Fr.ln.T.C. 
60.N.U.1 e IIhas.Ceres.2. 

1590 - Helder Jesus Frazao Vicente. Rua Joao 
Vlllaret, 8. 2500-000 Caldas da Ralnha. 
(M) T.C.V.60.N.1.2A.60.N.U.3.50. 

2328 - Alberto Trlndade Vargues. Rua Padre 
Antonio Vieira, 3-3.° F. Cldade Nova. 
2670-041 Santo Antonio Cavalelros. (M) 
Po.T.C.V.60.U.3. 75.94. 

2354 - Jose Geada de Sousa. Rua Pablo 
Neruda. n.O 5-2.° Ft. 7800-327 BeJa. (M) 
T.60.N.U.1.2A.93. 

26B7 - Paulo Augusto Pedroso Dlos. Rua do 
Carmo. 31-4.° B. 1200-093 Llsboa. 

3181 - Luis Alberto R. Branco. Rua das Cava
das, 11 . Pedrulhelra. 2430-402 Marlnha 
Grande. (M) Po.Fr.ln.T.C.60.N.U.1.3.Te
matlcas.T 41. 90. 

3569 - Dr. Fernando de Jesus da Luz. Rua da 
Esperan<;a. n.O 2-1.° Dt.O 2500-155 Cal
das da Ralnha. (M) Colecclona : 
1.N.U.CEPT.N. 

3614 - Cesar Jose Pombo. Rua Manuel Faria 
de Sousa. 7. 2780-264 Oelras. Tel/Fax: 
351214434313. (M/A) Fr.ln.T.V.N .U.1. 
2A.5.T27.CEPT 10.1 OB.13.15.16.17.18. 
18A. Channel Islands.19.21.21/21A.24/ 
24B.28.30.46.60.65/66.67B.90.114.Vendo 
pacotes com selos conlecclonados 
anterlormente a 1968 de Portugal. UI
tramor, Paises do Europa e Universals. 
Bons pre90s. Vendo catalogos Yvert e 
Aflnsa. Pacotes de selos. 
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3696 - Teresa Marla Calado Trlndade Batista. 
Estrada de Alpalhao. 16. 7430-252 
Gafete. (P) Po.T.60.N.U. 

3698 - Andre Filipe Fernandes. Rua 1.° de 
Malo. 11 ric Esq. 2860-650 Sarllhos Pe
quenos. (P) V.C.60.N.U.1 .114. 

3699 - Armando Machado Quelhas. Rua Ac
tor Joao Rosa, n.o 22-2.° Dt.O. 1900-021 
Llsboa. (P) Po.C.60.U.1.3. 

3700 - Jose Antonio Aragao Alonso. Rua do 
Comerclo. n.o 2. Plnhal de Frades. 
2840-327 Selxal. (M) T.C.V.60.U.1.2A.5. 
90.91.92.97. 

3702 - Jose Celestino Monteiro Palma. Av. 
Alfredo da Sliva. n.O 10. 3.° Dt.O. 2830-
302 Barreiro. (M) Es.Fr.ln.T.C.V.60.de pre
ferencla N.1.21.32 Portuguesa.Tematlca 
dos Descobrlmentos.90.114. 

BRASIL 

3697 - Peter Meyer. Calxa Postal 3577 Ag. 
Central. 04061-001 S. Paulo. (A) C.V.60.U. 
Historia Postal Luso Brasllelra.RHM. 

3701 - Eng. Marlo Xavier Junior. Rua Serglpe 
424. Ap. 3 A. 01243-000 S. Paulo SP. (A) 
Po. Fr.ln.T. C. V. Franqulas '1lecanlcas. 

BELGICA 

3472 - Eng. Joaqulm Jose Arela Capltao. Av. 
W. Churchill, 93. 1180 Bruxelles. (M) 
Po.Fr.lt.60.1.24.90. 

HOLANDA 

3125 - Fllatellstlsche Kontaictgroep Spanje-Por
tugal .Iberla. (KSP) - Mispeistraat, 35. 
2564 TP Den. Haag. Grupa de estudos 
fllatellcos referentes a Esponho e Por
tugal. 



CERAMICAS CHINESA E PORTUGUESA 

Data de emlssao: 31 de Outubro de 2000 

Desenho: Aser But 

Impressao: INCM. Offset 

Papel: Com flbras 6ptlcas 

Denteado: 1 2 x 12 

Formato: 30 x 40 mm 

Folhas: De 6 selos 

Plano de emlssao: 

6 selos de $2,50 cada 

Bloco: Contem 1 selo circular de B,OO patacas 

Impressao: Fotogravura 

Impressor: Hello Courvolsler SA, Suic;:a 

FDC:Macau 

ADORNOS DE JADE 

Data de emlssao: 22 de Novembro de 2000 

Desenho: Lei Val Han 

Impressao: INCM. Offset 

Denteado: 12 x 12 

Formato: 40 x 30/30 x 40 mm 

Folhas: De 50 selos 

Plano de emlssao: 

1,50 ptcs 2,00 ptcs 2,50 ptcs 3,00 ptcs 

Bloco: Contem 1 selo de 9,00 ptcs 

FDC:Macau 

Os CIT - Correios de Portugal 
imprimem selos para Timor Lorosae 

as selos tlmorenses foram excluslvamente feltos pelos CTT - Correlos de Portugal. A filatella de 
Timor e constlturda por dols selos, um para 0 terrltorlo naclonal e outro para 0 estrangelro. Um selo 
com fundo vermelho e um outro com fundo de cor aZUl, com 0 nome do pars no canto superior 
esquerdo - Timor Lorosae - e 0 nome do Admlnlstra~ao do Territorlo (UNTAET) no canto superior 
oposto. Sao asslm os cerca de cem mil selos naclonals mals cem mil estrangelros que os CTT Im
prlmlram gratultamente para Timor Lorosae. 

as prlmelros selos foram vendldos 00 publico nos Esta~6es de Correlos das cldades de 0111 e 
Baucau que abrlram as suas portas em 29 de Abril de 2000. 
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TIPO 0 9: 
Este ultimo tlpo apresentado, e uma Imlta~ao 

do esqueleto que durante cerca de melo seculo 
serviu nos carimbos do Metropole, Inlclado em 
Mar~o de 1880. Todos os carlmbos utlllzaram a tinta 
preta, mas Nova Goa utillzou tambSm a tinta azul; 
como abalxo se mostram em esquema, tem no 
parte superior a palavra -CORREIO. e em baixo 0 
nome do esta~ao postal; 00 centro tem a data 
numa so IInha, dla, mes e ano, no representa~ao 
tradlclonal portuguesa (mes abrevlado: 3 letras). 

Tlpo D 9 

A rela~ao das esta~Oes pastals encontradas 
e a segulnte: 

Aldona Oamao 
Blchollm Diu 
Calangute Loutullm 
Co nocona Morgao 
Chlnchlnlm Mapu~a 
Colvalle Mormugao 

Outras esta~Oes postals terao funclonado cer
tamente, e nao conhecemos 0 Tlpo 0 9 sobre 
-nativos», mas tao somente sobre -Coroas», -D. 
Lulz», -D. Carlos» e segulntes emlss6es. 

a correlo ambulante teve Inrclo com a In au
gura~ao do camlnho de ferro de Mormugao 
em 1888, ate a frontelra; as esta~6es postals 
que beneflclavam do servl~o ambulante do ca
mlnho de ferro utilizaram carlmbos Tlpo 0 4, Tlpo 
05 e Tlpo 0 9, acrescentando as letras .C. A.» 
(correlo ambulante) no segulmento do nome do 
esta~ao. As malas do correlo delxaram de ser 
envladas para SAWANlWAREE. Mormugao passou 
asslm a Olrec~ao de Correlo, dlspondo de mals 
pessool e teve aprovado em 26 FEV 1907 por 
portarla provincial n.D 71, 0 novo Regulamento do 
Ambulancla, mals tarde modlficado por nova por
tarla. 

Temos relaclonadas entre outras algumas es
ta~Oes: 

Tipo 0 4: Cansaulim, Chandor, Majorda, 
Morgao, Mormugao; 

Tlpo 0 5: Cansaullm, Chandor, Morgao, 
Mormugao; 

Tlpo 0 9: Collem, Majorda. 
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Todas estas esta~Oes usavam as Inlclals -C. A.. 
a segulr 00 seu nome. 

D 4 D 5 D 9 
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1. MemOrlo Hlstorico-Economlco sobre os Correlos do In· 
dla portuguesa escrilo por ordem do Governo de Sua 
MOjestode. por Jose Antonio Ismael Gracias, edilada 
pela Imprensa Naclonal de Nova Goa em 1889. 

2. Relmpress6es de varlos arllgos sobre selos de Portugal 
e ColOn las, par Carlos George, edlc;:ao de A. Molder, 
em 1944. 

3. Os selos NATNOS da India, por J. Ell, em 1944. 
4. Hlstorla e Evolw;:ao dos CTT do Estado da India, por 

Caetano Francisco da Pledade Duarte Catulo, edila
do em 1951 em Goa, India Portuguesa. 

Nova Goa Silvassa 
Panglm Siolim 
Pledade Valpoy 
Ponda Verna 
Quepem Nagar-Avell 
Sallgao 

5. Marcas Postals do Estado da India. 1799-1900. sepa
rata da Revlsta Mercado Fllatellco em 1973. por A_ 
Guedes de MagalhCies. 

6. Apontamentos sobre Selos da India Portuguesa. por 
Joao Augusto Marlnho. edlc;:ao do Clube FllateHco de 
Angola. em 1964. 

7. Selos Classlcos de Relevo de Portugal pelo Eng. Ar
mando M. O. Vieira. edlc;:ao do Nucleo Fllatellco do 
Ateneu Comerclal do Porto. em 1983. 

8. Vias de Comunlcac;:ao entre a India e a Europa dos 
reculos XN a XIX. separata do Boleffm do Instituto de 
Angola. por JoCio Augusto Marlnho. em 1973. 

9. Relac;:ao da vlagem de um Conelo do Vice-Rei das 
Indlas Orientals a sua Majestade. no Prlmelro de Ja
neiro de 1608. por Godofredo Ferreira. em 1953. 

10. Catalogos dos selos de Portugal e Coi6nlas de Eladlo 
de Santos e de Simaes Ferreira. de varlados anos. 

11. Catalogo Especlalizado. edlc;:ao da AFINSA. orlentado 
pelo Nucleo Filatellco do Ateneu Comerclal do Porto. 
de 1991. 

12. Catalogo anotado de uma Colecc;:ao de Selos Naff
vos do Indio. de Vltorlno Godinho, publlcado em Lls
boa - 1953. 

13 .• Postal History Journal. - n.O 101 - Junho 1995 - .A 
Brief Postal History of Portuguese India. par Oswold 
Andrade. 

Para todos estes escrilores e estudlosos. val a nossa 
modesta homenagem e agradeclmento pela sua contrl
bulc;:ao para 0 aumento do conhecimento de tao espl
nhoso quanto diffcll poragrafo da filatella em geral. 



Por amor a filatelia 

, 

E costume entre os fllatellst,os, dlzer-se que 
pela fJlatelia se fez tudo. E asslm um pau
co como pelos fllhos. salvoguardondo 

as obvlas sltuac;6es relativas. 
Noo you repetir oqul. as vel has hlstorlas que 

narrom casos aberrantes de roubo descarodo, 
troflcancla. e ate homlcidlo, como parece 
tombem haver no curriculum negro do omor 
pelo filatella. Mas YOU, Isso slm. narrar umo sltu
ac;oo hlstorlco que envolveu um dos mals con
sagrados fllotellstas de todos os tempos. que 
multos conslderam como 0 pal do colecclo
nomento fllatellco. de seu nome Arthur Maury. 

Narra-nos Maury que durante 0 terrivel periodo 
que durou a Comuna de Paris (1871), que eu con
slderel como um dos exemplos acabados de uma 
sltuac;oo de «correlo nos IImltes-. 0 servlc;o pastal 
no cldade de Paris. fol entregue. como sabemos. 
00 cldodoo A. Thelse membro delegado da Dlrec
c;oo-Geral dos CorreJos. ap6s a partido de Rampon 
para Versolhes. 

o selo. enquonto elemento filatellco. constitufo 
umo preocupaC;ao para os colecclonodores. mas 
sobretudo para os comerclantes filatellcos. que 
Maury protagonlzava. Tendo este tomado conhe
cimento de que Irlam ser postos a venda selos de 
um tlpo especial a serem usados unlcamente no 
cldade de Paris, logo se dlrlglu 00 edificlo do Coso 
do Moeda. a flm de obter Informac;6es preclsas. 
no segulmento de uma pequena Indlcac;ao pres
tada por um seu empregado. de que a Com una 
Irla de facto fabrlcar selos especlais sob sua res
ponsabllldade. Todavla. 0 que Maury soube dessa 
vez. fol que 0 cldadoo Camellnat descobrlro en
tretanto. uma boo quontldade de selos de 
10 C, que apesar de representarem par Infell
cldode. a effgle do Imperador Napoleoo III. 
sotlsfarlom razoovelmente as necessldades de 
momento. Para cumulo. Cam9Jlnat descobriro aln
da as chopos do 20 C com a effgle do Republl-
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Lufs Eugenio Ferreira 

co, conhecldo filatelicomente como a flguro de 
Ceres. com 0 que fez Imprlmlr os selos Indlspenso
vels. apos fer felto entrar em Paris alguns rolos de 
papel. como forma de suprlr a sua carencla. dado 
que todo 0 papel que exlstio no Coso do Moedo. 
fora quelmodo pelos funclonorlos de Rompon. 
antes do suo preclpitado partido para Versalhes, 
onde 0 governo se refuglaro. Esses selos. con he
cldos faatellcamente como pertencendo a s9rJe do 
cerco de Paris. sao reconhecivels pelo facto de a 
gomo ter um aspecto vitreo. a ImpressOo ser um 
pouco mols brllhonte e os quotro angulos do fun
do. parecerem quose broncos. 

No entonto a hlpotese de a Comuno vir a 
emltlr os seus proprlos selos. permoneclo . E 
como pelo fllatella se faz tudo. Maury voitou a 
Coso do Moedo. onde fol recebldo pelo pro
prio Comellnot. que Ihe fez saber ter Jo em suo 
posse. as chopos dos novos selos. acrescen
tondo (e oqul a troduc;oo e literal): «Conhec;o 
multo bem a vossa coso e compreendo per
feltomente a vosso curlosldode de colecclo
nador. mas aconselho-o a nao volter aqul. pols 
pode enfrentar um subordlnodo menos com
preenslvo. que suspeltando tratar-se de um 
esploo. vos farlo prender. e a partir dol. enflm ... -

No segulmento deste pequeno eplsodlo. 
ocrescentarel que a Com uno nunco chegou a 
emltlr quolsquer selos. e a 8 de Malo de 1871. 0 
Governo do Com una emltla a segulnte nota: «E 
conhecldo que um dos principals estabeleclmen
tos de Paris. a Coso do Moedo. fora obondono
do pelos seus funclonarlos e empregodos de todas 
as classes. No entonto. a Intellgenclo. 0 zelo e a 
crlotMdode do novo director desto AdmlnlstroC;ao. 
o cldadoo Camellnat. esteve a altura dos clrcuns
tanclas e os diversos servlc;os recomec;aram a fun
clonar em plena com 0 novo pessaal. A Impressora 
dos selos, sotlsfaz neste momenta. todos as exl
genclos do comerclo e da populoC;ao ... -

Novas Emissoes 

MACAU 

L1TERATURA E PERSONAGENS L1TEAARIAS - ,ORNADA PARA OCIDENTE 

Data de emlssao: 30 de Setembro de 2000 

Oesenho: Poon Kam ling 

Impressao: INCM. Offset 

Popel: Esmalte 

Oenteado: 12 x 12 

Formato: 30 x 40 mm 

Folhos: De 12 selos 

Plano de emlssao: 

$1,00 $1,50 $2.00 

$2.50 $3,00 $3,50 

B/oco: Contem 1 selo de 9,00 patacas 

FOC :Mocau 

ESCULTURAS CONTEMPOWEAS II 

Ooto de emlssao: 9 de Outubro de 2000 

Desenho: Wong Ho Sang 

/mpressao: INCM. Offset 

Popel: Esmalte 

Denteado: 12 x 12 

Formato: 30 x 40 mm 

Fo/has: De 50 selos 

Plano de emlssao : 

$1.00 $2.00 $3.00 $4.00 

Bloco: Contem 1 selo de 10,00 patacas 

Bllhetes Postals: 4 x 6,00 patacas 

FDC:Macau 
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Associa~ao Nacional de Jornalistas 
e Escritores Filatelicos 

ANJEF 

N o passado dla 1 7 de Setembro teve 
lugar, no Castelo de Evoramonte, a 
asslnatura do escrltura notarial do 

ANJEF, em cerlm6nla publica que decorreu 
pelas 11 horas. 

Ap6s a celebrac;ao do escrltura reallzou-se 
uma reunlao com os s6clos presentes, vlndos 
de varlos pontos do pais, no qual fol escolhlda 
uma Comissao Instaladora constltuida por 
Hernanl Matos, Eduardo Oliveira e Sousa, 
Ant6nlo Borralho e Francisco Galvelas. Esta Comis
sao flcou Incumblda de elaborar uma IIsta de 
consenso, para ser sujelta a votac;ao dos s6clos, 
em 29 de Outubro, numa reunlao a efectuar nos 
Instalac;oes do CFP. Em segulda os s6clos que 
asslstlram a celebrac;ao do escritura reunlram-se 
num almoc;o de confraternlzac;ao. 

Como estava prevlsto teve lugar, no referldo 
dla 29, 0 acto eleltoral, tendo sldo apresentada a 
votac;ao dos assoclados a IIsta elaborada pela 
cltada Comissao Instaladora. 

Refere-se, em segulda, 0 nome dos Asso
clad os eleitos para os Corpos Socials do ANJEF: 

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 

Presldente - Eduardo Jose Oliveira e Sousa (Por
to) 

1.° Secretarlo - Joao Manuel Lopes Soelro 
(Evora) 

2.° Secreta rio - Joao Pedro Pinheiro do Sliva 
(Llsboa) 

DIRECc;.AO 

Presldente - Hernanl Ant6nlo Carmelo de Ma
tos (Estremoz) 

Vice-Presldente - Jose Manuel Miranda do Mota 
(P6voa de Varzlm) 

1.° Secretarlo - Ant6nio Dionisio do Sliva Gama 
(Llsboa) 

2.° Secretarlo - Francisco Mattoso Galvelas (Vila 
Real de Santo Ant6nio) 

Tesourelro - Rui Manuel Pires Mendes (Evora) 
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CONSELHO FISCAL 

Presldente - Elder Correia (Llsboa) 
Relator - Ant6nlo Borralho (Portlmao) 
Vogal - Jose Garralo Afonso (Portalegre) 

CONSELHO DEONTOL6GICO 

Adellno Adrlao de Melo Caravel a (Leiria) 
Eurlco Carlos Esteves Loge Cardoso (Llsboa) 
Jorge Andrade do Sliva Branco (Estremoz) 
Pedro Marc;al Vaz Pereira (Llsboa) 
Rene Charles Dupont Prendl Rodrigues do Sliva 

(Llsboa) 

VENDO - Pacotes, Blocos. Selos 
Soltos 

COM PRO - Lotes. 
colec~oes. Quantidades 

M.os6RIO 
Filatelia 

Av. Antonio Jose de Almeida 
P.O. BOX - 13042 

C.C. S. Joao de Deus, loja 209 - 5 E 
TeL/Fax: 351217973614 

1019-501 LlSBOA - PORTUGAL 

Vendo selos Portugal usados em lotes, 
1 ou 2 coda taxas medias e altos valor 
Catalogo 100.000$00 = s6 1 7.000$00. 

Marlo Sousa 
R. Costa, 572 
4445-390 Ermeslnde 
Tel. 229741494 

Mas a Ida de Maury a Coso do Moeda e as 
suas conversac;oes com Camellnat Iriam ter um 
desfecho Inesperado. 

PORTUGAL-COLONIAS 
ES1RANGElRO 

QUALQUER 
Em 21 de Malo de 1871, um exerclto constl

tuido pelos prlslonelros regressados do Alemanha, 
penetrou em Paris, recuperando a cldade, duran
te a semana que ficou conheclda hlstorlcamente 
como a semana sangrenta. Fol asslm que no se
quencia do massacre dos refens e dos Incendlos 
provocados pelos «comunards», que se desenvol
veu uma repressao Impledosa, a que Maury tera 
asslstldo. 

NOVIDADES 
MANCOl.ISTAS pAIs I"JEMII. 
ASSINA1URAS CONT,6CTE-NQS 

H. VIEIRA, FILATELIA 
Ao chegar a coso, Maury val enfrentar um 

grupo de vlzlnhos, portelras, loglstas, domestl
cas, que 00 depararem com ele, 0 apontam, 
proferlndo: .N esta mals um dos do Comuna. 
Ele mesmo se encarregava do correlo, tendo 
sldo antes dlsso, esplao 00 servlc;o dos 
prussia nos. » 

APARTADO 135 - 8001-902 FARO 

LOJA DE COLECCIONISMO 
DE JAIME DIAS 

Compra, Vende e 'roca: 
Selos nacionais e estrangeiros 

Maury que arrlscara a sua vida no Coso do 
Moeda, acabava por sofrer as Injurlas de uma 
populac;a Ignorante de tudo 0 que dlzia res
pelto 00 neg6clo dos selos e 00 seu 
colecclonamento. 

Vejamos aqul, como esta pequeno hlst6rla 
lIustra tao perfeltamente 0 aforlsmo que dlz que 
pela filatella se faz tudo. 

Rua Panla Delgada, N.D 26, A e B-1 000-242 lISBOA 
Telefane 21 B53 20 52 

Aberta das 14n30m as 20n 
De 2." Feira a Sa bad a 

DOMINGOS DO SACRAMENTO, HERDEIROS 
MAAIA CEciLIA 00 5AcJw.ooo 
Rua do Crucifixo, 26 • Telefone 2134248 91 • Fax 2134723 41 • 1l1)(HB3 USBOA • PORTUGAL 

ALBUNS D.S. TlPO C DE PORTUGAL E ULTRAMAR 
Permanentes Formato 22 x 2S ems. 

IUffi.G!I. - 1.' Parte (Selos do Correio Normal) 
- VoilIlle I (Selos de lB53 a 1969) .................................................. _ ............................. __ .................. __ ................................... . 
- Volume n (Selos de 1970 em diante) ............................................................................................................................................... .. 

POR1UGAI. - 2.' Parte (Selos de A..w, BIocDS, ImIXlSlD, EnI:txreldas, Paleado, OIiciaI, f\MItIIG, eII:.) ......... _ ............................................................... .. 
IlJWiADWENTES ..................................................................................... _ ........................... _ .................................................................. . 
NID.A ............................................................................................................................................................................................................. .. 
NID.A PPUl' .................................................................................................................................................................................................... .. 
OBJ'8I:f ........................................................................................................................................................................................................ . 
OBJ'8I:f PPUl' ........................................................................................................................................................................ _ ... _ ........... .. 
GUJ~ ................................................................................................................................................................................................................ . 
~PAl!J> ...................................................................................................................................................................................................... . 
INDIA ...................................................................................................... .. ......................................................................................................... . 
WOIJ ................................................................................................................................................................................................................ . 
~ ............................................................................................................. _ ..................................................... -....................... __ .. 
~.PPUl' ............................................................................................................................................................................................ .. 
S. T()o1EEPRINCJPE ................................................................................................................................................. _ ...................................... .. 

~: ~~ ~ :~~ ~:: h--NN~ol~ ~9~VA;' 2~~ ~! 93·:::::::::::::::::::::: :::::::~:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : :::: : :::: : ::::: :::: :: :: :::::::::::: 
1M]!. ............................................................................................................. _ ............................. _ .............................................................. .. 
\D'f'AIfiIAS DE MCJ(}l-1BJQI.I: E NIASSA ....................................................... .. .... "'_ ...... ... ..................................................................................... . 
AflUC4, CCJrn, ItfW.11WlE, IOOlENQ) twlQ.S. TETE. Q.fI.lIoWIE. KIO'G\ ZPMlEZIA E u.TIWW\ ......................................................................... .. 
Fdhas JsOadas ..................................................................................................... _ .......................................................................................... _ 
Fot.as JsoIadas PAlDP ...................................................................................... .. ..................... .......................... ......................... ......................... .. 
Fdhas en PAPEl. ............................................................................................ ..................................................................................................... .. 
Feverelro 2000 IVA lndufdo 17% 
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Cartolina 

5.500$00 
10.500$00 
12.!XXl$OO 
7.250$00 
4.250$00 
B.!XXl$OO 
2.7SO$OO 
5.2SO$OO 
3.!XXl$OO 

10.500$00 
3.7SO$OO 

10.500$00 
4.7SO$OO 
9.100$00 
3.100$00 
8.400$00 
6.Dl$OO 
2.700$00 
2.(Dl$OO 
2.900$00 

8S$OO 
8S$OO 
00$00 



"PORTE A PAGAR PORTEADO E A MULTA PORTEADA 
EM PORTUGAL" 

" PORTEADO EM PORTUGAL - PORTES A PAGAR E MULTAS" 
" PORTEADO - PORTES A PAGAR" 

" A MULTA POSTAL EM PORTUGAL" 
OU AINDA OS PORTES DE 40 REIS PORTEADOS 

NAS CARTAS, SEGUNDO A REFORMA POSTAL DE 1852. 

F 
01 com extrema satlsfa~ao que II 0 ar
tlgo de Bordalo Sanches com 0 titulo 
"Porteado de Portugal", publlcado no "FI

LATEllA PORTUGUESA" do CNF. 
Apenas lamento que os meus artlgos e a ml

nha oplnlao tenham produzldo em Bordalo 
Sanches "confusao e bloqueamento mental", 
conforme ele expressa no seu artlgo, ja que tal 
nunca fol mlnha Inten~ao. . 

Mal estavamos nos se as Idelas e os concel
tos nao pudessem evolulr e mal estavamos nos 
se Bordalo Sanches ou outro fllatellsta qualquer 
se pudesse arvorar em unlco especlallsta ou em 
detentor do verdade, tal "magister dixit" ou pu
desse alnda medlr os graus de conhecimento ou 
especlalldade de coda fllatellsta, Impedlndo-o 
asslm de exprlmlr a sua oplnlao ou autorlzando-o 
a Isso, em fun~ao do sua hlpotatlca competen
cia, por sl definlda. 

Nesta "dlscordla" fllatallca nao a mlnha Inten
~ao adjectivar a respelto de quem quer que seja, 
impondo-se open as uma troca de ideias, opini
oes e sugestoes, que nao qualquer ataque pes
soal. 

Esta troca de Ideias quer-se cordial, elevada 
e nao passaro de uma simpies troca de ideias, 
aceites por uns, rejeitadas por outros, mas trazer 
esta "discordia" fIIatalica a estampa ja a quanto 
a mim pasltivo. 
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Pedro Vaz Pereira 

Que venham mais "discordias' deste tipo. 
Ganharemos todos. 

Asslm estou convlcto que 0 meu amigo 
Bordalo Sanches tem uma posl~ao ambigua e 
nao quer diferenclar multo porteada e porte a 
po gar parteado, metendo tudo dentro do mes
mo so co, entendendo que porteado a multo e 
multo a porteado, naG entendendo que multo 
porteada a reiatlva a uma infrac~ao que e 
porteada pelo correio atraves de uma taxa de 
muita e que carta porteada com 0 porte de, a 
relativa a um determlnado porte, previsto no ta
bela de portes e que sera pogo por alguam, 
normaimente 0 destinatario. 

Porteado, vem do verbo portear ou seja 
colocar 0 porte. Agora devemos definir ciara
mente qual 0 tipo que era colocado nos corres
pandencias, se era um parte relativo a condu~ao 
do correspondemcla ou se um porte relativo a 
uma infrac~ao no correspondencia. 

Vou tentar ser 0 mais claro possivei, porque 
entendo agora que talvez naG tenha sido suficl
entemente expliclto nos artigos anteriores de 
minha autoria e sobre esle lema. 

No passado, mais proprlamente antes dos 
periodos adesivos em coda pais as correspon
dencias eram todas parteadas. 

o porte era colocado pelo correio e pogo 
pelo destlnatario. 

«Espanha-2000», Exposi~ao Mundial 
de Filatelia 

D ecorreu de 6 a 14 de Outubro no cl
dade de Madrid a Exposi~ao Mundlal 
de Fllatella . ESPANHA-2000-. 

Portugal esteve representado com 18 par
ticlpa~Oes, as quais constituiram uma excelen
te representa~ao e obtiveram no conjunto 1 
medalha de ouro-grande, 5 de ouro, 5 de 
vermeil grande, 3 de vermeil, 1 de prato e 3 
de bronze prateado, como passamos a referlr: 

OURO GRANDE 

- Julio Pedroso Mala 
Cia sse Tematlca 
• Essa Gesta Glorioso-

OURO 

- Eduardo Josa Oliveira e Sousa 
Ciasse Tematica 
• 0 Automovel-

- Joao Maria Violante 
Classe Tradicional 
.Portugal Classico, Primeiras 
Emissoes. 

- Alexandre Matos Santos 
Classe Tradicional 
.Selos Classic os de Portugal. 

- Joaquim das Dores 
Classe Tradlclonal 
.india Portuguesa, Selos Nativos

- Pedro Vaz Pereira 
Classe Inteiros Postais 
.Inteiros Postals Ceres-

VERMEIL GRANDE 

- Jose Manuel Santos Pereira 
Classe Inteiros Postais 
.Rei D. Manuel It, Colec. 
Especiallzada In!. Postais-

- Adellno Adriao Melo Caravela 
Classe Hlstoria Postal 
.Correio Oficial Sec. XIX. 

- David Rodrigues do Cruz 
Classe Maximafllla 
• Os Mllltares no Paz e no Guerra

- Josa Luis P. Lobao Tello 
Classe Tematica 
.Os Mamiferos Africanos. 

97 pts . 

93 pts . 

92 pts. 

90 pts. 

90 pts. 

90 pts. 

89 pts. 

86 pts. 

86 pts . 

85 pts. 
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- Jose M. Castanhelra do Silveira 
Classe Tradlclonai 
.Ref D. Luis, Flta Curva Selos 
de Relevo-

VERMEIL 

- Hernanl Carmelo de Matos 
Cia sse Intelros Posta Is 
.Estudo dos Intelros Posta is 
de D. Ca~os I. 

- Antonio Jose Bonino 
Cia sse Hlstoria Postal 
.Correlo Maritlmo em Portugal. 

- Oscar Augusto Marlnho 
Classe Tradlc lonal 
.Portugal Classico, Impressao 
com Relevo (1853-1870). 

PRAIA 

- Clube Fllatallco de Portugal 
Cia sse Llteratura 
.Boletlm do Clube Fllatellco 
de Portugal-

BRONZE PRAIEADO 

- Eurlco C. E. Loge Cardoso 
c rosse Llteratura 
. Hlstorla dos Correlos em Portugal 

85 pts. 

83 pts. 

82 pts. 

80 pts. 

73 pts. 

em datos e IIustrada. 68 pts. 
- Lulz Gullherme Gon~alves 

Machado 
Classe L1teratura 
.A Epopela de encurtar dlstanclas. 68 pts. 

- Paulo SergiO M. Sousa e So 
Classe Juventude 
.0 Coo. 65 pts. 

Os resultados agora dlvulgados levam-nos a 
conclulr que Portugal partlclpou 00 mals 
alto nivel, tendo-se saldado a sua representa
~ao como uma das melhores de todos os tem
pos. 

Os jurados portugueses que actuaram nes
te evento foram: Capt. Lemos do Silveira (como 
sanlor) e Dr. Manuel Portocarrero. 

o Comlssarlo para Portugal fol 0 Eng. Vllor 
Pimento Jacinto. 



Uma achega aos nossos leitores 
Os Tres Blocos dos en «0 Seculo xx em selos» 

N o dla 15 de Mar<;o de 2000, os cn-cor-
relos de Portugal, SA, emitiram tres blocos 
numerados com um total de 30 selos da 

taxa de 52$00/€ 0,26, subordinados ao tema .0 
Seculo XX em selos>. Por nos parecer que os ca-
tologos consultados poderoo causar algumas du-
vldas aos nossos assoclados, atrevemo-nos a 
esclarecer qual 0 numero que Ihes corresponde nos 
catologos de: 

YVERT AFINSA 
2369 2642 - Fllosofla = Husserl e outros 
2370 2643 - Matemotica = Poincare e ou-

tros 
2371 2644 - Fislca = Planck e outros 
2372 2645 - Clenclas humanas = Franz Boas 

e outros 
2373 2646 - Medlclna = Freud e outro 
2374 2647 - Mediclna = Barnard 
2375 2648 - Economla = Schumpeter e ou-

tro 
2376 2649 - Tecnologia = Clrcuitos integra-

dos 
2377 2650 - Tecnologia = Fibras optic as 
2378 2651 - Informatica = Turing e outro 
2379 2652 - Telecomunica<;oes = Marconi 
2380 2653 - Comunica<;oes = Antena para-

bollca e sistema binario 

2381 2654 - Llteratura = Fernando Pessoa e 
outros 

2382 2655 - Muslca = Debussy e outros 
2383 2656 - Palco = dan<;arlnos e cantores 
2384 2657 - Palco = Josephine Baker e ope-

ra 
2385 2658 - Artes plasticas = As Menlnas de 

Picasso 
2386 2659 - Artes plasticas = Personagens 
2387 2660 - Cinema = Varios actores e ac-

trizes 
2388 2661 - Cinema e televisoo = Actores e 

camara 
2389 2662 - Arquitectura = Diferentes epo-

cas 
2390 2663 - Arquitectura = Torre do Tombo 
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2391 

2392 

2393 

2394 

2395 

2396 

2397 

2398 

2664 - Arquitectura = Moderna 

2665 - Dlreltos e cldadania = Emble-
ma dos direitos 

2666 - Fisionomia = Moda e autocar-
ro 

2667 - Ecologla = Sinals luminosos e 
molnhos eolicos 

2668 - Transportes = Avioes antigos e 
navios 

2669 - Transportes = Avloes modernos 
eTGV 

2670 - Conquista do espa<;o = Astro-
nauta 

2671 - Conquista do espa<;o = Nave 
espaclal 

FlLATELIA-NUMlsMATlCA 
MADEIRA 

Cas a Especializada em: 

* MOEDAS * SELOS * NOTAS* 

de 

Portugal/ A~ores/ Madeira/Macau 

Ex-Co16nias 

Apartado 4511 

COMPRAE VENDE 

Grandes Colecc;oes e 
pec;:as isoladas 

!XXll-801 FUNClW. 
MADEIRA - PORTUGAL 

Tel.: 291 2230 iO 
Fa.x: 2!l1 23 08 05 

Contudo nem sempre fol asslm. 
Em 1653 surgia em Paris 0 primelro PORTE 

PAGO. 
A sua Inven<;oo fol feita pelo funclonorlo dos 

correlos frances Jean Jacques Renouard de 
Villayer, 0 qual pediu ao Rei Luis XIV que Ihe au
torizasse 0 servi<;o de transporte de cartas den
tro da cldade de Paris, 0 que Ihe fol concedldo. 

Esta correspondencla de porte pago clrcu
lava apenas dentro da cldade de Paris, tendo 
sido colocados para 0 efelto um grande nume
ro de marcos de correio em toda a cidade. 

Estava asslm criada a "PEQUENA POSTA". 
o porte era pago atraves de um bllhete de 

porte pago onde estava Inscrito, "PORT PAYE" 
o dia e 0 ana e custava 1 sol, correspondente a 
5 centimos do franco e era preenchldo e pago 
pelo remetente. 

Antes deste sistema as cartas eram apenas 
expedidas para fora das cidades noo havendo 
servl<;o de dlstrlbul<;oo de correlo dentro das po
voa<;oes. 

Em Londres segulu-se 0 mesmo prlnciplo no 
ana de 1663, sen do 0 seu responsovel William 
Dockwra. 

As cartas receblam um carlmbo triangular de 
cor vermelha onde estava escrito "Penny Post 
Paid" que correspondla ao pagamento de 1 
penny de porte. 

Em Portugal veio a usar-se 0 mesmo sistema 
com a utiliza<;ao de carlmbos com os dizeres de 
"Franca", 'Porte Pago", "Pago 0 Porte" e "Pagou 
o Porte de Correio". 

Muitas outras formas de porte pago foram 
usadas durante 0 periodo em que competia aos 
correios partear as cartas com 0 porte correspan
dente das tabelas de portes aprovadas pelos 
correlos. 

Poderemos mencionar os celebres envelopes 
"cavalilni" emltidos pelo Governo da Sardenha. 

Porem nunca estes sistemas aboliram a pas
slbilidade de os correlos continuarem a portear 
as cartas, com os portes previsto nas suas tabe
las. 

Cabla portanto ao expedldor da correspon
dencla, e sempre que a lei postal 0 permltisse, 
a decisao de quem pagarla 0 porte. 

Este sistema mantem-se ate aos nossos dias, 
embora hOje 0 envio de uma correspondencia 
sem selos esteja completamente fora de uso e 
tal facto representa clara mente uma multa e noo 
um porte como em 1852 a pagar pela pessoa 
que receba a correspondencia, jo que a expe
di<;ao sem selos naG esta prevista na lei postal 

. como um porte. 
Porteor, PORTEADO e como fica demonstra

do 0 acto levado a efeito pelo correia de colo-
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car qualquer tlpo de porte correspondente nas 
cartas. 

Repare alnda meu estimado Bordalo Sanches 
que nos prlmeiros selos que serviram para pagar 
Infrac<;oes aos portes estipulados pelo correlo 
esta bem expliclto "MULTA" - "1898 - 4° CEN
TENARIO DO DESCOBRIMENTO DO CAMINHO 
MARiTIMO PARA A INDIA", 

Repare-se par exemplo que em 1928 a emls
sao da multa dos Jogos Oifmplcos tem bem ex
presso "CORREIOS MULTA", ou ainda os selos 
do "Monumento ao Marques de Pombal" de 1925 
receberam uma sobrecarga de "MULlA". 

Nos outros selos de "MULTA POSTAL" apa
rece a men<;oo correcta de "PORTEADO" jo que 
o parte de multo a receber era aposto pelo cor
relo, mas encontra-se em todos eles a deslgna
<;00 "A RECEBER", mas a receber 0 que? 0 valor 
porteado ou selado de multa referente a Infrac
<;00 postal relatlva aos portes que deveriam ter 
sldo pagos e que noo 0 tlnham sldo. 

Julgo que e preclsamente daqul que deriva 
a confusao e amblguldade de Bordalo Sanches 
ao nao dlstingulr os tlpos dlferentes de porteado, 
tomando todos como multas postais e dai 
"Porteado em Portugal ou a Multa Postal em 
Portugal". 

Torna-se tambem evidente que com a evo
lu<;oo dos tempas a palavra "PORTEADO" derl
YOU claramente para um significado de MULTA 
em fun<;ao de 0 porte ser aposto pelo correlo e 
normal mente ser mais elevado do que seria se 
pago pelo remetente em vez do destinatorlo. 

Mas 0 que Interessa para a nossa "historia" e 
o que efectivamente se passava em 1 853 e 0 
seu claro significado e usa nessa altura da pala
vra "PORTEADO". 

Depols desta Introdu<;oo passemos entao a 
legisla<;oo de 1 852 onde estava clara mente ex
presso 0 que atras acabo de explicar e onde po
deremos chegar facllmente a conclusoo da 
existencla de cartas porteadas de porte a pagar 
previstas na to bela de portes e cartas porteadas 
com multas a pagar previstas na lei de 1 852 em 
fun<;oo do tipo de infrac<;ao cometida. 

40 REIS - PORTE A PAGAR, PORTEADO, 
MULTA OU TAXADO 7 

o cerne desta questao baseia-se apenas e 
so nas celebres cartas de porte de 40 reis, 80 reis 
e 120 reis, A PAGAR PELO DESTINATARIO e clr
culadas entre 1853 e 1 861 . 

ERAM ESTAS CARTAS PORTEADAS OU MUL
TADAS ? ou eram todas porteadas? 



REGULAMENTO DO DECRETO DE 
27 DE OUTUBRO DE 1852 

PORTE TERRITORIAL 

ARTIGO 70.° 

"Por porte territorial entende-se 0 que e devi
do pelo transito da correspondencla dentro do 
Continente do Relno, ou entre este e as IIhas 
Adjacentes; E DEVE REGULAR-SE PELO MAPA 
DOS PORTES DAS CORRESPONDENCIAS DO 
REINO E ILHAS". 

o mapa dos portes deflnla clara mente um 
porte de 25 reis, pre-pago e um porte de 40 reis 
porteado pelo correio e a pagar e asslm suces
slvamente. 

Asslm, 0 porte pre-pago era estampilhado e 
o porte a pagar era porteado pelo correlo, po
rem era-o tambem muitas vezes colocado pela 
mao do expedidor, 0 qual certamente naG se Iria 
multar a sl proprio e como a frente demonstra
remos, era claramente Indlcatlvo do conheci
mento p~r parte dos utilizadores da existencia de 
dois portes. 

ARTIGO 72.° 

TAXADA 
OU MULTADA? 

"Conhecendo-se que 0 valor dos sellos e in
ferior ao porte devldo, Impor-se-ho na carta ou 
masso, para ser paga pelo destinatorio, uma taxa 
Igual ao dobro do valor dos sellos que faltarem. 
No caso de se encontrar alguma corresponden
cia com sellos que jo tenham servldo, sera taxa
da como naG franqueada". 

Temos clara mente definldo 0 tlpo de multa 
a apllcar nas INFRACc;:6ES cometldas pelos 
utillzadores, relatlvas a expedit;ao geral do cor
reio. 

Aqul os 40 reis de expedida como naG 
franqueada funclonam como multa, mas ape
nas na CORRESPONDENCIA COM SELOS QUE 
JA TENHAM SERVIDO", naG dando hlpotese ao 
remetente de pagar 0 porte simples. 

MULTADA OU TAXADA? 

ARTIGO 73,0 

"A correspondencia de que tratam os nume
ros 1° e 4° do artlgo 69.°, que naG trouxer sello, 
ou 0 trouxer inferior ao devido, 56 PODERA SER 
EXPEDIDA DEPOIS DE FRANQUEADA COM 0 
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SELLO COMPETENTE, E DE ADDICIONADO, 
COMO MULTA, OUTRO SELLO DE IGUAL VA
LOR". 

(As correspondenclas clrculadas e previstas 
nos numeros 1 ° e 4° eram obrigatoriamente se
ladas e naG permltlam portes a pagar pelo des
tinatorio). 

Temos aqul novamente prevista uma multa 
sobre infracQaes postais e esta relativa essencl
almente a Pequena Posta e correspondencla 
para paises estrangelros e a obrigatoriedade de 
estampilhas no porte territorial. 

DOS PORTES 

ARTIGO 67.° 

"As cartas, periodic os, Impressos, ma
nuscriptos.... ......... PODERAo SER FRAN
QUEADAS, afflxando-se 0 sello ou sell os neces
sarlos para preencherem 0 porte, na confor
midade do MAPPA DOS PORTES, que faz parte 
do Decreto de 27 de Outubro de 1852, e VAE 
JUNTO AO PRESENTE REGULAMENTO SOB N° 
2" 

§2° TODA A SOBREDITA CORRESPONDEN
CIA QUE NAo FOR FRANQUEADA POR MEIO 
DE SELLOS, sera taxada pel a EstaQao Postal que 
a expedlr, COM OS PORTES DE CORRESPON
DENCIA NAo FRANQUEADA, que VaG deslgna
dos no mappa aclma menclonado". 

Temos pols portes de correspondencla 
franqueada e naG franqueada com selos, uns 
pre-pagos e outros colocados ou porteados pelo 
correlo. 

ARTIGO 77.° 

"As pessoas que conduzlrem algum dos ob
jectos menclonados no artigo antecedente,'(Art.o 
76-A conducQao das cartas e processos e da 
excluslva competencla do correlo) sem haverem 
satisfeito pela sua parte ao que ahl se determl
na, flcam sujeltas a MULTA do sextuplo dos res
pectivos portes, devendo esses objectos ser-Ihes 
apprenhendldos, e levados a EstaQao Postal 
mais proxima para serem taxados e remetidos ao 
seu destlno". 

"Multa do sextuplo do PORTE" - "Multa". 
Repare-se na flgura 1. 
Esta carta transportada em mao em Julho de 

1858 fol MULTADA EM 240 REIS E PORTEADA 
(COLOCADO 0 PORTE) DE 40 REIS, corres
pondente ao porte de expedlQao de correlo sem 
estampilhas. 

Repare-se entao e c laramente que e 0 pro
prio correia que apae e escreve : 

que, onde a par da violaQao da correspandencia, 
por se tratar de rebeldes (embora a facQao con
trorla desse a estes a mesma deslgnaQao), e no
torlo os jogos de Interesses, a bajulaQao, a 
plegulce, tao em voga na socledade desse tem
po e que ainda se encontra na nossa socledade, 
150 anos depois. 

A Junta Provlsorla do Governo Supremo do 
Relno, conslderando que em dlfferentes epo
cas se tem reconhec/do a necessldade de 
supprlmlr os portes do corre/o em todos as 
publlcac;aes perlod/cas, e convlndo derramar 
pe/o malor numero de leltores 0 enslno quotl
dlano do Imprensa, crlando 0 gosto do leltura 
p~r via dos lornaes Iltterarlos, e 0 hablto do re
flexoo sobre as oplnlaes e negoc/os publlcos 
por me/o das folhas politicos, e attendendo a 
que 0 desfalque que por acaso poderla provlr 
d'esta salutar medlda p6de ser supprldo pelo 
augmento do recetta dos correlos e postas do 
Relno, logo que se realise a reforma liberal que 
neste Importantlsslmo ramo de seNlc;o publico 
prolecta fazer esta Junta, e a que e summa
mente Injusta p~r parcial, a Isempc;oo conce
dido s6 00 Dlario do Governo: determlna em 
Nome do Nac;oo e do Ralnha. 

Artlgo 1.° Flcam abolldos os portes do cor
relo em toda a espec/e de Jornaes ou selam 
dlarlos semanaes, mensaes ou outras publlca
c;aes periodic as, em qualquer formato ou vo
lume que se estampem, com tanto que selam 
lanc;ados nos correlos e fechados em c/ntas de 
popel. 

§ un/co. Nos povoac;aes em que ha 
entregadores de cartas noo poderoo estes 
receber nada d'aquelles c/dadoos, que tlverem 
dec/arado que recebem em sua coso as car
tas. 

Art. 2.° Os IIvros que excederem mals de 
cinco folhas de Impressoo logo que pagarem 
a metade do que actualmente pagam seroo 
conduzldos aos seus destin os, com tanto que 
selam fechados e subscrltados em tlros de 
popel. 

Art. 3. ° Em quanta por convenc;aes postals 
com os outros palzes se noo poderem unlformar 
os partes dos Jornaes, Ilvros e Impressos, reduzln
do as despezas de translto e determlnandd as re
gulares commun/cac;aes pelos paquetes, novlos 
de guerra, ou mercantes, correlos e postas seroo 
admlttldos desde logo Ilvres de portes os Jornaes 
e publlcac;aes d'aquelles palzes, onde Igual pre
cedente se achar estabelec/do a favor dos 
portuguezes. 

Art. 4. ° Fica revogada toda a leglslac;oo em 
contrarlo. 
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Palacio do Junta Provlsorla do Governo Supre
mo do Relno em 16 de Novembro de 1846. = 
(Seguem-se as asslgnaturas da Junta Provisoria.) 

EI Correo Aereo 
en la Posguerra Espanola 

(1939-1946) 
Com uma dedlcatoria que muito nos senslblll

lOU, recebemos um exemplar do livro em epigrate, 
da autorla do nosso prezado amigo, Consoclo e 
distinto colaborador Dr. Felix Gomez-Guillamon, 0 

que multo agradecemos. 
Esta obra que vem enrlquecer, sem duvi

da, a Blblioteca do nosso Clube apresenta-se 
com excelente aspecto grofico, com magnifi
cas gravuras a cores. 

o titulo do livro so por si do-nos uma Idela 
do interesse e da curlosldade do assunto trata
do, que fol abordado com um pormenor dlg
no de realce numa linguagem acessfvel e clara. 

Os socios interessados nesta magnifica obra 
devem dlrlglr os seus pedldos para EDIFIL -
Calle Mayor, 29, 2.° Plso, Madrid DP 28013. 

Ao nosso prezado colaborador as nossas 
slnceras felicitaQaes. 

Manual de la Filatelia 
Espanola 

Durante a ExposlQao Mundlal de Fllatella 
-Espana 2000. teve lugar 0 lanc;amento da 
obra em epigrafe, trabalho monumental do Dr. 
Oswald Schier sobre 0 selo espanhol. 

Este IIvro fol 0 prlmelro publlcado pel a -Fun
daQao Albertlno de Figueiredo para a FIIate
lIa •. 

Este excelente IIvro aborda as orlgens do 
Correlo, debruQando-se desde 0 prlmelro selo 
espanhol ate a actualldade. A FllatelJa e a Hls
torla Postal das antlgas possessaes espanholas 
e Andorra sao tambem tratadas nesta obra de 
480 poginas e mals de 300 lIustrac;:aes, muitas 
das quais a cores. 

o preQo de venda ao publico e de 7000 
pesetas. 

Agradece-se reconhecldamente 0 exem
plar oferecldo para a Biblioteca do CFP. 



Guerra da «Patuleia)) - Uma isen~ao 
de franquia 

A Inda sob 0 efelto da aglto~oo que a 
revolto do .Maria da Fonte. provocaro 
por todo 0 Pais. preporovom-se novas elel

~6es. que tudo Indlcova Irem dar a vltorla a con
vergencla de onticabrallstos rodlcois e moderados. 
que na sequencia dessa revolta. tinhom subldo 00 
poder. Em vesperos dessas elel~6es. D. Maria 11. 
apolodo pelos marechals Saldanha e Tercelra. 
desencodelo. em 6 de Outubro de 1846. um gol
pe de Estodo. 

o duque de Palmela. chefe do Governo. e 
chomado 00 Pa~o. onde e obrigado a demHlr-se. 
Nesse mesmo dlo e revogada a lei eleitoral. feltas 
varlas prls6es. suspensos as Cortes e os jornais. 
tomondo a Ralnha plenos poderes. 

Quando a noncla destes aconteclmentos che
go ao Porto. Possos Jose (Jose da Sliva Passos. Ir
mao de Passos Manuel). presldente do Municipio 
local. moblllzo a popula~oo. obtem a adesoo dos 
tropos. Forma-se entoo umo Junto revoluclonaria. 
denomlnodo Junta ProvisOria do Govemo Supremo. 
presldlda pelo general Conde das Antas. pelo ja 
referido Possos Jose. pelo visconde de 56 do Bon
delro e por outras Indlvlduolldodes que. sem po
rem em causa abertamente D. Marlo II. se 
rebelom contra a nova sltua<;:oo exlstente em L1s
boa. que Costa Cabrallnsplrova. do seu exillo em 
Madrid. 

No espo~o de dias. 0 exemplo do Porto e 
seguldo em varlos pontos do Pais. com a for
mo~oo de Juntas Identicas. 

Esta aberto umo nova guerra civil. com dols 
exercltos antagonlcos a baterem-se em varlos 
encontros. de que resulta sempre uma rela~oo 
de for~as equllibrodo. perspectlvando uma 
guerra Intermlnavel. 

Assim. e osslnodo em Londres. em Malo de 
1847. no ambito do Quadruplo Allan~o. entre 
os mlnlstros plenipotenciarios de Esponha. Fron<;:a. 
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Ingloterra e Portugal. um acordo. vlsando a Inter
ven<;:oo desses tres poises. que velo decldir a con
tendo a favor do Ralnha e de que resultou em 29 
de Junho de 1847. a osslnaturo da Conven<;:oo do 
Gramldo. No dla segulnte. a Junta dlssolve-se. 
exortando os Portugueses a paclfica~oo e a con
cordia. 

Patulela serlo pols. a deslgna<;:oo de 
conota~oo depreclotlvo. pelo qual ficaria co
nhecldo este confllto c ivil e que se referla a 
natureza popular daqueles que apolavom a 
fac<;:oo vencldo. que serlam os .Pata-ao-Ieu •. 

Serve esta Introdu~oo para enquadrar a 
rozoo do subtftulo e apresentar 0 numero 1 de 
.0 POPULAR/Jornol do Algarve •• de 3 de Mar
<;:0 de 1 847. regloo esto. tamoom Influenclada 
pelo movlmento revoluclonarlo e cujo publlco
~oo reflecte. 

Ora na 2.° paglna deste. e publico do um 
Decreto de 16 de Novembro de 1846. ema
nado da ja referida Junta. concedendo Isen
<;:00 de franqulo. aos jornals e outras publlca~6es 
periodlcas. desde que fechados com clntas de 
popel. 

Este Decreto. nunco fol nem poderla ter 
sldo. publico do na folha oflclal do Diorio do 
Governo, control ado em L1sboo pelos partlda
rlos do Ralnha. pelo que aflgura lIegal. lIegal 
para uns legal para outros. 0 que e certo e que 
serlo curioso ver. uma clnta de jornal. clrcula
da ao abrigo desto efemero Isen~oo. 

*** 
Na ultima paglna deste jornal. tambem noo 

delxa de ser curiosa a publlca<;:oo. sob 0 titulo 
CorreSpOndflnc/o dos rebeldes do Saldanha 
Interceptada perto de Vlseu, de uma carta do 
Barao da Luz pora 0 Baroo de Vila Novo de Ourem. 

Fig . 1 

PORTE 40 
MULTA 2M2 

280 

Se mols duvldas houvessem. esta carta 
porteada com porte e multa no sextuplo do porte 
em falta clorlflca-as todas. 

Caro Sanches. aqul esta claramente tiplflcado 
a dlferen~o em 1 B53-1861 entre porteado de 
porte a pagar e porteado de multa 

Ao porte chomovo-se porteado porque era 
slmplesmente aposto ou colocado pelo correlo. 
podendo oquele ser uma multa ou um porte. 

Estomos entendidos ? 
Noo se pode p~r tudo dentro do mesmo 

saco. 

ARTIGO 79 .0 

'Se a Esta~ao Postal. que houver de entre
gar qualquer correspondencia. conhecer que 
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a lguma se acho franqueada ou porteoda por 
menor valor do que 0 devldo. OU SEM INDICA
C;Ao DE PORTE. TAXA-LA-HA COMPETENTE
MENTE. proc edendo logo as necessarlas 
rectifica~6es nos facturas. e avlsando do erro ou 
folto a Esta~oo d'onde a tlver recebldo· . 

Correspondencla sem Indlca~oo do PORTE. 
podendo esta ser franqueodo ou porteada. 

PEQUENA POSTA OBRIGATORIEDADE DE SER 
FRANQUEADA COM SELOS 

CARTAS REGISTADAS 
PARA 0 REINO. ILHAS 
ADJACENTES E 
PRovfNCIAS 
ULTRAMARINAS - OBRIGATORIEDADE 

DE SEREM 
FRANQUEADAS 
COM SELOS 



RELATORIO DO REGULAMENTO 

(asslnado pelos leglsladores Duque de Saldanha, 
Rodrigo da Fonseca, 

Ant6nlo Fontes Pereira de Mello e Ant6nlo 
Atho-guia). 

"SENHORA I" (Rainha D. Maria Ii) 

"Bem reconhecem as Mlnlstros de Vossa 
Magestade que toes vantagens s6 poderoo ter 
Intelro resultado quando este novo systema for 
completamente adoptado, e nenhuma corres
pandencla naclonal transitar pela Repartigoo do 
Correia sem ser acompanhada do selia de fran
quia". 

Os seus desejos seriam portanto aconselhar 
que a usa delle fosse decretado como geralmen
te obrlgat6rlo: CONSIDERANDO, POREM, QUE 
OS POVOS NATURALMENTE RECEBEM COM 
REPUGNANCIA INSTlTUI<;:OES NOVAS, QUE 
CONTRARIAM ANTIGOS HABITOS, E TRAZEM 
A APPARENCIA DE OPPREssAo FISCAL, JUL
GAM QUE DEVEM LlMITAR-SE A ACONSELHAR 
POR AGORA A ADOP<;AO DE PROVIDENCI
AS QUE, HABITUANDO INSENSIVELMENTE 0 
PUBLICO AO usa DOS SELLOS DE FRANQUIA, 
PREPAREM A OPINIAO PARA SEREM GERAL
MENTE ADOPTADOS, NAo SO SEM REPUG
NANCIA, MAS COM PERFEITA CONVIC<;Ao 
DAS SUAS VANTAGENS" 

na expedlgao e PORTEAMENTO, sem motlvo 
sufflclente que tal Justificasse. 

A INFEalORJDADE DOS PO~TES PAGOS POR 
MEIO DE SELLOS COM RELA<;:AO AOS QUE POR 
ESTE MODO NAO FOREM FRANQUEADAS; E UM 
DOS MEIOS PROPOSTOS PARA CONVIDAR 0 PUBLI
CO A FAZER USO DOS SELLOS, HABITUANDO-O 
vOLUNTARIAMENTE A ESTE NOVO SYSTEMA. 

Se se objectar com a Impropriedade de se 
obrigar os funclonarlos public os, e outras catego
rlas, a uma grave despeza, QUE LHES RESULTA
RA DE PAGAREM OS_PORTES DAS NUMEROSAS 
CARTAS, QUE OS PARTICULARES LHES DIRI
GEM PARA PROMOVEREM OS SEUS NEGOCI
OS, facllmente se respondera, que por este 
mesmo augmento se prova que a isengao do 
porte e em provelto, noo desses funcionarios e 
cathegorias, mas unlcamente dos partlculares 
que por Interesse pr6prlos Ihes escrevem; estan
do nos suas moos a fazerem a que Ja pratlcam 
as Juizes e outros funclonarlos, Isto e noo acel
tarem cartas que noo venham franqueadas, a 
que d'ora em dlante se torna mul facll com a 
Introdugoo de sellas de franqula·. 

Este "RELATORIO" e tao claro nos seus prln
ciplos e obJectivos que qualquer comentarlo tor
na-se desnecessarlo. 

' Pena pecunlarla" MORAES - 1891 

MAPA DOS PORTES DAS cORREsPoNDENclAS 

CARTAS DO REINO E ILHAS ADJACENTES 

SENDO FRANQUEADAS POR 
MEIO DE SELO 

Ate 3 oitavas 
Ate 5 oitovas 
Ate 7 oltavas 

25 REIS 
50 REIS 
75 REIS 

ATTENTOS ESTES MOTIVOS, ENTENDEM QUE 
o usa DO SELLO DE FRANQUIA DEVERA SER 
PURAMENTE PERMISSIVO , E SO POR EXCEP
<;Ao OBRIGATORIO NOS CASOS ESPECIAES 
EM QUE SE NAo PODEM RECEAR OS INCON
VENIENTES PONDERADOS. 

Pelo systema proposto sao abolldas no cor
respondencia do Continente do Reina as 
dlfferengas dos partes, que outr'ora eram calcu
lados segundo as distanclas, a que muito con
corria para multiplicar as operagoes do Correia 
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NAo SENDO FRANQUEADAS 
POR MEIO DE SELO 

Ate 3 oltavas 
Ate 5 oitavas 
Ate 7 oitavas 

40 REIS 
SO REIS 

120 REIS 

Temos pols que a 1 de Julho de 1853 
as cartas eram expedldas pel a correia "es
tampllhadas" com um porte de 25 rels, au 
com um "porte a pagar" porteado pelo cor
reia de 40 rels e assim sucessivamente con
forme a seu peso fosse de 3,5 au 7 oitavas e 0 

porte fosse pogo pelo remetente au destinata
rio. 

Seriam "multadas· quando obrigat6riamente 
"noo trouxer sello, ou a trouxer inferior ao devido·, 
sendo nessa altura estampilhada ' com a sella 

125 AN05 DA 50CIEDADE DE GEOGRAFIA DE L1SBOA 

Data de emlssao: lade Novembro de 2000 
Oesenho: lulz Duran 
Impressao: INCM. Offset 
Popel : Esmolle 
Oenteodo: 12 x 12 'I, 
Formato: 40 x 30,6 mm 
Folhas: De 25 selos 
Plano de emlssao: 
85$00/€ 0.42 - 250 000 

1 00$00/€ 0.50 - 250 000 
Foe : lIsboo. Porto, Colmbro. Evoro. Faro, Funchol 

e Ponto Delgado. 

ANUNCIE 

NA REVISTA 

DO CLUBE FILATELICO 

DE PORTUGAL 

c.\.\l8Ef'LA!~ 
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~ I'ur!ugul 

it /-:.109, S 1 "", .. 
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Selos de Portugal., Ultramar 
e Estrangeiro. 

Novldades. Tematicos. 
Sobrescrltos de 1.2 dia. 

TODO 0 MATERIAL FILATELICO 

Bastos & Campos, Lda. 
R. Maria Andrade, 55- Tel.: 21 81341 DB 
117(}215 USBOA PORTUGAL 

~ ~~,z, CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
e~:· ~ 

~ -
%'I..'SB~ FILIADO NA FEDERACAO PORTUGUESA DE FILATELIA • 

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 

SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5.2 DT.2 - 1150-020 LlSBOA - Telef.: 218 123936 

Expediente - Quintas-feiras e saba dos, das 15 as 19 horas. 

Qualidades e quotiza~oes dos s6cios: 

JUNIOR (menores 18 anos) - 1 000$00 ana 

EFECTIVO (Lisboa e Concelhos Limitrofes) - 1 050$00 semestre; 2 000$00 (ano); 
(Provincia, "has e Macau) - 1 800$00 ana 

CORRESPONDENTE (Estrangeiro) - 2 400$00 ana 

Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro. 
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Novas Emissoes 
Portuguesas 

o SNOOPY NOS CORREIOS 

Dolo de emlssao: 6 de Oulubro de 2000 
Desenho: Peanuts/lulz Duran 
Impressao: INCM. Offset 
Popel: Esmalte 
Dentead.o : 12 x 12 'I. 
Formalo: 40 x 30,6 mm 
Folhas: De 50 selos 
Bloeo com os 6 selos do emlssao: 
644$00/€ 3,21 = 60000 
Bllheles Postals : 6 x 75$001 € 0,37 
Plano de emlssao: 
52$00/€ 0,26 - 1 000000 
52$00/€ 0,26 - 1 000 000 
85$00/€ 0,42 - 250000 

100$00/€ 0,50 - 500000 
140$00/€ 0,70 - 250 000 
215$00/€ 1,07 - 250000 
F 0 C : lIsboa, Porto, Colmbra, EVOla, Faro, Funehal 

e Ponto Delgado. 

CORREIO POR BOlAS E ZEPELINS NOS A~ORES 

Dolo de emlssao: 9 de Outubro de 2000 
Desenho: Carlos Possolo 
Impressao: lito Mala. Offset 
Popel : Esmalte 
Denleado: 12 x 12 'I, 
Formato: 40 x 30.6 mm 
Folhas: De 50 selos 
Bllheles Postals: 2 x 75$001 € 0,37 
Plano de emlssao: 
B5$00/€ 0.42 - 250000 

140$00/€ 0,70 - 250 000 
F 0 C : lIsboa, Porto, Colmbra. EVOla, Faro, Funehal 

e Ponto Delgado 
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competente" e "addlclonado, como multa, ou
tro sello de Igual valor". 

Estamos pols numa clara fase de transl<;ao 
onde 0 sistema antigo de porte a pagar e mals 
caro do que 0 porte pago e onde para a pe
quena posta, palzes estrangelros, quanto ao 
porte territorial e reglstos era obrlgat6rio 0 uso de 
selos. 

CARIAS ESIAMPILHADAS 
PELOS REMETENTES 

Asslm temos na flgura 2. uma bela carta 
expedlda de Mezao Frio para 0 Porto e recebl
da nesta cldade em 1 de Mar<;o de 1854. 

o remetente teve 0 culdado de escrever a 
palavra 'PAGA" junto ao selo, dando uma ciara 
Informa<;ao que esta deverla ser estampllhada e 
segulr com 0 porte pago de 25 rels, respeltante 
ao peso de ate 3 oltavas. 

.. . 
Fig. 2 

Igualmente temos na flgura 3 uma outra 
carta estampllhada com 25 rels, respeltante ao 
peso de 3 oltavas e expedlda em 30 de Julho 
de 1853 de Santarem para Alhandra . 

Fig. 3 
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CARTAS DE PORTE ~ PAGAR 
PELO DESTINATARIO 

OU PORTEADAS PELO CORREIO 

Na flgura 4 encontra -se uma rara carta 
expedlda de Penlche para Colmbra, em 19 de 
Agosto de 1860, on de 0 remetente usando da 
faculdade de a enviar sem ser franqueada com 
selos a endere<;a e porteando-a pelo seu punho 
no valor de 40 REIS, 0 qual e conflrmado pelo 
correlo, com 0 porte batldo de 40 rels. Serla 16-
glco 0 pr6prlo utlllzador, multar-se a sl pr6prlo ou 
ao destinatorlo ? 

.I. 

Fig. 4 

A 9 de Julho de 1853, flgura 5, e escassos 8 
dlas apOs a entrada em vigor do uso das estam
pllhas postals 0 Sr. Joaqulm Pinto Leite recebe na 
sua casa do Porto uma carta envlada de Gul
maraes, onde 0 remetente Joao Marlnho Alves 
para alem de endere<;ar a carta escreve pelo 
seu pr6prlo punho 0 porte a pogar de 80 REIS cor
respondente ao peso de 7 oltavas, 

Repare-se que 0 correlo nao Ihe apoe qual
quer porte. 

/' rh? / 
Y;7~/" / " 

I ) 
I , 

~. 

Fig. 5 



Em 31 de Mar<;o de 1856. flgura 6 a 
"AGENCE CONSULAIRE DE FRANCE - A FARO" 
envlou de Faro para 0 Consul de Fran<;a em 
"L1sbonne" uma carta com 0 porte a po gar pelo 
Consul. tendo 0 correlo procedldo 00 
porteamento do mesma em 40 rels con forme 
determlnava a tabela de portes. 

Entoo 0 Consulado ia obrlgar 0 Consul a pa
gar multas ?? 

40 

(l ~}J:;); 

--'vk~u--
Fig . 6 

Apenas por curiosldade Informo que quando 
comprel esta carta a mesma tinha aposto um 
selo de 25 rels sobre 0 porte de 40 rels. selo este 
claramente "USADO" em pleno seculo XX por 01-
gum "conhecedo( do materia. 

Esta carta tem 0 mesmo destlnatorlo que 
Bordalo Sanches apresenta no seu artlgo como 
figura 6 e essa devldamente multada. 

Para termlnar este ponto reflra-se que nesta 
fase de transl<;oo 0 sistema era bem flexfvel. Jo 
que se uma carta fosse expedlda com um selo 
servldo. era multada. de modo mals leve do que 
como posterlormente velo a acontecer. de for
ma bem mals pesada em 1880. sen do slmples
mente franqueada de novo como se tivesse sldo 
expedlda sem selo. 

No mlnha colec<;oo possuo alnda um exem
plar que noo sendo pr6prlamente um exemplar 
com 0 selo usado lIustra 0 que acabo de dlzer. 

Repare-se no carta do flgura 7. 
Carta do SNR - Servl<;o Naclonal e Real envl

ada do Crato para Leiria. em 18 de Novembro 
de 1855. 

Noo fol conslderada pelo correlo como do 
SNR e fol multada com um porteamento de 40 
rels previsto no leI. 

CARTAS MULTADAS 

Em 4/11/1858. flgura 8. era expedida de 
Obldos uma carta para Lisboa. estampllhada. 
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Fig . 7 

com 0 porte de 25 rels correspondente ate a 3 
oitavas. 

Por ter excesso de peso. e por estar Insuflcl
entemente estampllhada fol multada em 50 rels. 
correspondente 00 dobro do porte em falta. 

o S.N.R. - Servl<;o Naclonal e Real s6 podia 
ser usado pel as entldades oficlals que se encon
travam devidamente autorlzadas para tal. 

Em 8 de Abril de 1861 era envlada de 
RUIV.A.ES para Braga uma carta menclonando 
SNR. que per ser Incorrecto fol multada em 50 
rels. conforme se pode ver no figura 9. 

Fig. 9 

Livro · Portugal em Selos 2000 

o livro Portugal em Selos 2000 revisita 
todo 0 ano filatelico, tendo por base a come
mora~oo do centenario da morte de Antonio 
Nobre. Trata-se de uma obra de qualidade su
perior, com textos em portugues e ingles. Com 
uma tiragem limitada e numerada, graficamen
te cuidada e profusamente ilustrada, constitui 
uma pe~a unica de colec~oo. 

Os cinquenta e nove selos que 0 integram, 
no valor de 6.805$00, correspondentes a vin
te emiss6es de 2000, servem de pretexto para 
uma incursoo ao universo do pensamento e 
da vida e obra do poeta da Saudade. 

Como ilustra~6es, foram recolhidas ima
gens, pouco ou nada conhecidas, de locais ligados a vida de Nobre, de obras de arte que 
Ihe foram dedicadas e ainda de obiectos e documentos varios existentes em bibliotecas de
tentoras do seu espolio. 

o texto, de acentuado cunho literario e didactico, e da autoria de Maria Ema Torracha 
Ferreira, licenciada em Filologia Romanica, e Mestra em Literatura Portuguesa. 

Pre~o: 11.200$00 
A venda: 

• no sua Esta~oo de Correios 
• na Filatelia: 

::) Loia - Av. Casal Ribeiro, 28 - 1049-052 LlSBOA 
::) Atraves da linha gratis 800 273 273 
::) Par fax: 21 3111848 ou e-mail: mercadonacfil@cft.pt 
::) Em sobrescrito, pora Remessa Livre 11004 1032-960 

LlSBOA (noo precisa de selo). 

Ofertas: 

• A revista trimestral do Clube do Coleccionador e 0 direito a quota de socio deste clu
be, durante urn ano; 

• Urn marcador coleccionavel numerado, de Ant6nio Nobre; 
• ... E ainda: 3 Blocos do emissoo especial "Seculo XX em Selos" (no valor de 1.560$00), 

que assinalam os acontecimentos e as personagens mais marcantes do historia destes 
ultimos cern anos. 
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Podem Jazer parte das nossas recordac;oes ... 

, 
UMA TABUA, 
UMA CORDA 

E UMA IRVORE! 

Mas hoje querenl0S lnais ... 

REBOPRE 
SOC/EDADE REVENDEDORA 

DE APARELHOS DE PREClsAD. S.A. 

Seguran~a • Cor • Variedade 

Temos alnda outra carta na flgura 10. que 
enviada com um porte de 25 rels em Dezembro 
de 1853 e por ter excesso de peso fol porteada 
com a multa de 50 reis. 

Fig. 10 

Assim temos besicamente tres tipos de 
cartas ou correspondencia em Portugal de 
1853 a 1861: 

- As estampllhadas. 
- As porteadas de porte a pagar. 
- As porteadas de multadas. 

As primelras clrculavam previamente 
estampilhadas sendo 0 porte pago pelo re
metente. 

As segundas clrculavam sem estampllhas 
ou selos sendo 0 porte pago pelo destlnaterio 
e 0 porteamento feito na carta pelo remeten
te ou pelo servi<;:o de correlo respectivo. 

As tercelras eram infrac<;:6es aos portes de
terminados na respectiva tabela ou outras de
termlna<;:6es regulamentares e por Isso multadas. 
sendo estes valores. relativos as In
frac<;:6es. pagos igualmente pelos 
destinaterios. 

Come<;:amos entao a ter 
bem claro a dlferen<;:a entre 
"PORTE A PAGAR" ou "POR
TEADO" pelo correlo e "MULTA" 
ou MULTA PORTEADA PHO 
CORREIO, no sentldo estricto 
que era dado a palavra 
PORTEAR. 

Enquanto 0 prlmeiro faz par
te da tabela dos portes e era 
efectlvamente um porte e esta
va devidamente regulamentado 
a "MULTA" era bem dlferente e 
funclonava conforme a infrac-
<;:00 e em fun<;:60 desta . 
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Confundlr-se todos os "PORTEADOS" com 
"MULTA" parece-me neste caso Imposslvel. 
em face do disposto no Decreto de 1 852. 

CIRCULAR NR. 17 DE 30 DE ABRIL DE 
~ 

Esta circular regulamentava 0 que se fa
zer as correspondenclas que eram envladas 
com 0 endere<;:o errado ou cujos destinaterl
os nao se encontravam presentes no acto de 
entrega da correspondencla e que serlam 
entao reexpedidas. 

Se a correspondencla fosse expedlda 
estampilhada ou com 0 porte a pagar exlsti
am sempre duas hip6teses: 

1 - A correspondencia a reexpedir podia ser 
franqueada por alguem por melo de se
los e nesse caso pagaria os correspon
dentes 25 rels de porte pago e asslm 
sucessivamente. 

2 - Caso nao existisse nlnguem para pa
gar 0 porte a correspondencla seria 
franqueada ou porteada pelo correia 
com 0 respectiv~ porte a pagar de 
correlo e asslm sucessivamente. sen
do este porteamento Indlcado pelo 
correlo com a designOl;ao "MAIS". 

A correspondencla reexpedida nao era 
MULTADA. 

o correio limitava a apor 0 porte ou a portear 
conforme 0 prevlsto na respectiva tabela e se
gundo 0 tipo de pagamento do mesmo. 

Repare-se na carta da figura 11. 

Fig. 11 



Em 16 de Julho de 1857 fol envlada de 
Lamego para Llsboa uma carta para a Mar
quesa de Bemposta. Subserra. devldamente 
selada com 0 porte pago de 25 rels. 

A Marquesa de Bemposta. Subserra noo se 
encontrava em Llsboa. mas sim em Alhandra. 

Foi entoo a carta reexpedlda para Alhandra 
e como nlnguem em Llsboa Ihe apos novo selo. 
o correlo menclonou "MAIS 40". (claro de por
te) pelo que a Marquesa de Bemposta. Subserra 
teve que pagar 0 porte de 40 rels .. previsto na 
tabela de portes e regulamentado na circular 
numero 17. 

Tals sltuac;:6es foram certamente consldera
das abuslvas pela populac;:oo. ja que 0 correio. 
sem qualquer flexibllldade. cobrava um porte de 
40 rels ou mals. noo dando sequer a posslbillda
de do utente escolher 0 porte mals favoravel. 

Quem podia dizer ao correlo. que encontran
do-se hlpotetlcamente alguem no local do des
tlnatarlo aquele noo optarla por pagar 
prevlamente 0 porte proce
dendo 6 selagem da corres
pondemcla? 

CIRCULAR NR. 25 DE 23 
DE NOVEMBRO 

DE 1858 

Esta circular vem satlsfa
zer as reclamac;:6es que de
verlam exlstlr e repor 
uma certa justlc;:a determl
nando que as reexpe
dlc;:6es passassem a ser 
pagas por "novo porte da 
Importancla dos sellos que 
Ihes possam pertencer se
gundo a competente ta
bella. 0 qual sera satlsfelto 
pel os destlnatarlos. se na 
occasloo da remessa das 
mesmas noo houver quem pretenda affixar-Ihe os 
necessarlos sellos". 

- Caro Bordalo Sanches. 0 correlo e algo que 
esteve e esta sempre em evoluc;:oo e posso-Ihe 
dlzer "a talhe de folce" que a Reforma do cor
relo de 1880 abollu os portes das corresponden
clas reexpedidas. capitulo II artlgo 7.° nO 2 
quando dlz que "Sao isentos de porte ou taxa -
As correspondenclas franqueadas caidas em re
fugo. ou reenviadas por qualquer motivo·. 

Logo a carta que e apresentada por Bor
dalo Sanches e envlada. tambem para a Mar
quesa da Bemposta. e de Clntra para a 
Azambuja e com um porte ou porteada em 
40 reis e outra vez porteada em 25 rels e 
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~eexpedlda para Alhandra so prova duas 
colsas: 

1 - Que os 40 rels eram um porte a pagar e 
jamals uma multa. sendo pratica habitu
al e Introduzlda nos prlmelros tempos do 
selo adesivo. 

2 - Que as reexpedic;:6es. loglcamente serl
am pagas pelo destinatario. se noo tives
sem sldo pagas prevlamente pelo 
remetente. sendo porteadas e nunca 
multadas em 25 rels. porte este porteado 
pelo correlo e pago loglcamente pelo 
destlnatario con forme 0 prevlsto na cir
cular. 

Esta circular manteve-se em vigor duran
te bastante tempo. 

Repare-se na magnifica carta e exemplo 
que se apresenta na flgura 12. 

.'--
CI1:t~A.'rr.l .t 

~~ 

Fig. 12 

Carta expedlda de CONSTANCIA para Tor
res Novas com selo de 25 rels. que Infellzmente 
fol retlrado ou calu da carta. 

Noo estando 0 remetente e reexpedlda 
de TORRES NOVAS para Llsboa sendo-Ihe 
aposto pelo correlo 0 porte de reexpedlc;:oo 
de 25 rels. 

Noo estando Igualmente 0 destlnatarlo em 
Llsboa e reexpedlda de novo de Llsboa para 
Leiria. mas agora 0 remetente paga 0 porte 
prevlamente selando-a com um selo de 25 reis 
obllterado com 0 carlmbo de barras numerico 
nO 1 de Llsboa. 

Naturalmente que tooos. os alnda apensos 6s 
margens. sao. de Imedlato. melhor e mals facll
mente classlficavels. TOOavla. 0 «Iado-da-cola •• 
quando submetido 6 tal luz. tambem ajuda bas
tante. Noo desprezar. 

Ela alnda nos permite distinguir cores/dlfe
renc;:as entre 0 mesmo valor. Experlmentem. 
Veroo como e glro/engrac;:ado e. ate. 
entuslasmante. Sera uma mentlra/forma de as 
.ver. melhor. com preclsoo. quando ALGUEM 
entender .meter ombros ao trabalho •• nada 
facll. dlsso estou convlcto. 

Ora assim sendo. e parque sel haver coleccl
onadores deste tipo de seio. como 0 acontecldo 
aos .CERES •• salvaguardando a -Idade-. que Ihes 
vamos fazer? Noo fol j6 editado um livro par (va la 
mals uma ajuda Amigo Dlas Ferreira(2)) dos peque
nos anomalias havidos dLKante a ImpressCio? Claro 
que simi 0 que falta e vontade de -meter om
bros. ao trabalho. E sempre mals facll .esperar» 
peIos outros ... Sera que noo exlstem varledades nos 
cores enos popels? 

A proposito e a tempo. a Serle PORTEADO. 
n.DS 55 a 64. denteada 12 1/2, pertence 6 «fami
lia Fluor. e devera ter-se Isso em conslderac;:oo 
dado 0 valor actual do 5$00. «Fabrlcam-se. 
tantos .mllagres .... em bora a malorla dos co
leccionadores noo se Interessem. por este sec
tor. Todavla. 0 seu estudo e colecclonlsmo. 
merece alguma (senoo multa) atenc;:oo. pelo 
menos por parte daqueles que 0 sao. a 100"10 
e se estoo barrlfando para as medalhas. Ado
ram a SUA Fllatella e nada mals. Pensem nlsso. 
por favor; veroo quanto valera a pena. Dlflcul
dades? Tentem e veroo. especlalmente no to
cante a .materlal. devldamente clrculado. Que 
me dlz a Isso. meu Caro Sanches? 

o melhor e flcar por aqul. pols sem querer. 
ja ful alem do que «manda- 0 sAo ZENAo. e 
aguardar esperanc;:osamente. 

... ja agora. sabia que os 2 C .. castanho ou 
amarelo laranja. Impressos nos mesmos «de
servlc;:o-Interno •• os tals sobretaxados: 

«Selo de 1/2 cent .• 

existem em popel .L1S0. ou .PONTINHAOO VERTI
CAL.? Claro que sabia. Eu e que noo. Como? 
Estou a referlr-me aos .CERES •• desculpem. 

Nota da Redac~o: 
Satlsfazendo 0 pedido do prezado cons6clo 

e estlmado colaborador Informa-se 0 seguln
te: 

1 ) Os selos postals portugueses Fluorescentes 
e Fosforescente. Eng. Manuel Ribeiro Marques Go
mes. 

2) Portugal Ceres. Variedades de cliche. 
J.M. Miranda da Mota e Armando M. OlIveira 
Vieira. 
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VAMOS ESCLARECER (7) 
2000-03 

Entao e os «CAVALINHOS» ... e nao s6? 

A qui ha anos (quantos?) 0 Eng. MARQUES 
GOMES - um dos AMIGOS que ja se . 
toram - como bom estudloso que 

fol, num dos seus escrltos, que noo acerca 
dos Insectos, .desceu mals tundo. e fol ata 
a -fluor. e -fosforescencla- de acordo com 
os papais (vide n.D ... (1) ajude-me Amigo 
Dias Ferreira pols, aqui, noo possuo tals ele
mentos) de que, como a natural (?) jomois se 
voltou a talar. Erro? Colsas de somenos, noo 
sao? 

N.OI Cat. Popel Normal Popel Fluor 

763 $05 lerna leri10 

764 $10 FoIta·me leri10 

765 $20 lema leri10 

BIB $30 lerna leri10 

766 $50 Teri10 leri10 

767 $90 Fana·me leri10 

768 1$00 lerna leri10 

769 1$40 Teri10 Fana·me 

770 1$50 lerna leri10 

771 2$00 leri10 leri10 

772 2$30 lerna Teri10 

773 2$50 lert\a lema 

774 5$00 lema lema 

775 10$00 lema lema 

776 20$00 Fana·me Fana·me 

777 50$00 FoIta·me lerna 
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Americo Mascarenhas Pereira 

POls al Ao trazer alguma papelada, Inclusive 
classlficadores contendo selos portugueses, de que 
ando arredlo desde 1977, «del de caras- com um 
gruplnho de .cavalinhos. em novo e, mals alnda, 
a Indicagoo de .Papel Fluorescente •. Obviamen· 
te, procurel a conflrma<;oo e cheguel a ela, sem 
qualsquer dificuldades, mediante a tallampada de 
«Iuz preta», como Ihe tenho ouvldo chamar. 

Multo embora, a estock. fosse pequeno, aln
da deu para peder Informar da existencla de: (Ca
to logo Afinsa) 

OBSERVAC;:OES 

A Impressao recio-verso, fol feita no 2.° tipo 

-
-
-
-

o -fluor- e a tal relmpressao 

-
-
-
-

o -fluor- e a tal reimpressao 

-

-
-
-
-

1861 - 1870 

Mas repare meu Caro Bordalo Sanches 
que apos 1 861 as cartas com 0 porte a pa
gar ou porteadas pelo correlo dlmlnulram 
consideravelmente e Isto em tun<;oo do gran
de agravamento, aqul sim clara penaliza<;oo 
a ro<;ar a multa, que as correspondemclas 
passaram a ter, ou seja 0 dobro do porte em 
talta, ja que apos 8 anos de correio adesivo, 
o periodo de transl<;oo tinha passado, noo 
sen do necessaria a prudencla usada em 
1852, ja que 0 novo sistema ja estava sullci
entemente dlvulgado e Implementado. 

Mesmo assim exlstiam casos em que os por
tes continuaram a ser pagos pel os destlnatarlos, 
seguindo 0 modelo introduzido no periodo de 
transl<;oo entre 1 853 e 1 861 . 

Repare-se na tigura 13 

Fig. 13 

"Noo leva estampllha porque noo 05-6 
a venda nesta villa" . 

Alguam se justitica aos Srs. Carlos Josa Paes 
e Compo. que a carta expedlda para si e do 
FUNDAo para 0 Porto em 2 de Margo de 1865 
leva 0 porte de 50 rels, manuscrlto e cujo 
porteamento a confirmado pelo correio, porque 
noo havia "estampilha" a venda nos correlos do 
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Fundoo e por isso teroo que pagar 0 porte de 
50 reis. 

Logo de 1853 a 1 861 e a por isto que me 
bato, existiam claramente dols portes de cor
relo, um pra-pago e outro a pagar. 

o pra-pago era feito POT melo de selos e 
o porte a pagar por meio do 
"PORTEAMENTO" das cartas felto pelos cor
reios. 

"A INFERIORIDADE DOS PORTES PAGOS 
POR MEIO DE SELLOS, ............ E UM DOS 
MEIOS PROPOSTOS PARA CONVIDAR 0 PU
BLICO A FAZER USC DOS SELLOS". 

Mas deixei de prop6sito para 0 fim 0 gran
de exemplo de como existem excep<;6es a 
regra. 

Repare, meu caro Bordalo Sanches, na fi
gura 14. 

/:' 

Fig. 14 

Carta envlada de BARCELOS (FAO) para a 
Porto, em 27 de Abril de 1859, noo sendo sela
da, devia ter sldo porteada pelo correio em 40 
rels, porem tem manuscrito no canto superior es· 
querdo "Pg de sello 25". E esta? 

56 provo, sem duvlda, que de 1853 a 1861 
eram clara mente os remetentes que optavam 
por um porte pago de 25 reis ou a pagar de 40 
rais e assim sucesslvamente. 

Logo, estimado Bordalo Sanches, querer 
meter tudo dentro do mesmo saco "Porteado 
ou a multa" a absolutamente Inlmagln6vel na
quela e nesta epoca e dentro de todos os 
prlnciplos que aqul enuncJel. 

Se vou de seguida focar a sua participagoo 
de Historia Postal "PORTEADO DE PORTUGAL OU 
A MULTA POSTAL EM PORTUGAL" conforme 
titulo do seu Passaporte Filatalico a apenas por
que 0 caro Bordalo Sanches atirma no seu arti-



go que "val partlclpar no proxima Exposlgoo 
Filatelica Nacional - Llsboa-2000' e que "os con
ceitos e principlos expressos nos dols artigos de 
Pedro Vaz Pereira, poderoo de algum modo in
fluenclar negativamente a apreclagoo e a clos
sificagoo do Colecgoo atros referlda". 

Continuar a dar 0 tftulo e 0 tratamento am
bfguo a sua partlcipagoo de "Porteado ou a 
Multo em Portugal" e a meu ver confuso e pou
co esclarecedor do que e pretendido com 
a sua particlpagoo. 

Assim entendo e aconselho-o a das duos 
uma: 

- Ou passa 0 tftulo do participagoo pa
ra "PORTE A PAGAR PORTEADO E A 
MULTA POSTAL PORTEADA EM POR
TUGAL", dlstlnguldo claramente as 
duos coisas, jo que as cartas de porte a 
pagar, usadas abundantemente entre 
1853 e 1861 noo sao multas. Devera ain
do reorganlzar a estrutura do sua partlcl
pagoo, porem correndo 0 risco de a 
mesma se tornar em dois assuntos dls
tintos, jo que portes a pagar nada tem 
a ver com multas e a meu ver noo de
vem ser apresentados no mesma parti
cipagoo. 

2 - Ou entoo retlra pura e slmplesmente to
das as cartas de porte A PAGAR que 
tem no sua participagoo, JA QUE NAo 
SE TRATAM DE MULTAS. 

Estlmado Bordalo Sanches a nossa diferenga 
de opinioo reside estritamente no facto de voce 
querer que"PORTEADO DE PORTUGAL OU MUL
TA" SEJAM A MESMA COISA e meter tudo 
no mesmo saco. 

As cartas com 0 porte a pagar eram no sen
tido estrito do palavra a epoca 'porteadas' pelo 
correio, no Igual senti do estrlto de par 0 porte, 
colocar 0 porte, porteamento, portear, e jamals 
com 0 sentldo de MULTA como voce Ihe quiz 
sempre dar. 

A Multa e sempre arlginada par uma Infrac
gao ao dlsposto e as cartas de porte a pagar 
no ana de 1853 jamals faram uma multa. 

A provo-Io esto 0 facto do relatlva faclll
dade e abundancla com que as mesmas 
aparecem, consequencla da fase de transl
gao de 1 853 a 1 861 em que 0 perfodo do 
PORTE A PAGAR ou porteamento usado 
durante dezenas de anos, fol Igualmente pro
long ado e prevlsto no Decreto de 1852 ao 
tornar-se em determlnados casos facultatlvo 
o uso de estampllhas ou 0 porte previamente 
pago. 
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Par ultimo quero fellcltar Bardalo Sanches 
pelos finalmente 90 pontos obtldos e a meda
Iha de Duro grande que ganhou no LlSBOA-2000, 
estando eu certo que 0 juri do referlda expo
slgoo noo se delxou Influenclar nem par 
Bardalo Sanches, ou por mim, jo que esse 
mesmo juri e suflclentemente conhecedar das 
materlas e competente para se delxar Influ
enciar, conforme era temor de Bordalo 
Sanches , coso controrlo terlamos que rever 
toda a estrutura do fllatella portuguesa, tal a 
fragllidade de que a mesma estarla imbufda 

Estou certo que de futuro 0 Juri noo delxaro 
de continuar a classificar a sua colecgoo dentro 
dos parametros que ela merecer e que 0 juri 
julgue como justos. 

Esta noo e uma disputa pessoal, mas ape
nos uma troca de oplnloes e Idelas onde a ele
vagoo deve perslstlr e a adjectlvagoo ou 
comentorlos desproposltados devem ser 
limlnarmente banldos. 

Estlmado Amigo Bordalo Sanches, aqul fica 
a minha opinioo. Acredite que res pelto a sua, 
mas noo concordo com 0 seu ambfguo concel
to de porteado, 0 qual confundlro, estou certo 
muitas pessoas e em especial os lelgos. 

Cartao 
de Filatelista 

No Congresso do Federagoo Portugue
sa de Fllatella/APD, reallzado em 16 de 
Dezembro passado, fol aprovado 0 novo 
.Regulamento do Cartoo de Filatelista» que 
sera envlado a quem Interessar. 

As renovagoes para 0 ana de 2001 
seroo efectuadas mediante pedldo. (Cus
to: 1500$00 cartoo + 100$00 portes). 

Ao findar 0 ana de 2000 desejamos, sln
ceramente, a todos os nossos prezados 
assoclados, colaboradores e anunclantes 
e Ex.OS Famfllas Festas Multo Fellzes e que 0 

Novo Ano Ihes traga multas fellcldades e 
prosperldades. 

Art. 103.° 0 despacho de mercadorias contidas nos 
volumes importados do estrangeiro, 56 pod era ser 
effeituado em lis boa, Porto ou Funchal. 

Art. 104.° Para 0 despacho de importac;ao de 
encommendas usar-se-ao cadernetas do modele D. 

Art. 105.° Quando as declarac;oes para as 
alfandegas, que acompanham os volumes de 
procedencia estrangeira, comprehenderem mais de 
um volume, 0 despacho 56 podera ser effeituado 
pela totalidade da remessa. 

Art. 106.° As importancias cobradas por direi
tos de importac;ao serao convertidas em vales de 
servic;o, emittidos a favor dos fieis da 6." e 5." sec
c;oes de Lisboa e Porto, ou do fiel dos servic;os 
telegrapho-postaes do Funchal, conforme 0 caso. 
Nestes vales e respectivos taloes escrever-se-ao, a 
tinta encarnada, as palavras - encommendas postaes 
- bilhete n. ° ... 

§ unico. Quando, por qualquer circumstancia, 
nao tenha podido ser entregue a encommenda, os 
chefes de estac;ao participarao 0 facto ao fiel, de 
quem a houverem recebido. 

Art. 107.° As encommendas oneradas com di
reitos de importac;ao e destinadas a estac;oes f6ra 
das slides dos concelhos serao enviadas as estac;oes 
dos concelhos onde sera feita a cobranc;a dos refe
rides direitos, sendo seguidamente as mesmas 
remettidas para a estac;ao do destino, ou entregues 
na slide do concelho, conforme os destinatarios 
desejarem. 

§ unico. Pelo que respeita as estac;oes urbanas, 
proceder-se-a em harmonia com as instrucc;oes e 
ordens que expedir a direcc;ao geral. 

Art. 108.° Os fieis responsaveis pelas impor
tancias mencionadas no artigo 109.°, organizarao 
um livro auxiliar de contas por direitos aduaneiros 
com as estac;oes. 

Art. 109.° As importancias dos vales recebidos, 
bem como os bilhetes de despacho que Ihes digam 
respeito, serao opportunamente mencionadas na 
guia n.o 220 que se organizar para a entrega nas 
alfandegas. 

Art. 110.° Para a liquidac;ao dos impostos di
rectos camararios especiaes as ilhas dos Ac;ores, os 
fieis ou chefes das estac;oes telegrapho-postaes avi
sarao a alfandega local, a fim de que um emprega
do aduaneiro comparec;a na respectiva estac;ao para 
a contagem dos mesmos direitos. Este servic;o sera 
desempenhado no praso de trez dias, a contar do 
da chegada das encommendas as estac;oes telegra
pho-postaes. 

§ 1.° Os empregados aduaneiros entregarao aos 
fieis ou chefes das estac;oes, para constituir os 
debitos destes, os competentes bilhetes de despa
cho, conservando em seu poder os respectivos ta
loes. 

§ 2.° Para a fiscalisac;ao e entrega na alfandega 
do producto destes impostos proceder-se-a de for
ma analoga ao que se acha disposto no artigo 97.° 
em relac;ao ao Funchal. 
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AI\. 111.° Os empregados fiscaes deverao verificar 
o conteudo dos volumes sempre que tiverem duvida da 
veracidade ou ciareza da deciarac;ao respectiva. 

Art. 112.° A importancia, em moeda forte, dos di
reitos, taxas e mais despezas com que tiverem sido one
radas em lisboa, Porto ou Funchal as encommendas 
destinadas aos Ac;ores, sera ali cobrada em moeda ac;o
riana, ao cambio official. 

Art. 113.° Quando as encommendas tiverem de 
ser reexpedidas, os empregados das alfandegas fa
rao cortar os sellos de despacho de importac;ao 
affixados nos volumes, e substituil-os por sell os de 
reexportac;ao, e annularao os respectivos bilhetes de 
despacho de importac;ao e seus taloes, por meio de 
um carimbo com a palavra «reexportac;ao», contan
do-se nova mente nesses mesmos documentos as 
imposic;oes devidas. 

§ unico. Os empregados aduaneiros, a quem 
competir annullar os bilhetes de despacho, envia
rao um modele E a 7." e 6." secc;oes dos respecti
vos servic;os dos correios de lisboa ou Porto, ou ao 
chefe dos servic;os telegrapho-postaes do Funchal. 
As guias n.o 222 serao enviadas a direcc;ao geral com 
os respectivos bilhetes de despacho annulados. 

Art. 114.° Os volumes que contenham objec
tos sujeitos a contrastaria nao pod em ser submet
tid os a despacho senao em presenc;a do destinatario, 
ou pessoa por elle devidamente auctorisada, que 
devera satisfazer a importancia dos direitos adua
neiros para que os mesmos objectos sejam, pela 
alfandega, remettidos a repartic;ao da contrastaria. 
o interessado recebera a encommenda na mesma 
repartic;ao mediante a apresentac;ao do documento 
comprovativo de haver pago os direitos aduanei
roS. 

Art. 115.° Os volumes que contenham cartas 
de jogar, nao selladas, nao podem ser submettidos 
a despacho senao em presenc;a do destinatario, ou 
de pessoa por elle devidamente auctorisada, que 
devera satisfazer a importancia dos direitos adua
neiros para que as mesmas cartas sejam, pela alfan
dega, remettidas a casa da moeda, a fim de serem 
ali selladas, sem 0 que nao poderao ser entregues 
ao destinatario. 

Art. 116.° A administrac;ao geral das alfandegas 
enviara a direcc;ao geral dos correios e telegraphos, 
ate 0 dia 15 de cada mez, relac;oes dos despachos 
por cobrar ate 0 ultimo dia util do mez anterior, 
que formam 0 debito dos fieis, chefes das 6." e 5." 
secc;oes das estac;oes centraes dos correios de lis
boa e Porto e do fiel da estac;ao telegrapho-postal 
do Funchal. 

Art. 117.° As disposic;oes deste regulamento es
tarao em pleno vigor no dia 1 de janeiro de 1900. 

Pac;o, em 16 de novembro de 1899. - Elvino 
Jose de Souza e Brito. 

(D. do G. de 21 de novembro de 1899, n.o 264). 



Art. 86. 0 E facultado aos destinatarios de 
encommendas procedentes de paizes estrangeiros 
assistir, por si ou por empregados seus, para este 
fim especialmente auctorisados, aos despachos das 
mesmas encommendas, quando assim 0 tenham 
requerido e tenham obtido deferimento pel a direc
~ao geral. A estes destinatarios serao expedidos 
avisos da chegada das encommendas, logo que te
nha terminado a conferencia das remessas de que 
as mesmas encommendas fazem parte. 

§ unico. Por esse servi~o especial pagarao os 
interessados, por anno, a quantia de 4$500 reis. Seja 
qual for a data da auctorisa~ao, cessa 0 direito que 
a mesma confere em 31 de dezembro do anne em 
que houver side concedida. 

Art. 87.0 0 servi~o de verifica~oes de que tracta 
o artigo 85.0 principiara as nove horas da manha e 
terminara as trez horas da tarde. 

Art. 88.0 Os impressos e os objectos necessarios 
para 0 servi~o fiscal, serao fornecidos pel a alfandega; 
todas as outras despezas ficarao a cargo da direc
~ao geral dos correios e telegraphos. 

Art. 89.0 0 despacho de encommendas sera 
effeituado com referencia a volume completo, sen
do prohibido para uma parte desse volume. 

Art. 90. 0 0 imposto do sello respectivo aos 
bilhetes de despacho de encommendas bem como 
quaesquer outras imposi~oes legaes, e 0 custo dos 
impressos, serao contados no respectivo bilhete de 
despacho, cobrando-se a sua importancia juncta
mente com a importancia dos impostos. 

Art. 91.0 Os volumes que forem abertos pelos 
empregados fiscaes serao sellados com 0 sello da 
alfandega respectiva. 

Art. 92.0 Sempre que haja contesta~ao com res
peito a classifica~ao das mercadorias contidas em 
encommendas ou que estas sejam requisitadas pel a 
alfandega para ali serem despachadas ou reexpor
tadas, serao, depois de satisfeitas as taxas postaes, 
enviadas a alfandega, descriptas em modelo n.O 233 
em triplicado, para ali se seguirem os termos do 
processo usados em taes casas. 

§ unico. Para que as encommendas sejam re
quisitadas pela alfandega e necessario que os 
destinatarios 0 requeiram a mesma alfandega. 

Art. 93.0 Os directores das alfandegas manda
rao proceder, quando julgarem conveniente, a 
reverifica~oes volantes nos despachos de encom
mendas, e tomarao acerca deste servi~o as provi
dencias que tiverem por necessarias para 
salvaguardar os interesses da fazenda nacional. 

Art. 94. 0 Os destinatarios de encommendas 
sujeitas a impostos poderao exigir copia dos bilhe-

. tes de despacho, os quaes Ihe serao fornecidos em 
impressos, modele n.o 245. Por cada folha destas 
copias sera paga a importancia de 25 reis por meio 
de affixa~ao de sellos nas mesmas copias. 

Art. 95. 0 Aos empregados aduaneiros, que 
funccionarem juncto das 6." e 5." sec~oes das res
pectivas esta~oes centraes dos correios de lisboa e 
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Porto, cumpre remetter diariamente para as 7." e 
6." sec~oes das mesmas esta~oes centraes rela~oes 
distinctas, segundo a proveniencia do despacho, de 
modele F, com referencia a todas as encommendas 
que houverem despachado no dia anterior, deven
do previa mente estas rela~oes ser visadas pelo res
pectivo fiel. 0 empregado aduaneiro que funccionar 
juncto do fiel dos servi~os telegrapho-postaes do 
Funchal remettera ao chefe dos servi~os telegrapho
postaes do districto, nas segundas e quintas feiras, 
ou nos dias seguintes, se aquelles forem santifica
dos ou feria dos, identicas rela~oes do modele F, 
visadas pelo fiel, com referencia a todas as encom
mendas que houver despachado ate 0 dia anterior. 

Art. 96.0 A cobran~a dos impostos relativos as 
encommendas pertencera, em lisboa e Porto, aos 
fieis, chefes das respectivas 6." e 5." sec~iies das es
ta~oes centraes dos correios, e no Funchal ao fiel 
dos servi~os telegrapho-postaes. 

Art. 97. 0 Os fieis, chefes da 6." e 5." sec~oes 
das esta~oes centraes de correios de lisboa e Porto 
entregarao diariamente ao thesoureiro da respecti
va alfandega a importancia dos impostos arrecada
dos no dia anterior. Para este fim, organizar-se-ao 
tantas rela~oes em duplicado do modele n.O 220, 
quantas as proveniencias dos despachos. Das rela
~oes ficara uma na alfandega com os respectivos 
bilhetes, e a outra, em que 0 thesoureiro da 
alfandega passara recibo, sera entregue ao fiel, que 
a enviara para a 7." e 6." sec~oes dos respectivos 
servi~os. 

Art. 98.0 0 fiel dos servi~os telegrapho-postaes 
do Funchal entregara, nas ter~as feiras e sabbados 
ou no primeiro dia util que se seguir, se aquelles 
forem feriados ou santificados, na alfandega, a 
importancia dos direitos e mais impostos por elle 
arrecadados ate 0 dia antecedente, pela forma 
estabelecida para os fieis de Lisboa e Porto, deven
do remetter a rela~ao recebida da alfandega ao 
chefe dos respectivos servi~os telegrapho-postaes. 

Art. 99.0 Quando em volumes de encommendas 
originarias do continente do rei no ou das ilhas 
adjacentes forem incluidas mercadorias sujeitas a 
imposto de consumo ou de real d'agua, a cobran~a 
destes impostos pod era ser feita em vista das de
clara~oes lan~adas nos mesmos volumes. 

Art. 100.° Para a contagem destes impostos, os 
empregados aduaneiros usarao de cadernetas mo
delos A e 8. 

Art. 101.° Terminado 0 despacho, 0 emprega
do da alfandega separara da caderneta os bilhetes, 
que entregara ao respectivo fiel, arrecadando a 
caderneta com os taloes . 

Art. 102.° Pelo que respeita ao imposto do real 
d'agua e mais impostos locaes, a que possam estar 
sujeitos os volumes de en commend as, fora de Lis
boa e Porto, compete aos destinatarios satisfaze
-los e liquidal-os, sem interven~ao dos empregados 
telegrapho-postaes, nos term os da legisla~ao vigen
teo 
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N a sequencia do apontamento publlca
do no numero anterior deste Boletlm, 
e sem pretensoes de esgotar 0 assun

to, venho divulgar a segunda parte da minha 
lista de .Os Primelros-. Flcam asslm os preza
dos consoclos a posse Integral da referido IIs
ta. E, pols, uma IIsta. Noo e a IIsta. 

Antes de apresentar a relac;:oo acima referida, 
afiguro-se-me curial debruc;:armo-nos sobre 4 ca
sos que, pelas suas caracteristlcas, soo merece
dores de reflexoo acresclda. 

o primelro comentorio a fazer e respeitante ao 
selo decano da temotlca da avla<;oo. A IIteratura 
matellca e quase unanlme em atrlbulr esta classifl
cac;:oo ao selo austrfaco de 1915, de 35+5 hellers 
(ver, por ex., 0 numero de Malo de 1997, da revis
ta .nmbrololslrs»). Apesar da cautoridade» das fon
tes consultadas, noo estou de acordo, pols, Jo em 
1912, os EUA haviam emitido um selo lIustrodo com 
um avioo (Fig. B). Embora se trate de um selo de 
encomendas posta Is, 0 avioo ocupa lugar de 
destaque na lIustrac;:oo. 

o segundo caso que Julgo merecedor da 
nossa especial atenc;:oo dlz respelto ao prlmel
ro selo de futebol. De facto, os primelros selos 
desta popular tematlca poderoo ser os que 
constituem a serie do Urugual, emitida aquando 
do triunfo deste pais nos Jogos Olimplcos de 
Paris, em 1924. Acontece, porem, que a lIus
trac;:oo e legenda destes selos (Fig. G) nada 
nos dizem sabre aquela vitoria. No entanto, no ana 
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seguinte, Isto e, em 1925, 0 futebol e dlstlnguldo 
num selo hungaro, 0 qual nos apresenta um guar
da-redes a defender um forte remate (Fig. H). 
Agora, e pel a prlmelra vez, movimento/acc;:oo/ 
emoc;:oo too caracteristicos do futebol, estoo pre
sentes num selo. Nestas clrcunstanclas, ficaro ao 
crlterlo do colecclonodor eleger um destes dols 
selos para ocupar 0 lugar de destaque na sua 
temotica. 

A tercelra questoo e, talvez, a mals com
pllcada e sobre a mesma noo tomo, por en
quanto, posic;:oo, pols, noo me fol possivel estudar 
uma das pec;:as para, com criterio, fazer a mlnha 
opc;:oo. Reportamo-nos a temotlca do tenls. 

Durante alguns anos, conslderou-se que a 
pec;:a decana desta temotlca serla 0 selo de 
6 centimos de uma serle fJlJplna de 1934, ilus
trado com um Jogador de tenls. Mals tarde, 0 
.decanato» fol anteclpado 1 2 anos e aquela 
distlnc;:oo foi atrlbuida a um Intelro postal, eml
tido em 1.Fev.1922, pelo Congo Belga. 

Sucede, po rem, que se me levantaram 
serlas duvldas quanto a este -recorde-, vlsto 
que, em Novembro p.p., ter Ido a lelloo, em 
Paris, um Intelro postal canadlano de 1908, 
dedlcado 00 -Montreal Racket Club-, lIustrado 
com uma raquete de tenls . Asslm sendo, e 
dado que nem sempre as pec;:as fllatellcas 
correspondem com exactldoo a descrlc;:oo 
dos catologos de venda, devo aguardar me
Ihor oportunldade para me pronunclar. 



Finalmente 0 caso das cadernetas pos
tais. Estas figuram na minha relac;:ao mas com 
reservas, em virtude da data da sua primelra 
emissao nao ser pacifica. A literatura filatelica 
atribul essa distinc;:ao nos correlos britonlcos 
(1904) mas ha autores que fixam 0 seu apa
reclmento em 1878. De facto, foi nesse one 

que, no Relno Unido, foram postas a venda 
cadernetas de selos fiscais. Como este tipo de 
selos foram, em data relativamente recente, In
cluidos na Filatelia (recomendo aos cons6clos 
irem guardando os selos de ... imposto sobre vei
culos), hesito tomar posic;:ao definitiva sobre 0 as
sunto. 

IWJ ASSlNTO PAiSIREGIAO 08S. 

1900 ESCUTISMO Cabo da Boa Selo retratando 0 coronel 
Esperanc;:a Baden-Powell, futuro 
(Guerra Anglo-Boer) fundador do Escutismo 

1901 AUTOMOVEIS Estados Unldos Trata-se curiosamente de um 
autom6vel movido a 
electric Ida de 

1904 CADERNETAS POSTAIS Relno Unldo Data sujeita a uma certa 
controversla. Em Portugal 
surgiram no ano segulnte 

;905 EUROPA Grecla Precursor da tematica 
-Europa- Inlclada em 1956 

1908 SELOS DE BOBINA Estados Unidos Selos distribuidos por 
maquinas automaticas 

1909 SOBRESCRITOS DO 1.° DIA Estados Unidos Elaborado com 0 selo 
comem.o do 1.° Cent.o da 
Navegac;:ao a Vapor no 
Rio Hudson 

1911 BENEFICENCIA Portugal De afixac;:ao obrlgat6ria 
(Fig. A) em dlas determinados 

1912 AVIOES Estadps Unidos Selo destinado a 
(Fig. B) encomendas posta is 

1913 CORREIO PNEUMATICO Italia Selos usados apenas em 
Italla e, de Iniclo, em Roma, 
Milao e Napoles 

1915 ExiLiO Belglca Impressos em Londres 
(Fig. C) 

1915 PORTEADOS Romenia 

1916 SELOS PRODUZIDOS HMS »Ark ROYAL- Apresentavam inscrlc;:oes em 
NUM NAVIO em 3 alfabetos, 3 linguas e 

3 moedas 

1917 CORREIO AEREO (oflclal) Italia Ligac;:ao Turlm-Roma-Turlm 
(Fig. D) 

1919 PETROLEO Azerbeljao Selo nao denteado 
(Fig. E) 

1921 FORMATOS (c. aereo) Letonia Triangulares de vertice 
(Fig. F) invertido 

1921 COFRES FLUTUANTES Paises Balxos Selos que se destlnavam 
a um servlc;:o postal de 
escassa utilidade 
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COISAS E LOISAS DE HA 100 ANOS 

(Contlnua"ao do numero anterior) 

REGUlAMENTO PARA 0 SERVI~O 
DE ENCOMENDAS POSTAIS 

• Decreto de t 6 de Novembro de t 899 • 

Art. 78.° As encommendas a entregar par 
proprio deverao, em acto immediato a sua chegada, 
ser remettidas a alfandega, onde terao absoluta 
preferencia no despacho. Em acto continuo as for
malidades aduaneiras, deverao ser enviadas ao 
domicilio do destinatario, do qual sera cobrada a 
importancia dos direitos da alfandega e as devidas 
taxas postaes. 

Art. 79.° As encommendas procedentes de 
paizes estrangeiros, destinadas a individuos que nao 
se achem nas localidades indicadas nos endere~os 
das mesmas, nao estao sujeitas ao pagamento de 
novo porte quando reexpedidas para qualquer ponto 
do continente do reino. 

§ unico. Quando a reexpedi~ao for para as 
A~ores, serao oneradas com a taxa de 200 reis, e 
para a Madeira com a de 100 reis. Quando reexpe
didas do Funchal para a continente do reino au 
para as A~ores, com a taxa de 100 reis. 

Art. 80.° Quando no praso de quinze dias a 
encommenda nao tiver sido entregue ao destinatario 
au reexpedida, sera preenchido um aviso, modelo 
n.o 240, a qual, acompanhado do boletim de expe
di~ao original, sera enviado pelas vias competentes 
a direc~ao geral, que procedera de forma a fazel-o 
chegar a esta~ao de procedencia. 

§ unico. As esta~6es conservarao as encom
mendas a que se referem estes avisos ate que rece
bam as competentes instruc~6es da direcc;ao geral. 

CAPITULO XIV 

Armazenagem 

Art. 81.° As encommendas internacionaes que, 
depois de concluidos as processos de verifica~ao 
aduaneira, nao sejam retiradas no praso de oito dias, 
data em que devera ser remettido novo aviso, mo
delo n.o 227, ao destinatario, serao oneradas com 
a taxa de armazenagem fixada para a servi~o inter
no, ate ao dia da sua entrega, e cuja cobran~a sera 
feita pelo processo determinado no artigo 51.°. 

§ unico. Quando as encommendas devam ser reex
pedidas au devolvidas ao paiz de origem, a taxa de 
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armazenagem sera lanc;ada a debito do paiz do novo 
destino, em harmonia com a disposto nas conven~6es 
em vigor. A contagem da armazenagem e feita desde 
a data do aviso ao remettente, modelo n.o 240. 

Art. 82.° As disposic;6es deste capitulo nao sao 
applicaveis as encommendas procedentes de paizes 
com as quaes se ten ham feito conven~6es au ve
nham a fazer-se, e em cujas disposic;6es nao esteja 
admittida a taxa de armazenagem. 

CAPITULO XV 

Empacotagem 

Art. 83.° Sao applicaveis as encommendas a 
expedir para fora do reino as preceitos consigna
dos para a servi~o intern a - capitulo IX. 

CAPITULO XVI 

Contagem e cobran~a de impostos e direitos 
flscaes 

Servi~o interno e internacional 

Art. 84.° Para a verificac;ao das encommendas e 
contagem dos direitos e impastos respectivos, serao 
nomeados, pelos directores das alfandegas de Lisboa, 
Porto e Funchal, as empregados fiscaes que forem 
julgados necessarios, as quaes funccionarao nas 6." 
e 5." secc;6es das esta~6es centraes dos correios de 
Lisboa e Porto, e no Funchal na respectiva estac;ao. 

Art. 85.° Depois de cumpridas as formalidades 
postaes, serao as encommendas acompanhadas das 
respectivas declarac;6es para a alfandega, apresen
tadas aos empregados aduaneiros, que procederao 
a abertura das mesmas, verificac;ao e contagem dos 
direitos e mais impastos. 

§ 1.° A este servi~o assistira sempre um empre
gada dos correios como representante dos 
destinatarios. . 

§ 2.° As encommendas sera a entregues, todos 
as dias logo que principie a servic;o de verifica~ao, 
aos empregados aduaneiros, a fim de serem despa
chad as, descriptas numa rela~ao pel as numeros de 
registro e appellidos dos destinatarios. Depois do 
despacho effeituado, a alfandega entregara as 
encommendas ao correia, conferindo-se estas com 
a dicta relac;ao. 



2.00 F 

3.00 

4.00 
5 .00 F 

6.00 F 
10.00 

32.00 F 

35.00 F 
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42.00 
45 .00 
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65 .00 F 
70 .00 
75 .00 
80.00 F 

100.00 F 
200.00 
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EMlssAo NAVHiADORES 3/90 A 4/94 

L canto Inf. esq. Rosa. I I Barras verticals amarelas. L canto Inf. esq. amarelo. sem fosforo 

Sem fosforo. emltido em 1994 

Sem fosforo emltldo em 1993 

I I Barras verticals amarelas. L canto Inf. esq. Rosa. L canto Inf. esq. amarelo. slfosforo 
L canto Inf. esq. Rosa L canto Inf. amarelo 

Sem fosforo emltido em 1994 

I I Barras verticals amarela. sem fosforo 

L canto Inf. esq. amaralo 
L canto Inf. esq. amarelo. L canto Inf. esq. Rosa 

Sem fosforo emilido em 1993 
Sem fosforo emilido em 1994 

L canlo Inf. esq. amarelo 

L canto Inf. esq. Rosa. L canto inf. esq. amarelo 
Sem fosforo emilido am 1993 

Sem fosforo emltldo em 1994 
L canto Inf. esq. amarelo. sem fosforo 

I I Barras verticals amaralas. L canlo Inf. esq. Rosa. - Barra Inf. horizontal Rosa. slfosforo 
Sem fosforo emltido em 1993 

L canto Inf. esq. amaralo 

L canlo Inf. esq. Rosa 

SERCIO \\. DE SOUSA SIMOES 
ESCRrrORlO E LO.J.\ Flu\'TJ':UG\ 

Telefone 262 831 248 - Telefax 262 843 293 
RUA DR. ARTUR FIGUEIROA REGO. 25 - 2500-300 CALDAS DA RAINHA 

ACABA DE SER PUBLICADO 0 SEGUINTE PRECARIO: 

N.O 45 - PORTUGAL 

II Centenario 1953/2000 

Series, blocos, sobrescritos com selos e blocos, carnets, senes 
com trago, etiquetas de maquinas de franquiar, sobrescritos com 
serie e moeda comemorativa, sobrescritos circulados de Portugal 
e postais-maximos (edig6es cn ou particulares) 

SERGIO W. DE SOUSA SIMOES - FILATELIA 
OS selos sao para nos uma coisa muito scria ... 
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N'O ASSUNTO 

1922 TENIS (intelra postal) 

1922 CANTOS DATADOS 

1923 BLOCOS 

1924 FUTEBOl 
(Fig. G) 

1925 FUTEBOl 
(Fig. H) 

1925 ESGRIMA 

1925 ESPERANTO 
(Fig. I) 

1927 FARMAclA 

1928 ANEIS OliMPICOS 
(Fig. J) 

1928 PREMIOS NOBEL 

1928 CANCRO 

1929 TORRE EIFFEL 
(Fig. L) 

1930 GATOS 
(Fig. M) 

1931 TERMITEIRAS 

1932 J.O. DE INVERNO 

1933 AEROGRAMAS 

1933 GUERRA FRIA 

1934 TENIS (selos) 

PAiSIREGIAO OBS. 

Congo Belga Selo: Filipinos (1934) 

Franc;:a 

Luxemburgo Tem como precursor os selos 
da Etl6pla. de 1894. emltldos 
em bloco 

Uruguai o selo noD contem. porem. 
qualquer motivo relaclonado 
dlrectamente com este 
popular desporto. Ver a 
segulr 

Hungrla o selo e ilustrado com um 
guarda-redes a defender 
um remate 

Hungria Este selo pertence a 
mesma serle do selo anterior 

Unloo Sovietlca Legenda em esperanto 

Pol6nla Congo Inter. de Medlclna 
e Farmacia Milltar 

Portugal Selo de Imposto postal. E 
ainda 0 1.0 selo POrtugu9s 
impresso em off-set 

Suic;:a J. Henri Dunant: Premlo 
Nobel do Paz (1901) 

Suecla 

Brasil Correio aereo 

Espanha Correlo aereo 

Sud oeste Afrlcano 

Estados Unldos 

Iraque Crlados por Douglas Gumby 

IIhas Falkland Comemorando 0 1.0 cent.° 
da sua unloo a Coroa 
brltanlca. deram origem a 
uma -guerra de selos» 
que alnda perdura 

Flliplnas (entoo ainda Inserldo numa serie 
territ6rio dos EUA) dedlcado ao 10.0 

Campeonato Desportivo 
do Extremo Oriente 
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1934 BASQUETEBOL Flllpinas 

1935 BAGAGENS Balglca 

1935 MARCOFILIA Checoslovaqula 

1937 MARCOFILIA Estados Unldos 

1938 ORQUiDEAS Costa Rica 

1939 FOGUETOES (transporte Cuba 
por) 

1939 LiNGUAS Suic;a 

1940 COR Unlao Sovlatlca 

1943 CAMPOS Checoslovaqula 
DE CONCENTRA<;Ao 

1944 ViTI MAS DE RAIDE AEREO Gracia 

1944 RUGBI Romania 

1946 MARCOFILIA Estados Unldos 

1947 XADREZ Bulgaria 
(Fig. N) 

1948 PING-PONG Nicaragua 

1949 SELOS SEM TAXA China 
(Fig. 0) 

1950 APICULTURA Suic;a 

1950 BASQUETEBOL Hungrla 

1951 ONU Sede em Nova lorque 

1951 ANIMAlS PRE-HISTORICOS india 

1951 GRANDE PREMIO Fronc;o 
DE ARTE FILATELICA 
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OSS. 

Selo Inserldo na sarle 
referlda anterlormente 

o 1.° carlmbo 
multlcolor 

o 1.° carlmbo «First Day of 
Issue- (1.° Dla de Emlssao) 

A orquidea a a flor 
naclonal deste pais 

Selo de 10 c. com 
sobrecarga «Experlmento 
del Cohete Postal Ano 
de 1939-

1.° selo em 3 linguas, 
emltldo por um governo. 
Ver 1916 

Os prlmelros selos com mals 
de 4 cores (sarle de 1 7 
selos) 

Emltldo pelos alemaes no 
C.c. de Terezln 

Ralde aareo sobre 0 porto 
de Plreu 

1 . ° carlmbo destlnado a 
correlo transportado por 
hellc6ptero 

Emlssao dedlcada aos 
Jogos Balcanlcos 

2 selos e 2 blocos 

4 selos pora correlo 
normal, aareo, expresso 
e reglstado 

Abelha 

Basquetebol femlnlno 

.Stegodon Ganesa» 

Selo do ano anterior 
dedlcado a Madame 
Racamler 

Navegadores - A ultima emissao de selos 
da serie base com tarja fosforescente 

A utlllzoc;ao da torja fosforescente nos 
selos esta relaclonado com 0 trata
mento do correlo. Como a facll de 

Imaglnar era humonamente Impossivel obllterar 
as toneladas de correlo ordlnarlo que afluem 
dlarlamente aos entrepostos postals em tem
po Utll. Os enormes custos que Isso acarretarlo 
necessaria mente se repercutarla nos portes. 

A tecnologla crtou para obvlar este Incon
venlente do tratamento da correspondencla 
ordinaria que a Introduzlda nas .bonhelras. das 
maqulnas obllteradoras duas soluC;oes: 

- Sistema de emlssao de luz radlante com 
um comprlmento de onda de 360 Nano
metros para a detecc;ao da fosforescla; 

- Sistema de leltura de c6dlgo de borras 
ou -dots- neste caso emltlndo tambam 
um felxe de luz mas noutro comprlmento 
de ondo. 

A grande dlferenc;a entre um e outr~ siste
ma reside no custo final do produto selo adap
tado ao sistema adoptado que sera mals 
barato no segundo sistema devldo a supressao 
do operac;ao da colocaC;ao da barra de f6s
foro. 

o sistema da detecC;ao do c6dlgo de 
barras verlflca a carta que val ser obllterada se 
esta devldamente franqulada, anallsando a 
reglao da mesma onde deve ser aposto a 
selo. Se exlste borras ou qualquer serrllha, en
tao, havera reflexao do felxe e a carta passa
ro a fase segulnte. Reparara 0 leitor sempre que 
se deslocar a um supermercodo a operodoro 
que 0 otende Ie a InformoC;ao dos embologens 
que adquirlu com um sistema que se basela 
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no mesmo prtnciplo. Este fol a sistema adopta
do pelos Correlos Portugueses no Iniclo do ana 
de 1993. 

Toda esta longa Introduc;ao fol para expll
car como a felta a verlflcoc;ao mecanlca de 
uma carta qualquer postada num marco de 
correia. Se esta devldomente franqulada segue 
a seu destlno, se fol rejeltada pela maqulno 
obllteradoro tera um tratamento manual. 

A ultimo emlssao bose com tarjo 
fosforescente fol a emlssao dos Novegodores 
que teve Iniclo em Morc;o de 1990 e teve a 
seu flm com a emlssao do 5.° Grupo emltldo 
em Marc;o de 1994. Exlstem volores (toxos) que 
clrcularom sem marcas de tlnto fosforescente 
porque forom emltldos depols de Janeiro de 
1993, ana de vlrogem dos sistemas e Implan
toc;ao de novas equlpamentos. 

Este trobolho que agora se do a conhecer 
dos varlos tlpos de f6sforo utilizado e a sua com
pllac;ao Inlclou-se a partir do emlssao do 1.° 
Grupo, mas s6 agora dado a conhecer devl
do a dais factores . Prlmelro, a ser necessarlo 
anallsar uma grande quantldade de selos de 
cada taxa para que a estudo tlvesse um grau 
de flabllldade elevado. Segundo, a especloll
dade de aerofllatella a que me dedlco e os 
multos afazeres nao delxarem multo tempo, 
mas mesmo asslm nunca delxo de deltar a 
rablnho do olho para as emlssoes base por 
conterem por vezes colsas Interessantes. 

No estudo reallzado subllnha-se no taxa de 
5.00 0 (L) canto Inferior esquerdo amarelo e a 
(-) barra Inferior horizontal rosa no taxa de 
100.00, alguma rarldade porque dentro dos 
mllhares de selos anallsados s6 forom encon
trados 2 e 1 exemplar respectlvamente. 
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/INJ ASSUNTO 

1952 AMONITES 

1954 VlNHO DO PORTO 

1955 FORMATO 

1955 DINOSSAUROS 
(Fig. P) 

1955 ALUMiNIO (selos em) 

1956 JUDO 
(Fig . Q) 

1956 EUROPA-CEPT 

1957 SELOS COMPOSTOS 
(Fig. R) 

1958 MINERAlS 

1958 SELO FALSO 

1961 TAXAS 

1962 MARCOFILIA 

1963 DUPLA REPRODUC;Ao 

1964 AUTOCOLANTES 

1964 PERSONAGENS 

1965 ANTEPASSADO 
DO HOMEM 

1965 2 LiNGUAS/2 MOEDAS 

PAiSIREGtA.O OBS. 

Argelia 

B6lglca loP . • Publlbel- n.o 1905 

MOnaco Trapezoidal. S6ile 
dedlcada a A. Schweitzer 

M6naco • Metrlorhynchus-

Hungrla Serle destlnada ao 
correlo aereo 

Japao 

Alemanha Federal, Portugal aderlu a 
Belglca, Fram;:a, InlclaHva em 1960 
Italla, Luxemburgo 
e Parses Balxos 

Pol6nla Esgrlmlstas 

Surc;:a Serle .Pro Patrla. 

Equador 1.0 reproduc;:ao de um selo 
falso em selo de c. aereo 

IIha de Santa Helena 1.0 selo com valor facial 
numa moeda e sobretaxa 

noutra 

Relno Unldo 1.0 carlmbo destlnado a 
correlo transportado por 
.hovercraft-

Mexico Trata-se de um selo que 
reproduz urn selo que ja 
reproduzla esse selo 

Serra Leoo De formato livre. Neste caso, 
a forma do carta geograflca 
do pais 

Relno Unldo Pela 1.0 vez, 0 R.U. lIustra 
um selo com uma 
persona gem que nao e da 
familia real: Shakespeare 

Tanzania 

Romenla-Jugosl6via Aquondo do Inougurac;:ao 
do Projecto Hldroelectrlco 
de Derdap 
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I>M:) ASSUNTO PAiSIREGIAO OBS. 

1965 CONCORD Malaslo 

1966 LUBRAPEX Brasil 1.° selo dedicado a este 

importante evento filatellco 

1967 TRES DIMENSOES Reino do Butao 

1968 FORMATO Malta Serie notolicia: poifgonos 

(Fig. S) Irregulares 

1968 TRIPTICO TRILINGUE Sud oeste Africano Actuolmente Namibia 

1969 AC:;O (selos em) Reino do Butao Para correia normal e aereo 

1970 PERSONAGENS Sao Marino Personagens de Walt Disney 

1973 SELOS DISCOS Reino do Butao Serie de correlo ordlnario 

e aereo 

1973 PAPEL PERFUMADO Reino do Butao Correlo aereo 
(selos) 

1974 BRAILLE Brasil Este bloco apresenta-se 

parclalmente impresso em 

-Brailie» 

1983 MADEIRA (selos em) Republica do Jlbuti Bloco de correlo aereo 
impresso em folha muito 

fino de madeira 

1989 AMERICA-UPAEP 22 poises omerlcanos, E a mais antigo dos unioes 

(selos) Espanha e Portugal postais restritas. Portugal 

so oderiu em 1993 

1994 PENIS EM ERECc:;AO Suic;:a A desenhodora deste selo 

(Fig. T) chama-se Niki de Saint 

Pholie 

1996 JOGOS OLIMPICOS Nova Zel6ndia Os primeiros selos 

NOTA FINAL: Em carta de 16.0ut.00, 
publicada neste Boletim, 0 consoclo Amerlco 
Mascarenhas Pereira, no seu estilo tao peculi
ar, desofia-me a tomar posic;:ao sobre se de
veria, ou naG (como oconteceu), incluir 0 nosso 
primelro bilhete-postal inteiro (1878) no mlnho 
lista dos -primelros», divulgoda no numero an
terior. 

Este consocio, que tantas vezes publicou 
artigos cheios de razao, desta vez, em minha 
opiniao, naG a tem. E naG tem razao em virtu
de do lista em aprec;:o ter openas em consl
derac;:ao os 'primeiros» no universo do Filatelia. 
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oifmplcos circulares 

E esse 0 fio condutor de toda a lista. Aceltar 
aquela oplnlao, como boa, terla de incluir naG 
so aquele Inteiro postal como dezenas de ou
tros -primeiros. portugueses. 

No entanto, afigura-se-me estar subjacente 
no comentario de Mascarenhas Pereira que 
serla tambem interessante a elaborac;:ao de 
uma lista deste genero, mas voltodo para 0 
universo filatelico portugues. Se bem entendi 0 

espirito que anima 0 teor da carta, devo dizer 
que considero uti I a realizac;:ao de tal Investi
gac;:ao. 

Qual sera 0 socia que aceita 0 repto? 
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/W:) ASSMO PAiSIREGIAO 

1934 BASQUETEBOL Flllpinas 

1935 BAGAGENS Balglca 

1935 MARCOFILIA Checoslovaqula 

1937 MARCOFILIA Estados Unldos 

1938 ORQUiDEAS Costa Rica 

1939 FOGUETOES (transporte Cuba 
por) 

1939 LiNGUAS Suic;a 

1940 COR Unlao Sovlatlca 

1943 CAMPOS Checoslovaqula 
DE CONCENTRA<;Ao 

1944 ViTI MAS DE RAIDE AEREO Gracia 

1944 RUGBI Romania 

1946 MARCOFILIA Estados Unldos 

1947 XADREZ Bulgaria 
(Fig. N) 

1948 PING-PONG Nicaragua 

1949 SELOS SEM TAXA China 
(Fig. 0) 

1950 APICULTURA Suic;a 

1950 BASQUETEBOL Hungrla 

1951 ONU Sede em Nova lorque 

1951 ANIMAlS PRE-HISTORICOS india 

1951 GRANDE PREMIO Fronc;o 
DE ARTE FILATELICA 

28 

OSS. 

Selo Inserldo na sarle 
referlda anterlormente 

o 1.° carlmbo 
multlcolor 

o 1.° carlmbo «First Day of 
Issue- (1.° Dla de Emlssao) 

A orquidea a a flor 
naclonal deste pais 

Selo de 10 c. com 
sobrecarga «Experlmento 
del Cohete Postal Ano 
de 1939-

1.° selo em 3 linguas, 
emltldo por um governo. 
Ver 1916 

Os prlmelros selos com mals 
de 4 cores (sarle de 1 7 
selos) 

Emltldo pelos alemaes no 
C.c. de Terezln 

Ralde aareo sobre 0 porto 
de Plreu 

1 . ° carlmbo destlnado a 
correlo transportado por 
hellc6ptero 

Emlssao dedlcada aos 
Jogos Balcanlcos 

2 selos e 2 blocos 

4 selos pora correlo 
normal, aareo, expresso 
e reglstado 

Abelha 

Basquetebol femlnlno 

.Stegodon Ganesa» 

Selo do ano anterior 
dedlcado a Madame 
Racamler 

Navegadores - A ultima emissao de selos 
da serie base com tarja fosforescente 

A utlllzoc;ao da torja fosforescente nos 
selos esta relaclonado com 0 trata
mento do correlo. Como a facll de 

Imaglnar era humonamente Impossivel obllterar 
as toneladas de correlo ordlnarlo que afluem 
dlarlamente aos entrepostos postals em tem
po Utll. Os enormes custos que Isso acarretarlo 
necessaria mente se repercutarla nos portes. 

A tecnologla crtou para obvlar este Incon
venlente do tratamento da correspondencla 
ordinaria que a Introduzlda nas .bonhelras. das 
maqulnas obllteradoras duas soluC;oes: 

- Sistema de emlssao de luz radlante com 
um comprlmento de onda de 360 Nano
metros para a detecc;ao da fosforescla; 

- Sistema de leltura de c6dlgo de borras 
ou -dots- neste caso emltlndo tambam 
um felxe de luz mas noutro comprlmento 
de ondo. 

A grande dlferenc;a entre um e outr~ siste
ma reside no custo final do produto selo adap
tado ao sistema adoptado que sera mals 
barato no segundo sistema devldo a supressao 
do operac;ao da colocaC;ao da barra de f6s
foro. 

o sistema da detecC;ao do c6dlgo de 
barras verlflca a carta que val ser obllterada se 
esta devldamente franqulada, anallsando a 
reglao da mesma onde deve ser aposto a 
selo. Se exlste borras ou qualquer serrllha, en
tao, havera reflexao do felxe e a carta passa
ro a fase segulnte. Reparara 0 leitor sempre que 
se deslocar a um supermercodo a operodoro 
que 0 otende Ie a InformoC;ao dos embologens 
que adquirlu com um sistema que se basela 
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Fernando Oliveira 

no mesmo prtnciplo. Este fol a sistema adopta
do pelos Correlos Portugueses no Iniclo do ana 
de 1993. 

Toda esta longa Introduc;ao fol para expll
car como a felta a verlflcoc;ao mecanlca de 
uma carta qualquer postada num marco de 
correia. Se esta devldomente franqulada segue 
a seu destlno, se fol rejeltada pela maqulno 
obllteradoro tera um tratamento manual. 

A ultimo emlssao bose com tarjo 
fosforescente fol a emlssao dos Novegodores 
que teve Iniclo em Morc;o de 1990 e teve a 
seu flm com a emlssao do 5.° Grupo emltldo 
em Marc;o de 1994. Exlstem volores (toxos) que 
clrcularom sem marcas de tlnto fosforescente 
porque forom emltldos depols de Janeiro de 
1993, ana de vlrogem dos sistemas e Implan
toc;ao de novas equlpamentos. 

Este trobolho que agora se do a conhecer 
dos varlos tlpos de f6sforo utilizado e a sua com
pllac;ao Inlclou-se a partir do emlssao do 1.° 
Grupo, mas s6 agora dado a conhecer devl
do a dais factores . Prlmelro, a ser necessarlo 
anallsar uma grande quantldade de selos de 
cada taxa para que a estudo tlvesse um grau 
de flabllldade elevado. Segundo, a especloll
dade de aerofllatella a que me dedlco e os 
multos afazeres nao delxarem multo tempo, 
mas mesmo asslm nunca delxo de deltar a 
rablnho do olho para as emlssoes base por 
conterem por vezes colsas Interessantes. 

No estudo reallzado subllnha-se no taxa de 
5.00 0 (L) canto Inferior esquerdo amarelo e a 
(-) barra Inferior horizontal rosa no taxa de 
100.00, alguma rarldade porque dentro dos 
mllhares de selos anallsados s6 forom encon
trados 2 e 1 exemplar respectlvamente. 



2.00 F 

3.00 

4.00 
5 .00 F 

6.00 F 
10.00 

32.00 F 

35.00 F 
38.00 F 

42.00 
45 .00 
60 .00 F 

65 .00 F 
70 .00 
75 .00 
80.00 F 

100.00 F 
200.00 

250.00 F 

350.00 F 

EMlssAo NAVHiADORES 3/90 A 4/94 

L canto Inf. esq. Rosa. I I Barras verticals amarelas. L canto Inf. esq. amarelo. sem fosforo 

Sem fosforo. emltido em 1994 

Sem fosforo emltldo em 1993 

I I Barras verticals amarelas. L canto Inf. esq. Rosa. L canto Inf. esq. amarelo. slfosforo 
L canto Inf. esq. Rosa L canto Inf. amarelo 

Sem fosforo emltido em 1994 

I I Barras verticals amarela. sem fosforo 

L canto Inf. esq. amaralo 
L canto Inf. esq. amarelo. L canto Inf. esq. Rosa 

Sem fosforo emilido em 1993 
Sem fosforo emilido em 1994 

L canlo Inf. esq. amarelo 

L canto Inf. esq. Rosa. L canto inf. esq. amarelo 
Sem fosforo emilido am 1993 

Sem fosforo emltldo em 1994 
L canto Inf. esq. amarelo. sem fosforo 

I I Barras verticals amaralas. L canlo Inf. esq. Rosa. - Barra Inf. horizontal Rosa. slfosforo 
Sem fosforo emltido em 1993 

L canto Inf. esq. amaralo 

L canlo Inf. esq. Rosa 

SERCIO \\. DE SOUSA SIMOES 
ESCRrrORlO E LO.J.\ Flu\'TJ':UG\ 

Telefone 262 831 248 - Telefax 262 843 293 
RUA DR. ARTUR FIGUEIROA REGO. 25 - 2500-300 CALDAS DA RAINHA 

ACABA DE SER PUBLICADO 0 SEGUINTE PRECARIO: 

N.O 45 - PORTUGAL 

II Centenario 1953/2000 

Series, blocos, sobrescritos com selos e blocos, carnets, senes 
com trago, etiquetas de maquinas de franquiar, sobrescritos com 
serie e moeda comemorativa, sobrescritos circulados de Portugal 
e postais-maximos (edig6es cn ou particulares) 

SERGIO W. DE SOUSA SIMOES - FILATELIA 
OS selos sao para nos uma coisa muito scria ... 
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N'O ASSUNTO 

1922 TENIS (intelra postal) 

1922 CANTOS DATADOS 

1923 BLOCOS 

1924 FUTEBOl 
(Fig. G) 

1925 FUTEBOl 
(Fig. H) 

1925 ESGRIMA 

1925 ESPERANTO 
(Fig. I) 

1927 FARMAclA 

1928 ANEIS OliMPICOS 
(Fig. J) 

1928 PREMIOS NOBEL 

1928 CANCRO 

1929 TORRE EIFFEL 
(Fig. L) 

1930 GATOS 
(Fig. M) 

1931 TERMITEIRAS 

1932 J.O. DE INVERNO 

1933 AEROGRAMAS 

1933 GUERRA FRIA 

1934 TENIS (selos) 

PAiSIREGIAO OBS. 

Congo Belga Selo: Filipinos (1934) 

Franc;:a 

Luxemburgo Tem como precursor os selos 
da Etl6pla. de 1894. emltldos 
em bloco 

Uruguai o selo noD contem. porem. 
qualquer motivo relaclonado 
dlrectamente com este 
popular desporto. Ver a 
segulr 

Hungrla o selo e ilustrado com um 
guarda-redes a defender 
um remate 

Hungria Este selo pertence a 
mesma serle do selo anterior 

Unloo Sovietlca Legenda em esperanto 

Pol6nla Congo Inter. de Medlclna 
e Farmacia Milltar 

Portugal Selo de Imposto postal. E 
ainda 0 1.0 selo POrtugu9s 
impresso em off-set 

Suic;:a J. Henri Dunant: Premlo 
Nobel do Paz (1901) 

Suecla 

Brasil Correio aereo 

Espanha Correlo aereo 

Sud oeste Afrlcano 

Estados Unldos 

Iraque Crlados por Douglas Gumby 

IIhas Falkland Comemorando 0 1.0 cent.° 
da sua unloo a Coroa 
brltanlca. deram origem a 
uma -guerra de selos» 
que alnda perdura 

Flliplnas (entoo ainda Inserldo numa serie 
territ6rio dos EUA) dedlcado ao 10.0 

Campeonato Desportivo 
do Extremo Oriente 
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Finalmente 0 caso das cadernetas pos
tais. Estas figuram na minha relac;:ao mas com 
reservas, em virtude da data da sua primelra 
emissao nao ser pacifica. A literatura filatelica 
atribul essa distinc;:ao nos correlos britonlcos 
(1904) mas ha autores que fixam 0 seu apa
reclmento em 1878. De facto, foi nesse one 

que, no Relno Unido, foram postas a venda 
cadernetas de selos fiscais. Como este tipo de 
selos foram, em data relativamente recente, In
cluidos na Filatelia (recomendo aos cons6clos 
irem guardando os selos de ... imposto sobre vei
culos), hesito tomar posic;:ao definitiva sobre 0 as
sunto. 

IWJ ASSlNTO PAiSIREGIAO 08S. 

1900 ESCUTISMO Cabo da Boa Selo retratando 0 coronel 
Esperanc;:a Baden-Powell, futuro 
(Guerra Anglo-Boer) fundador do Escutismo 

1901 AUTOMOVEIS Estados Unldos Trata-se curiosamente de um 
autom6vel movido a 
electric Ida de 

1904 CADERNETAS POSTAIS Relno Unldo Data sujeita a uma certa 
controversla. Em Portugal 
surgiram no ano segulnte 

;905 EUROPA Grecla Precursor da tematica 
-Europa- Inlclada em 1956 

1908 SELOS DE BOBINA Estados Unidos Selos distribuidos por 
maquinas automaticas 

1909 SOBRESCRITOS DO 1.° DIA Estados Unidos Elaborado com 0 selo 
comem.o do 1.° Cent.o da 
Navegac;:ao a Vapor no 
Rio Hudson 

1911 BENEFICENCIA Portugal De afixac;:ao obrlgat6ria 
(Fig. A) em dlas determinados 

1912 AVIOES Estadps Unidos Selo destinado a 
(Fig. B) encomendas posta is 

1913 CORREIO PNEUMATICO Italia Selos usados apenas em 
Italla e, de Iniclo, em Roma, 
Milao e Napoles 

1915 ExiLiO Belglca Impressos em Londres 
(Fig. C) 

1915 PORTEADOS Romenia 

1916 SELOS PRODUZIDOS HMS »Ark ROYAL- Apresentavam inscrlc;:oes em 
NUM NAVIO em 3 alfabetos, 3 linguas e 

3 moedas 

1917 CORREIO AEREO (oflclal) Italia Ligac;:ao Turlm-Roma-Turlm 
(Fig. D) 

1919 PETROLEO Azerbeljao Selo nao denteado 
(Fig. E) 

1921 FORMATOS (c. aereo) Letonia Triangulares de vertice 
(Fig. F) invertido 

1921 COFRES FLUTUANTES Paises Balxos Selos que se destlnavam 
a um servlc;:o postal de 
escassa utilidade 
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COISAS E LOISAS DE HA 100 ANOS 

(Contlnua"ao do numero anterior) 

REGUlAMENTO PARA 0 SERVI~O 
DE ENCOMENDAS POSTAIS 

• Decreto de t 6 de Novembro de t 899 • 

Art. 78.° As encommendas a entregar par 
proprio deverao, em acto immediato a sua chegada, 
ser remettidas a alfandega, onde terao absoluta 
preferencia no despacho. Em acto continuo as for
malidades aduaneiras, deverao ser enviadas ao 
domicilio do destinatario, do qual sera cobrada a 
importancia dos direitos da alfandega e as devidas 
taxas postaes. 

Art. 79.° As encommendas procedentes de 
paizes estrangeiros, destinadas a individuos que nao 
se achem nas localidades indicadas nos endere~os 
das mesmas, nao estao sujeitas ao pagamento de 
novo porte quando reexpedidas para qualquer ponto 
do continente do reino. 

§ unico. Quando a reexpedi~ao for para as 
A~ores, serao oneradas com a taxa de 200 reis, e 
para a Madeira com a de 100 reis. Quando reexpe
didas do Funchal para a continente do reino au 
para as A~ores, com a taxa de 100 reis. 

Art. 80.° Quando no praso de quinze dias a 
encommenda nao tiver sido entregue ao destinatario 
au reexpedida, sera preenchido um aviso, modelo 
n.o 240, a qual, acompanhado do boletim de expe
di~ao original, sera enviado pelas vias competentes 
a direc~ao geral, que procedera de forma a fazel-o 
chegar a esta~ao de procedencia. 

§ unico. As esta~6es conservarao as encom
mendas a que se referem estes avisos ate que rece
bam as competentes instruc~6es da direcc;ao geral. 

CAPITULO XIV 

Armazenagem 

Art. 81.° As encommendas internacionaes que, 
depois de concluidos as processos de verifica~ao 
aduaneira, nao sejam retiradas no praso de oito dias, 
data em que devera ser remettido novo aviso, mo
delo n.o 227, ao destinatario, serao oneradas com 
a taxa de armazenagem fixada para a servi~o inter
no, ate ao dia da sua entrega, e cuja cobran~a sera 
feita pelo processo determinado no artigo 51.°. 

§ unico. Quando as encommendas devam ser reex
pedidas au devolvidas ao paiz de origem, a taxa de 
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armazenagem sera lanc;ada a debito do paiz do novo 
destino, em harmonia com a disposto nas conven~6es 
em vigor. A contagem da armazenagem e feita desde 
a data do aviso ao remettente, modelo n.o 240. 

Art. 82.° As disposic;6es deste capitulo nao sao 
applicaveis as encommendas procedentes de paizes 
com as quaes se ten ham feito conven~6es au ve
nham a fazer-se, e em cujas disposic;6es nao esteja 
admittida a taxa de armazenagem. 

CAPITULO XV 

Empacotagem 

Art. 83.° Sao applicaveis as encommendas a 
expedir para fora do reino as preceitos consigna
dos para a servi~o intern a - capitulo IX. 

CAPITULO XVI 

Contagem e cobran~a de impostos e direitos 
flscaes 

Servi~o interno e internacional 

Art. 84.° Para a verificac;ao das encommendas e 
contagem dos direitos e impastos respectivos, serao 
nomeados, pelos directores das alfandegas de Lisboa, 
Porto e Funchal, as empregados fiscaes que forem 
julgados necessarios, as quaes funccionarao nas 6." 
e 5." secc;6es das esta~6es centraes dos correios de 
Lisboa e Porto, e no Funchal na respectiva estac;ao. 

Art. 85.° Depois de cumpridas as formalidades 
postaes, serao as encommendas acompanhadas das 
respectivas declarac;6es para a alfandega, apresen
tadas aos empregados aduaneiros, que procederao 
a abertura das mesmas, verificac;ao e contagem dos 
direitos e mais impastos. 

§ 1.° A este servi~o assistira sempre um empre
gada dos correios como representante dos 
destinatarios. . 

§ 2.° As encommendas sera a entregues, todos 
as dias logo que principie a servic;o de verifica~ao, 
aos empregados aduaneiros, a fim de serem despa
chad as, descriptas numa rela~ao pel as numeros de 
registro e appellidos dos destinatarios. Depois do 
despacho effeituado, a alfandega entregara as 
encommendas ao correia, conferindo-se estas com 
a dicta relac;ao. 



Art. 86. 0 E facultado aos destinatarios de 
encommendas procedentes de paizes estrangeiros 
assistir, por si ou por empregados seus, para este 
fim especialmente auctorisados, aos despachos das 
mesmas encommendas, quando assim 0 tenham 
requerido e tenham obtido deferimento pel a direc
~ao geral. A estes destinatarios serao expedidos 
avisos da chegada das encommendas, logo que te
nha terminado a conferencia das remessas de que 
as mesmas encommendas fazem parte. 

§ unico. Por esse servi~o especial pagarao os 
interessados, por anno, a quantia de 4$500 reis. Seja 
qual for a data da auctorisa~ao, cessa 0 direito que 
a mesma confere em 31 de dezembro do anne em 
que houver side concedida. 

Art. 87.0 0 servi~o de verifica~oes de que tracta 
o artigo 85.0 principiara as nove horas da manha e 
terminara as trez horas da tarde. 

Art. 88.0 Os impressos e os objectos necessarios 
para 0 servi~o fiscal, serao fornecidos pel a alfandega; 
todas as outras despezas ficarao a cargo da direc
~ao geral dos correios e telegraphos. 

Art. 89.0 0 despacho de encommendas sera 
effeituado com referencia a volume completo, sen
do prohibido para uma parte desse volume. 

Art. 90. 0 0 imposto do sello respectivo aos 
bilhetes de despacho de encommendas bem como 
quaesquer outras imposi~oes legaes, e 0 custo dos 
impressos, serao contados no respectivo bilhete de 
despacho, cobrando-se a sua importancia juncta
mente com a importancia dos impostos. 

Art. 91.0 Os volumes que forem abertos pelos 
empregados fiscaes serao sellados com 0 sello da 
alfandega respectiva. 

Art. 92.0 Sempre que haja contesta~ao com res
peito a classifica~ao das mercadorias contidas em 
encommendas ou que estas sejam requisitadas pel a 
alfandega para ali serem despachadas ou reexpor
tadas, serao, depois de satisfeitas as taxas postaes, 
enviadas a alfandega, descriptas em modelo n.O 233 
em triplicado, para ali se seguirem os termos do 
processo usados em taes casas. 

§ unico. Para que as encommendas sejam re
quisitadas pela alfandega e necessario que os 
destinatarios 0 requeiram a mesma alfandega. 

Art. 93.0 Os directores das alfandegas manda
rao proceder, quando julgarem conveniente, a 
reverifica~oes volantes nos despachos de encom
mendas, e tomarao acerca deste servi~o as provi
dencias que tiverem por necessarias para 
salvaguardar os interesses da fazenda nacional. 

Art. 94. 0 Os destinatarios de encommendas 
sujeitas a impostos poderao exigir copia dos bilhe-

. tes de despacho, os quaes Ihe serao fornecidos em 
impressos, modele n.o 245. Por cada folha destas 
copias sera paga a importancia de 25 reis por meio 
de affixa~ao de sellos nas mesmas copias. 

Art. 95. 0 Aos empregados aduaneiros, que 
funccionarem juncto das 6." e 5." sec~oes das res
pectivas esta~oes centraes dos correios de lisboa e 
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Porto, cumpre remetter diariamente para as 7." e 
6." sec~oes das mesmas esta~oes centraes rela~oes 
distinctas, segundo a proveniencia do despacho, de 
modele F, com referencia a todas as encommendas 
que houverem despachado no dia anterior, deven
do previa mente estas rela~oes ser visadas pelo res
pectivo fiel. 0 empregado aduaneiro que funccionar 
juncto do fiel dos servi~os telegrapho-postaes do 
Funchal remettera ao chefe dos servi~os telegrapho
postaes do districto, nas segundas e quintas feiras, 
ou nos dias seguintes, se aquelles forem santifica
dos ou feria dos, identicas rela~oes do modele F, 
visadas pelo fiel, com referencia a todas as encom
mendas que houver despachado ate 0 dia anterior. 

Art. 96.0 A cobran~a dos impostos relativos as 
encommendas pertencera, em lisboa e Porto, aos 
fieis, chefes das respectivas 6." e 5." sec~iies das es
ta~oes centraes dos correios, e no Funchal ao fiel 
dos servi~os telegrapho-postaes. 

Art. 97. 0 Os fieis, chefes da 6." e 5." sec~oes 
das esta~oes centraes de correios de lisboa e Porto 
entregarao diariamente ao thesoureiro da respecti
va alfandega a importancia dos impostos arrecada
dos no dia anterior. Para este fim, organizar-se-ao 
tantas rela~oes em duplicado do modele n.O 220, 
quantas as proveniencias dos despachos. Das rela
~oes ficara uma na alfandega com os respectivos 
bilhetes, e a outra, em que 0 thesoureiro da 
alfandega passara recibo, sera entregue ao fiel, que 
a enviara para a 7." e 6." sec~oes dos respectivos 
servi~os. 

Art. 98.0 0 fiel dos servi~os telegrapho-postaes 
do Funchal entregara, nas ter~as feiras e sabbados 
ou no primeiro dia util que se seguir, se aquelles 
forem feriados ou santificados, na alfandega, a 
importancia dos direitos e mais impostos por elle 
arrecadados ate 0 dia antecedente, pela forma 
estabelecida para os fieis de Lisboa e Porto, deven
do remetter a rela~ao recebida da alfandega ao 
chefe dos respectivos servi~os telegrapho-postaes. 

Art. 99.0 Quando em volumes de encommendas 
originarias do continente do rei no ou das ilhas 
adjacentes forem incluidas mercadorias sujeitas a 
imposto de consumo ou de real d'agua, a cobran~a 
destes impostos pod era ser feita em vista das de
clara~oes lan~adas nos mesmos volumes. 

Art. 100.° Para a contagem destes impostos, os 
empregados aduaneiros usarao de cadernetas mo
delos A e 8. 

Art. 101.° Terminado 0 despacho, 0 emprega
do da alfandega separara da caderneta os bilhetes, 
que entregara ao respectivo fiel, arrecadando a 
caderneta com os taloes . 

Art. 102.° Pelo que respeita ao imposto do real 
d'agua e mais impostos locaes, a que possam estar 
sujeitos os volumes de en commend as, fora de Lis
boa e Porto, compete aos destinatarios satisfaze
-los e liquidal-os, sem interven~ao dos empregados 
telegrapho-postaes, nos term os da legisla~ao vigen
teo 
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FE STi 

N a sequencia do apontamento publlca
do no numero anterior deste Boletlm, 
e sem pretensoes de esgotar 0 assun

to, venho divulgar a segunda parte da minha 
lista de .Os Primelros-. Flcam asslm os preza
dos consoclos a posse Integral da referido IIs
ta. E, pols, uma IIsta. Noo e a IIsta. 

Antes de apresentar a relac;:oo acima referida, 
afiguro-se-me curial debruc;:armo-nos sobre 4 ca
sos que, pelas suas caracteristlcas, soo merece
dores de reflexoo acresclda. 

o primelro comentorio a fazer e respeitante ao 
selo decano da temotlca da avla<;oo. A IIteratura 
matellca e quase unanlme em atrlbulr esta classifl
cac;:oo ao selo austrfaco de 1915, de 35+5 hellers 
(ver, por ex., 0 numero de Malo de 1997, da revis
ta .nmbrololslrs»). Apesar da cautoridade» das fon
tes consultadas, noo estou de acordo, pols, Jo em 
1912, os EUA haviam emitido um selo lIustrodo com 
um avioo (Fig. B). Embora se trate de um selo de 
encomendas posta Is, 0 avioo ocupa lugar de 
destaque na lIustrac;:oo. 

o segundo caso que Julgo merecedor da 
nossa especial atenc;:oo dlz respelto ao prlmel
ro selo de futebol. De facto, os primelros selos 
desta popular tematlca poderoo ser os que 
constituem a serie do Urugual, emitida aquando 
do triunfo deste pais nos Jogos Olimplcos de 
Paris, em 1924. Acontece, porem, que a lIus
trac;:oo e legenda destes selos (Fig. G) nada 
nos dizem sabre aquela vitoria. No entanto, no ana 
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seguinte, Isto e, em 1925, 0 futebol e dlstlnguldo 
num selo hungaro, 0 qual nos apresenta um guar
da-redes a defender um forte remate (Fig. H). 
Agora, e pel a prlmelra vez, movimento/acc;:oo/ 
emoc;:oo too caracteristicos do futebol, estoo pre
sentes num selo. Nestas clrcunstanclas, ficaro ao 
crlterlo do colecclonodor eleger um destes dols 
selos para ocupar 0 lugar de destaque na sua 
temotica. 

A tercelra questoo e, talvez, a mals com
pllcada e sobre a mesma noo tomo, por en
quanto, posic;:oo, pols, noo me fol possivel estudar 
uma das pec;:as para, com criterio, fazer a mlnha 
opc;:oo. Reportamo-nos a temotlca do tenls. 

Durante alguns anos, conslderou-se que a 
pec;:a decana desta temotlca serla 0 selo de 
6 centimos de uma serle fJlJplna de 1934, ilus
trado com um Jogador de tenls. Mals tarde, 0 
.decanato» fol anteclpado 1 2 anos e aquela 
distlnc;:oo foi atrlbuida a um Intelro postal, eml
tido em 1.Fev.1922, pelo Congo Belga. 

Sucede, po rem, que se me levantaram 
serlas duvldas quanto a este -recorde-, vlsto 
que, em Novembro p.p., ter Ido a lelloo, em 
Paris, um Intelro postal canadlano de 1908, 
dedlcado 00 -Montreal Racket Club-, lIustrado 
com uma raquete de tenls . Asslm sendo, e 
dado que nem sempre as pec;:as fllatellcas 
correspondem com exactldoo a descrlc;:oo 
dos catologos de venda, devo aguardar me
Ihor oportunldade para me pronunclar. 



go que "val partlclpar no proxima Exposlgoo 
Filatelica Nacional - Llsboa-2000' e que "os con
ceitos e principlos expressos nos dols artigos de 
Pedro Vaz Pereira, poderoo de algum modo in
fluenclar negativamente a apreclagoo e a clos
sificagoo do Colecgoo atros referlda". 

Continuar a dar 0 tftulo e 0 tratamento am
bfguo a sua partlcipagoo de "Porteado ou a 
Multo em Portugal" e a meu ver confuso e pou
co esclarecedor do que e pretendido com 
a sua particlpagoo. 

Assim entendo e aconselho-o a das duos 
uma: 

- Ou passa 0 tftulo do participagoo pa
ra "PORTE A PAGAR PORTEADO E A 
MULTA POSTAL PORTEADA EM POR
TUGAL", dlstlnguldo claramente as 
duos coisas, jo que as cartas de porte a 
pagar, usadas abundantemente entre 
1853 e 1861 noo sao multas. Devera ain
do reorganlzar a estrutura do sua partlcl
pagoo, porem correndo 0 risco de a 
mesma se tornar em dois assuntos dls
tintos, jo que portes a pagar nada tem 
a ver com multas e a meu ver noo de
vem ser apresentados no mesma parti
cipagoo. 

2 - Ou entoo retlra pura e slmplesmente to
das as cartas de porte A PAGAR que 
tem no sua participagoo, JA QUE NAo 
SE TRATAM DE MULTAS. 

Estlmado Bordalo Sanches a nossa diferenga 
de opinioo reside estritamente no facto de voce 
querer que"PORTEADO DE PORTUGAL OU MUL
TA" SEJAM A MESMA COISA e meter tudo 
no mesmo saco. 

As cartas com 0 porte a pagar eram no sen
tido estrito do palavra a epoca 'porteadas' pelo 
correio, no Igual senti do estrlto de par 0 porte, 
colocar 0 porte, porteamento, portear, e jamals 
com 0 sentldo de MULTA como voce Ihe quiz 
sempre dar. 

A Multa e sempre arlginada par uma Infrac
gao ao dlsposto e as cartas de porte a pagar 
no ana de 1853 jamals faram uma multa. 

A provo-Io esto 0 facto do relatlva faclll
dade e abundancla com que as mesmas 
aparecem, consequencla da fase de transl
gao de 1 853 a 1 861 em que 0 perfodo do 
PORTE A PAGAR ou porteamento usado 
durante dezenas de anos, fol Igualmente pro
long ado e prevlsto no Decreto de 1852 ao 
tornar-se em determlnados casos facultatlvo 
o uso de estampllhas ou 0 porte previamente 
pago. 
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Par ultimo quero fellcltar Bardalo Sanches 
pelos finalmente 90 pontos obtldos e a meda
Iha de Duro grande que ganhou no LlSBOA-2000, 
estando eu certo que 0 juri do referlda expo
slgoo noo se delxou Influenclar nem par 
Bardalo Sanches, ou por mim, jo que esse 
mesmo juri e suflclentemente conhecedar das 
materlas e competente para se delxar Influ
enciar, conforme era temor de Bordalo 
Sanches , coso controrlo terlamos que rever 
toda a estrutura do fllatella portuguesa, tal a 
fragllidade de que a mesma estarla imbufda 

Estou certo que de futuro 0 Juri noo delxaro 
de continuar a classificar a sua colecgoo dentro 
dos parametros que ela merecer e que 0 juri 
julgue como justos. 

Esta noo e uma disputa pessoal, mas ape
nos uma troca de oplnloes e Idelas onde a ele
vagoo deve perslstlr e a adjectlvagoo ou 
comentorlos desproposltados devem ser 
limlnarmente banldos. 

Estlmado Amigo Bordalo Sanches, aqul fica 
a minha opinioo. Acredite que res pelto a sua, 
mas noo concordo com 0 seu ambfguo concel
to de porteado, 0 qual confundlro, estou certo 
muitas pessoas e em especial os lelgos. 

Cartao 
de Filatelista 

No Congresso do Federagoo Portugue
sa de Fllatella/APD, reallzado em 16 de 
Dezembro passado, fol aprovado 0 novo 
.Regulamento do Cartoo de Filatelista» que 
sera envlado a quem Interessar. 

As renovagoes para 0 ana de 2001 
seroo efectuadas mediante pedldo. (Cus
to: 1500$00 cartoo + 100$00 portes). 

Ao findar 0 ana de 2000 desejamos, sln
ceramente, a todos os nossos prezados 
assoclados, colaboradores e anunclantes 
e Ex.OS Famfllas Festas Multo Fellzes e que 0 

Novo Ano Ihes traga multas fellcldades e 
prosperldades. 

Art. 103.° 0 despacho de mercadorias contidas nos 
volumes importados do estrangeiro, 56 pod era ser 
effeituado em lis boa, Porto ou Funchal. 

Art. 104.° Para 0 despacho de importac;ao de 
encommendas usar-se-ao cadernetas do modele D. 

Art. 105.° Quando as declarac;oes para as 
alfandegas, que acompanham os volumes de 
procedencia estrangeira, comprehenderem mais de 
um volume, 0 despacho 56 podera ser effeituado 
pela totalidade da remessa. 

Art. 106.° As importancias cobradas por direi
tos de importac;ao serao convertidas em vales de 
servic;o, emittidos a favor dos fieis da 6." e 5." sec
c;oes de Lisboa e Porto, ou do fiel dos servic;os 
telegrapho-postaes do Funchal, conforme 0 caso. 
Nestes vales e respectivos taloes escrever-se-ao, a 
tinta encarnada, as palavras - encommendas postaes 
- bilhete n. ° ... 

§ unico. Quando, por qualquer circumstancia, 
nao tenha podido ser entregue a encommenda, os 
chefes de estac;ao participarao 0 facto ao fiel, de 
quem a houverem recebido. 

Art. 107.° As encommendas oneradas com di
reitos de importac;ao e destinadas a estac;oes f6ra 
das slides dos concelhos serao enviadas as estac;oes 
dos concelhos onde sera feita a cobranc;a dos refe
rides direitos, sendo seguidamente as mesmas 
remettidas para a estac;ao do destino, ou entregues 
na slide do concelho, conforme os destinatarios 
desejarem. 

§ unico. Pelo que respeita as estac;oes urbanas, 
proceder-se-a em harmonia com as instrucc;oes e 
ordens que expedir a direcc;ao geral. 

Art. 108.° Os fieis responsaveis pelas impor
tancias mencionadas no artigo 109.°, organizarao 
um livro auxiliar de contas por direitos aduaneiros 
com as estac;oes. 

Art. 109.° As importancias dos vales recebidos, 
bem como os bilhetes de despacho que Ihes digam 
respeito, serao opportunamente mencionadas na 
guia n.o 220 que se organizar para a entrega nas 
alfandegas. 

Art. 110.° Para a liquidac;ao dos impostos di
rectos camararios especiaes as ilhas dos Ac;ores, os 
fieis ou chefes das estac;oes telegrapho-postaes avi
sarao a alfandega local, a fim de que um emprega
do aduaneiro comparec;a na respectiva estac;ao para 
a contagem dos mesmos direitos. Este servic;o sera 
desempenhado no praso de trez dias, a contar do 
da chegada das encommendas as estac;oes telegra
pho-postaes. 

§ 1.° Os empregados aduaneiros entregarao aos 
fieis ou chefes das estac;oes, para constituir os 
debitos destes, os competentes bilhetes de despa
cho, conservando em seu poder os respectivos ta
loes. 

§ 2.° Para a fiscalisac;ao e entrega na alfandega 
do producto destes impostos proceder-se-a de for
ma analoga ao que se acha disposto no artigo 97.° 
em relac;ao ao Funchal. 
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AI\. 111.° Os empregados fiscaes deverao verificar 
o conteudo dos volumes sempre que tiverem duvida da 
veracidade ou ciareza da deciarac;ao respectiva. 

Art. 112.° A importancia, em moeda forte, dos di
reitos, taxas e mais despezas com que tiverem sido one
radas em lisboa, Porto ou Funchal as encommendas 
destinadas aos Ac;ores, sera ali cobrada em moeda ac;o
riana, ao cambio official. 

Art. 113.° Quando as encommendas tiverem de 
ser reexpedidas, os empregados das alfandegas fa
rao cortar os sellos de despacho de importac;ao 
affixados nos volumes, e substituil-os por sell os de 
reexportac;ao, e annularao os respectivos bilhetes de 
despacho de importac;ao e seus taloes, por meio de 
um carimbo com a palavra «reexportac;ao», contan
do-se nova mente nesses mesmos documentos as 
imposic;oes devidas. 

§ unico. Os empregados aduaneiros, a quem 
competir annullar os bilhetes de despacho, envia
rao um modele E a 7." e 6." secc;oes dos respecti
vos servic;os dos correios de lisboa ou Porto, ou ao 
chefe dos servic;os telegrapho-postaes do Funchal. 
As guias n.o 222 serao enviadas a direcc;ao geral com 
os respectivos bilhetes de despacho annulados. 

Art. 114.° Os volumes que contenham objec
tos sujeitos a contrastaria nao pod em ser submet
tid os a despacho senao em presenc;a do destinatario, 
ou pessoa por elle devidamente auctorisada, que 
devera satisfazer a importancia dos direitos adua
neiros para que os mesmos objectos sejam, pela 
alfandega, remettidos a repartic;ao da contrastaria. 
o interessado recebera a encommenda na mesma 
repartic;ao mediante a apresentac;ao do documento 
comprovativo de haver pago os direitos aduanei
roS. 

Art. 115.° Os volumes que contenham cartas 
de jogar, nao selladas, nao podem ser submettidos 
a despacho senao em presenc;a do destinatario, ou 
de pessoa por elle devidamente auctorisada, que 
devera satisfazer a importancia dos direitos adua
neiros para que as mesmas cartas sejam, pela alfan
dega, remettidas a casa da moeda, a fim de serem 
ali selladas, sem 0 que nao poderao ser entregues 
ao destinatario. 

Art. 116.° A administrac;ao geral das alfandegas 
enviara a direcc;ao geral dos correios e telegraphos, 
ate 0 dia 15 de cada mez, relac;oes dos despachos 
por cobrar ate 0 ultimo dia util do mez anterior, 
que formam 0 debito dos fieis, chefes das 6." e 5." 
secc;oes das estac;oes centraes dos correios de lis
boa e Porto e do fiel da estac;ao telegrapho-postal 
do Funchal. 

Art. 117.° As disposic;oes deste regulamento es
tarao em pleno vigor no dia 1 de janeiro de 1900. 

Pac;o, em 16 de novembro de 1899. - Elvino 
Jose de Souza e Brito. 

(D. do G. de 21 de novembro de 1899, n.o 264). 



VAMOS ESCLARECER (7) 
2000-03 

Entao e os «CAVALINHOS» ... e nao s6? 

A qui ha anos (quantos?) 0 Eng. MARQUES 
GOMES - um dos AMIGOS que ja se . 
toram - como bom estudloso que 

fol, num dos seus escrltos, que noo acerca 
dos Insectos, .desceu mals tundo. e fol ata 
a -fluor. e -fosforescencla- de acordo com 
os papais (vide n.D ... (1) ajude-me Amigo 
Dias Ferreira pols, aqui, noo possuo tals ele
mentos) de que, como a natural (?) jomois se 
voltou a talar. Erro? Colsas de somenos, noo 
sao? 

N.OI Cat. Popel Normal Popel Fluor 

763 $05 lerna leri10 

764 $10 FoIta·me leri10 

765 $20 lema leri10 

BIB $30 lerna leri10 

766 $50 Teri10 leri10 

767 $90 Fana·me leri10 

768 1$00 lerna leri10 

769 1$40 Teri10 Fana·me 

770 1$50 lerna leri10 

771 2$00 leri10 leri10 

772 2$30 lerna Teri10 

773 2$50 lert\a lema 

774 5$00 lema lema 

775 10$00 lema lema 

776 20$00 Fana·me Fana·me 

777 50$00 FoIta·me lerna 
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Americo Mascarenhas Pereira 

POls al Ao trazer alguma papelada, Inclusive 
classlficadores contendo selos portugueses, de que 
ando arredlo desde 1977, «del de caras- com um 
gruplnho de .cavalinhos. em novo e, mals alnda, 
a Indicagoo de .Papel Fluorescente •. Obviamen· 
te, procurel a conflrma<;oo e cheguel a ela, sem 
qualsquer dificuldades, mediante a tallampada de 
«Iuz preta», como Ihe tenho ouvldo chamar. 

Multo embora, a estock. fosse pequeno, aln
da deu para peder Informar da existencla de: (Ca
to logo Afinsa) 

OBSERVAC;:OES 

A Impressao recio-verso, fol feita no 2.° tipo 

-
-
-
-

o -fluor- e a tal relmpressao 

-
-
-
-

o -fluor- e a tal reimpressao 

-

-
-
-
-

1861 - 1870 

Mas repare meu Caro Bordalo Sanches 
que apos 1 861 as cartas com 0 porte a pa
gar ou porteadas pelo correlo dlmlnulram 
consideravelmente e Isto em tun<;oo do gran
de agravamento, aqul sim clara penaliza<;oo 
a ro<;ar a multa, que as correspondemclas 
passaram a ter, ou seja 0 dobro do porte em 
talta, ja que apos 8 anos de correio adesivo, 
o periodo de transl<;oo tinha passado, noo 
sen do necessaria a prudencla usada em 
1852, ja que 0 novo sistema ja estava sullci
entemente dlvulgado e Implementado. 

Mesmo assim exlstiam casos em que os por
tes continuaram a ser pagos pel os destlnatarlos, 
seguindo 0 modelo introduzido no periodo de 
transl<;oo entre 1 853 e 1 861 . 

Repare-se na tigura 13 

Fig. 13 

"Noo leva estampllha porque noo 05-6 
a venda nesta villa" . 

Alguam se justitica aos Srs. Carlos Josa Paes 
e Compo. que a carta expedlda para si e do 
FUNDAo para 0 Porto em 2 de Margo de 1865 
leva 0 porte de 50 rels, manuscrlto e cujo 
porteamento a confirmado pelo correio, porque 
noo havia "estampilha" a venda nos correlos do 
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Fundoo e por isso teroo que pagar 0 porte de 
50 reis. 

Logo de 1853 a 1 861 e a por isto que me 
bato, existiam claramente dols portes de cor
relo, um pra-pago e outro a pagar. 

o pra-pago era feito POT melo de selos e 
o porte a pagar por meio do 
"PORTEAMENTO" das cartas felto pelos cor
reios. 

"A INFERIORIDADE DOS PORTES PAGOS 
POR MEIO DE SELLOS, ............ E UM DOS 
MEIOS PROPOSTOS PARA CONVIDAR 0 PU
BLICO A FAZER USC DOS SELLOS". 

Mas deixei de prop6sito para 0 fim 0 gran
de exemplo de como existem excep<;6es a 
regra. 

Repare, meu caro Bordalo Sanches, na fi
gura 14. 

/:' 

Fig. 14 

Carta envlada de BARCELOS (FAO) para a 
Porto, em 27 de Abril de 1859, noo sendo sela
da, devia ter sldo porteada pelo correio em 40 
rels, porem tem manuscrito no canto superior es· 
querdo "Pg de sello 25". E esta? 

56 provo, sem duvlda, que de 1853 a 1861 
eram clara mente os remetentes que optavam 
por um porte pago de 25 reis ou a pagar de 40 
rais e assim sucesslvamente. 

Logo, estimado Bordalo Sanches, querer 
meter tudo dentro do mesmo saco "Porteado 
ou a multa" a absolutamente Inlmagln6vel na
quela e nesta epoca e dentro de todos os 
prlnciplos que aqul enuncJel. 

Se vou de seguida focar a sua participagoo 
de Historia Postal "PORTEADO DE PORTUGAL OU 
A MULTA POSTAL EM PORTUGAL" conforme 
titulo do seu Passaporte Filatalico a apenas por
que 0 caro Bordalo Sanches atirma no seu arti-



Em 16 de Julho de 1857 fol envlada de 
Lamego para Llsboa uma carta para a Mar
quesa de Bemposta. Subserra. devldamente 
selada com 0 porte pago de 25 rels. 

A Marquesa de Bemposta. Subserra noo se 
encontrava em Llsboa. mas sim em Alhandra. 

Foi entoo a carta reexpedlda para Alhandra 
e como nlnguem em Llsboa Ihe apos novo selo. 
o correlo menclonou "MAIS 40". (claro de por
te) pelo que a Marquesa de Bemposta. Subserra 
teve que pagar 0 porte de 40 rels .. previsto na 
tabela de portes e regulamentado na circular 
numero 17. 

Tals sltuac;:6es foram certamente consldera
das abuslvas pela populac;:oo. ja que 0 correio. 
sem qualquer flexibllldade. cobrava um porte de 
40 rels ou mals. noo dando sequer a posslbillda
de do utente escolher 0 porte mals favoravel. 

Quem podia dizer ao correlo. que encontran
do-se hlpotetlcamente alguem no local do des
tlnatarlo aquele noo optarla por pagar 
prevlamente 0 porte proce
dendo 6 selagem da corres
pondemcla? 

CIRCULAR NR. 25 DE 23 
DE NOVEMBRO 

DE 1858 

Esta circular vem satlsfa
zer as reclamac;:6es que de
verlam exlstlr e repor 
uma certa justlc;:a determl
nando que as reexpe
dlc;:6es passassem a ser 
pagas por "novo porte da 
Importancla dos sellos que 
Ihes possam pertencer se
gundo a competente ta
bella. 0 qual sera satlsfelto 
pel os destlnatarlos. se na 
occasloo da remessa das 
mesmas noo houver quem pretenda affixar-Ihe os 
necessarlos sellos". 

- Caro Bordalo Sanches. 0 correlo e algo que 
esteve e esta sempre em evoluc;:oo e posso-Ihe 
dlzer "a talhe de folce" que a Reforma do cor
relo de 1880 abollu os portes das corresponden
clas reexpedidas. capitulo II artlgo 7.° nO 2 
quando dlz que "Sao isentos de porte ou taxa -
As correspondenclas franqueadas caidas em re
fugo. ou reenviadas por qualquer motivo·. 

Logo a carta que e apresentada por Bor
dalo Sanches e envlada. tambem para a Mar
quesa da Bemposta. e de Clntra para a 
Azambuja e com um porte ou porteada em 
40 reis e outra vez porteada em 25 rels e 
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~eexpedlda para Alhandra so prova duas 
colsas: 

1 - Que os 40 rels eram um porte a pagar e 
jamals uma multa. sendo pratica habitu
al e Introduzlda nos prlmelros tempos do 
selo adesivo. 

2 - Que as reexpedic;:6es. loglcamente serl
am pagas pelo destinatario. se noo tives
sem sldo pagas prevlamente pelo 
remetente. sendo porteadas e nunca 
multadas em 25 rels. porte este porteado 
pelo correlo e pago loglcamente pelo 
destlnatario con forme 0 prevlsto na cir
cular. 

Esta circular manteve-se em vigor duran
te bastante tempo. 

Repare-se na magnifica carta e exemplo 
que se apresenta na flgura 12. 

.'--
CI1:t~A.'rr.l .t 

~~ 

Fig. 12 

Carta expedlda de CONSTANCIA para Tor
res Novas com selo de 25 rels. que Infellzmente 
fol retlrado ou calu da carta. 

Noo estando 0 remetente e reexpedlda 
de TORRES NOVAS para Llsboa sendo-Ihe 
aposto pelo correlo 0 porte de reexpedlc;:oo 
de 25 rels. 

Noo estando Igualmente 0 destlnatarlo em 
Llsboa e reexpedlda de novo de Llsboa para 
Leiria. mas agora 0 remetente paga 0 porte 
prevlamente selando-a com um selo de 25 reis 
obllterado com 0 carlmbo de barras numerico 
nO 1 de Llsboa. 

Naturalmente que tooos. os alnda apensos 6s 
margens. sao. de Imedlato. melhor e mals facll
mente classlficavels. TOOavla. 0 «Iado-da-cola •• 
quando submetido 6 tal luz. tambem ajuda bas
tante. Noo desprezar. 

Ela alnda nos permite distinguir cores/dlfe
renc;:as entre 0 mesmo valor. Experlmentem. 
Veroo como e glro/engrac;:ado e. ate. 
entuslasmante. Sera uma mentlra/forma de as 
.ver. melhor. com preclsoo. quando ALGUEM 
entender .meter ombros ao trabalho •• nada 
facll. dlsso estou convlcto. 

Ora assim sendo. e parque sel haver coleccl
onadores deste tipo de seio. como 0 acontecldo 
aos .CERES •• salvaguardando a -Idade-. que Ihes 
vamos fazer? Noo fol j6 editado um livro par (va la 
mals uma ajuda Amigo Dlas Ferreira(2)) dos peque
nos anomalias havidos dLKante a ImpressCio? Claro 
que simi 0 que falta e vontade de -meter om
bros. ao trabalho. E sempre mals facll .esperar» 
peIos outros ... Sera que noo exlstem varledades nos 
cores enos popels? 

A proposito e a tempo. a Serle PORTEADO. 
n.DS 55 a 64. denteada 12 1/2, pertence 6 «fami
lia Fluor. e devera ter-se Isso em conslderac;:oo 
dado 0 valor actual do 5$00. «Fabrlcam-se. 
tantos .mllagres .... em bora a malorla dos co
leccionadores noo se Interessem. por este sec
tor. Todavla. 0 seu estudo e colecclonlsmo. 
merece alguma (senoo multa) atenc;:oo. pelo 
menos por parte daqueles que 0 sao. a 100"10 
e se estoo barrlfando para as medalhas. Ado
ram a SUA Fllatella e nada mals. Pensem nlsso. 
por favor; veroo quanto valera a pena. Dlflcul
dades? Tentem e veroo. especlalmente no to
cante a .materlal. devldamente clrculado. Que 
me dlz a Isso. meu Caro Sanches? 

o melhor e flcar por aqul. pols sem querer. 
ja ful alem do que «manda- 0 sAo ZENAo. e 
aguardar esperanc;:osamente. 

... ja agora. sabia que os 2 C .. castanho ou 
amarelo laranja. Impressos nos mesmos «de
servlc;:o-Interno •• os tals sobretaxados: 

«Selo de 1/2 cent .• 

existem em popel .L1S0. ou .PONTINHAOO VERTI
CAL.? Claro que sabia. Eu e que noo. Como? 
Estou a referlr-me aos .CERES •• desculpem. 

Nota da Redac~o: 
Satlsfazendo 0 pedido do prezado cons6clo 

e estlmado colaborador Informa-se 0 seguln
te: 

1 ) Os selos postals portugueses Fluorescentes 
e Fosforescente. Eng. Manuel Ribeiro Marques Go
mes. 

2) Portugal Ceres. Variedades de cliche. 
J.M. Miranda da Mota e Armando M. OlIveira 
Vieira. 

Filatelia Joaquim A,S, Ma~as 
Rua do Crucifixo, 76 - 2.0 Sala H 
1100-183 LISBOA 
PORTUGAL 
Tel.: 213 467 661 
Fax: +351213 259 090 

, 
SELOS • HISTORIA POSTAL 

COMPRA - VENDE 

Aberto de 2.~ a 6.~ das 14.30 as 19.00 
Ide manhii, com marca~iio previa) 

Agora com loia virtual 
na Internet. Endere~o: 

WWW.CARTOFILIA-FllATEUA.COM 

A. MOLDER 
FILATELIA - MEMBRO ACOFIL 

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

I COMPRA e VENDA I 
REPRESENTANTE EXQ.USIVO DE TODO 0 MATERIAL ALATEUCO E NUMISMAnco DA CONCEITUADA MARCAAl.EMA «KABE>, 

EXPOSICAO PERMANENTE DE SELOS NO HALL DE ENTRADA E NO 3.· ANDAR (Eleyador) 

SE.RVI~O DE. NOVIDADE.S E.STRANGE.IRAS paR ASSINATURA PARA QUALQUE.R TE.MA OU PAis 
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Podem Jazer parte das nossas recordac;oes ... 

, 
UMA TABUA, 
UMA CORDA 

E UMA IRVORE! 

Mas hoje querenl0S lnais ... 

REBOPRE 
SOC/EDADE REVENDEDORA 

DE APARELHOS DE PREClsAD. S.A. 

Seguran~a • Cor • Variedade 

Temos alnda outra carta na flgura 10. que 
enviada com um porte de 25 rels em Dezembro 
de 1853 e por ter excesso de peso fol porteada 
com a multa de 50 reis. 

Fig. 10 

Assim temos besicamente tres tipos de 
cartas ou correspondencia em Portugal de 
1853 a 1861: 

- As estampllhadas. 
- As porteadas de porte a pagar. 
- As porteadas de multadas. 

As primelras clrculavam previamente 
estampilhadas sendo 0 porte pago pelo re
metente. 

As segundas clrculavam sem estampllhas 
ou selos sendo 0 porte pago pelo destlnaterio 
e 0 porteamento feito na carta pelo remeten
te ou pelo servi<;:o de correlo respectivo. 

As tercelras eram infrac<;:6es aos portes de
terminados na respectiva tabela ou outras de
termlna<;:6es regulamentares e por Isso multadas. 
sendo estes valores. relativos as In
frac<;:6es. pagos igualmente pelos 
destinaterios. 

Come<;:amos entao a ter 
bem claro a dlferen<;:a entre 
"PORTE A PAGAR" ou "POR
TEADO" pelo correlo e "MULTA" 
ou MULTA PORTEADA PHO 
CORREIO, no sentldo estricto 
que era dado a palavra 
PORTEAR. 

Enquanto 0 prlmeiro faz par
te da tabela dos portes e era 
efectlvamente um porte e esta
va devidamente regulamentado 
a "MULTA" era bem dlferente e 
funclonava conforme a infrac-
<;:00 e em fun<;:60 desta . 
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Confundlr-se todos os "PORTEADOS" com 
"MULTA" parece-me neste caso Imposslvel. 
em face do disposto no Decreto de 1 852. 

CIRCULAR NR. 17 DE 30 DE ABRIL DE 
~ 

Esta circular regulamentava 0 que se fa
zer as correspondenclas que eram envladas 
com 0 endere<;:o errado ou cujos destinaterl
os nao se encontravam presentes no acto de 
entrega da correspondencla e que serlam 
entao reexpedidas. 

Se a correspondencla fosse expedlda 
estampilhada ou com 0 porte a pagar exlsti
am sempre duas hip6teses: 

1 - A correspondencia a reexpedir podia ser 
franqueada por alguem por melo de se
los e nesse caso pagaria os correspon
dentes 25 rels de porte pago e asslm 
sucessivamente. 

2 - Caso nao existisse nlnguem para pa
gar 0 porte a correspondencla seria 
franqueada ou porteada pelo correia 
com 0 respectiv~ porte a pagar de 
correlo e asslm sucessivamente. sen
do este porteamento Indlcado pelo 
correlo com a designOl;ao "MAIS". 

A correspondencla reexpedida nao era 
MULTADA. 

o correio limitava a apor 0 porte ou a portear 
conforme 0 prevlsto na respectiva tabela e se
gundo 0 tipo de pagamento do mesmo. 

Repare-se na carta da figura 11. 

Fig. 11 



Em 31 de Mar<;o de 1856. flgura 6 a 
"AGENCE CONSULAIRE DE FRANCE - A FARO" 
envlou de Faro para 0 Consul de Fran<;a em 
"L1sbonne" uma carta com 0 porte a po gar pelo 
Consul. tendo 0 correlo procedldo 00 
porteamento do mesma em 40 rels con forme 
determlnava a tabela de portes. 

Entoo 0 Consulado ia obrlgar 0 Consul a pa
gar multas ?? 

40 

(l ~}J:;); 

--'vk~u--
Fig . 6 

Apenas por curiosldade Informo que quando 
comprel esta carta a mesma tinha aposto um 
selo de 25 rels sobre 0 porte de 40 rels. selo este 
claramente "USADO" em pleno seculo XX por 01-
gum "conhecedo( do materia. 

Esta carta tem 0 mesmo destlnatorlo que 
Bordalo Sanches apresenta no seu artlgo como 
figura 6 e essa devldamente multada. 

Para termlnar este ponto reflra-se que nesta 
fase de transl<;oo 0 sistema era bem flexfvel. Jo 
que se uma carta fosse expedlda com um selo 
servldo. era multada. de modo mals leve do que 
como posterlormente velo a acontecer. de for
ma bem mals pesada em 1880. sen do slmples
mente franqueada de novo como se tivesse sldo 
expedlda sem selo. 

No mlnha colec<;oo possuo alnda um exem
plar que noo sendo pr6prlamente um exemplar 
com 0 selo usado lIustra 0 que acabo de dlzer. 

Repare-se no carta do flgura 7. 
Carta do SNR - Servl<;o Naclonal e Real envl

ada do Crato para Leiria. em 18 de Novembro 
de 1855. 

Noo fol conslderada pelo correlo como do 
SNR e fol multada com um porteamento de 40 
rels previsto no leI. 

CARTAS MULTADAS 

Em 4/11/1858. flgura 8. era expedida de 
Obldos uma carta para Lisboa. estampllhada. 
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Fig . 7 

com 0 porte de 25 rels correspondente ate a 3 
oitavas. 

Por ter excesso de peso. e por estar Insuflcl
entemente estampllhada fol multada em 50 rels. 
correspondente 00 dobro do porte em falta. 

o S.N.R. - Servl<;o Naclonal e Real s6 podia 
ser usado pel as entldades oficlals que se encon
travam devidamente autorlzadas para tal. 

Em 8 de Abril de 1861 era envlada de 
RUIV.A.ES para Braga uma carta menclonando 
SNR. que per ser Incorrecto fol multada em 50 
rels. conforme se pode ver no figura 9. 

Fig. 9 

Livro · Portugal em Selos 2000 

o livro Portugal em Selos 2000 revisita 
todo 0 ano filatelico, tendo por base a come
mora~oo do centenario da morte de Antonio 
Nobre. Trata-se de uma obra de qualidade su
perior, com textos em portugues e ingles. Com 
uma tiragem limitada e numerada, graficamen
te cuidada e profusamente ilustrada, constitui 
uma pe~a unica de colec~oo. 

Os cinquenta e nove selos que 0 integram, 
no valor de 6.805$00, correspondentes a vin
te emiss6es de 2000, servem de pretexto para 
uma incursoo ao universo do pensamento e 
da vida e obra do poeta da Saudade. 

Como ilustra~6es, foram recolhidas ima
gens, pouco ou nada conhecidas, de locais ligados a vida de Nobre, de obras de arte que 
Ihe foram dedicadas e ainda de obiectos e documentos varios existentes em bibliotecas de
tentoras do seu espolio. 

o texto, de acentuado cunho literario e didactico, e da autoria de Maria Ema Torracha 
Ferreira, licenciada em Filologia Romanica, e Mestra em Literatura Portuguesa. 

Pre~o: 11.200$00 
A venda: 

• no sua Esta~oo de Correios 
• na Filatelia: 

::) Loia - Av. Casal Ribeiro, 28 - 1049-052 LlSBOA 
::) Atraves da linha gratis 800 273 273 
::) Par fax: 21 3111848 ou e-mail: mercadonacfil@cft.pt 
::) Em sobrescrito, pora Remessa Livre 11004 1032-960 

LlSBOA (noo precisa de selo). 

Ofertas: 

• A revista trimestral do Clube do Coleccionador e 0 direito a quota de socio deste clu
be, durante urn ano; 

• Urn marcador coleccionavel numerado, de Ant6nio Nobre; 
• ... E ainda: 3 Blocos do emissoo especial "Seculo XX em Selos" (no valor de 1.560$00), 

que assinalam os acontecimentos e as personagens mais marcantes do historia destes 
ultimos cern anos. 
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Novas Emissoes 
Portuguesas 

o SNOOPY NOS CORREIOS 

Dolo de emlssao: 6 de Oulubro de 2000 
Desenho: Peanuts/lulz Duran 
Impressao: INCM. Offset 
Popel: Esmalte 
Dentead.o : 12 x 12 'I. 
Formalo: 40 x 30,6 mm 
Folhas: De 50 selos 
Bloeo com os 6 selos do emlssao: 
644$00/€ 3,21 = 60000 
Bllheles Postals : 6 x 75$001 € 0,37 
Plano de emlssao: 
52$00/€ 0,26 - 1 000000 
52$00/€ 0,26 - 1 000 000 
85$00/€ 0,42 - 250000 

100$00/€ 0,50 - 500000 
140$00/€ 0,70 - 250 000 
215$00/€ 1,07 - 250000 
F 0 C : lIsboa, Porto, Colmbra, EVOla, Faro, Funehal 

e Ponto Delgado. 

CORREIO POR BOlAS E ZEPELINS NOS A~ORES 

Dolo de emlssao: 9 de Outubro de 2000 
Desenho: Carlos Possolo 
Impressao: lito Mala. Offset 
Popel : Esmalte 
Denleado: 12 x 12 'I, 
Formato: 40 x 30.6 mm 
Folhas: De 50 selos 
Bllheles Postals: 2 x 75$001 € 0,37 
Plano de emlssao: 
B5$00/€ 0.42 - 250000 

140$00/€ 0,70 - 250 000 
F 0 C : lIsboa, Porto, Colmbra. EVOla, Faro, Funehal 

e Ponto Delgado 
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competente" e "addlclonado, como multa, ou
tro sello de Igual valor". 

Estamos pols numa clara fase de transl<;ao 
onde 0 sistema antigo de porte a pagar e mals 
caro do que 0 porte pago e onde para a pe
quena posta, palzes estrangelros, quanto ao 
porte territorial e reglstos era obrlgat6rio 0 uso de 
selos. 

CARIAS ESIAMPILHADAS 
PELOS REMETENTES 

Asslm temos na flgura 2. uma bela carta 
expedlda de Mezao Frio para 0 Porto e recebl
da nesta cldade em 1 de Mar<;o de 1854. 

o remetente teve 0 culdado de escrever a 
palavra 'PAGA" junto ao selo, dando uma ciara 
Informa<;ao que esta deverla ser estampllhada e 
segulr com 0 porte pago de 25 rels, respeltante 
ao peso de ate 3 oltavas. 

.. . 
Fig. 2 

Igualmente temos na flgura 3 uma outra 
carta estampllhada com 25 rels, respeltante ao 
peso de 3 oltavas e expedlda em 30 de Julho 
de 1853 de Santarem para Alhandra . 

Fig. 3 
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CARTAS DE PORTE ~ PAGAR 
PELO DESTINATARIO 

OU PORTEADAS PELO CORREIO 

Na flgura 4 encontra -se uma rara carta 
expedlda de Penlche para Colmbra, em 19 de 
Agosto de 1860, on de 0 remetente usando da 
faculdade de a enviar sem ser franqueada com 
selos a endere<;a e porteando-a pelo seu punho 
no valor de 40 REIS, 0 qual e conflrmado pelo 
correlo, com 0 porte batldo de 40 rels. Serla 16-
glco 0 pr6prlo utlllzador, multar-se a sl pr6prlo ou 
ao destinatorlo ? 

.I. 

Fig. 4 

A 9 de Julho de 1853, flgura 5, e escassos 8 
dlas apOs a entrada em vigor do uso das estam
pllhas postals 0 Sr. Joaqulm Pinto Leite recebe na 
sua casa do Porto uma carta envlada de Gul
maraes, onde 0 remetente Joao Marlnho Alves 
para alem de endere<;ar a carta escreve pelo 
seu pr6prlo punho 0 porte a pogar de 80 REIS cor
respondente ao peso de 7 oltavas, 

Repare-se que 0 correlo nao Ihe apoe qual
quer porte. 

/' rh? / 
Y;7~/" / " 

I ) 
I , 

~. 

Fig. 5 



RELATORIO DO REGULAMENTO 

(asslnado pelos leglsladores Duque de Saldanha, 
Rodrigo da Fonseca, 

Ant6nlo Fontes Pereira de Mello e Ant6nlo 
Atho-guia). 

"SENHORA I" (Rainha D. Maria Ii) 

"Bem reconhecem as Mlnlstros de Vossa 
Magestade que toes vantagens s6 poderoo ter 
Intelro resultado quando este novo systema for 
completamente adoptado, e nenhuma corres
pandencla naclonal transitar pela Repartigoo do 
Correia sem ser acompanhada do selia de fran
quia". 

Os seus desejos seriam portanto aconselhar 
que a usa delle fosse decretado como geralmen
te obrlgat6rlo: CONSIDERANDO, POREM, QUE 
OS POVOS NATURALMENTE RECEBEM COM 
REPUGNANCIA INSTlTUI<;:OES NOVAS, QUE 
CONTRARIAM ANTIGOS HABITOS, E TRAZEM 
A APPARENCIA DE OPPREssAo FISCAL, JUL
GAM QUE DEVEM LlMITAR-SE A ACONSELHAR 
POR AGORA A ADOP<;AO DE PROVIDENCI
AS QUE, HABITUANDO INSENSIVELMENTE 0 
PUBLICO AO usa DOS SELLOS DE FRANQUIA, 
PREPAREM A OPINIAO PARA SEREM GERAL
MENTE ADOPTADOS, NAo SO SEM REPUG
NANCIA, MAS COM PERFEITA CONVIC<;Ao 
DAS SUAS VANTAGENS" 

na expedlgao e PORTEAMENTO, sem motlvo 
sufflclente que tal Justificasse. 

A INFEalORJDADE DOS PO~TES PAGOS POR 
MEIO DE SELLOS COM RELA<;:AO AOS QUE POR 
ESTE MODO NAO FOREM FRANQUEADAS; E UM 
DOS MEIOS PROPOSTOS PARA CONVIDAR 0 PUBLI
CO A FAZER USO DOS SELLOS, HABITUANDO-O 
vOLUNTARIAMENTE A ESTE NOVO SYSTEMA. 

Se se objectar com a Impropriedade de se 
obrigar os funclonarlos public os, e outras catego
rlas, a uma grave despeza, QUE LHES RESULTA
RA DE PAGAREM OS_PORTES DAS NUMEROSAS 
CARTAS, QUE OS PARTICULARES LHES DIRI
GEM PARA PROMOVEREM OS SEUS NEGOCI
OS, facllmente se respondera, que por este 
mesmo augmento se prova que a isengao do 
porte e em provelto, noo desses funcionarios e 
cathegorias, mas unlcamente dos partlculares 
que por Interesse pr6prlos Ihes escrevem; estan
do nos suas moos a fazerem a que Ja pratlcam 
as Juizes e outros funclonarlos, Isto e noo acel
tarem cartas que noo venham franqueadas, a 
que d'ora em dlante se torna mul facll com a 
Introdugoo de sellas de franqula·. 

Este "RELATORIO" e tao claro nos seus prln
ciplos e obJectivos que qualquer comentarlo tor
na-se desnecessarlo. 

' Pena pecunlarla" MORAES - 1891 

MAPA DOS PORTES DAS cORREsPoNDENclAS 

CARTAS DO REINO E ILHAS ADJACENTES 

SENDO FRANQUEADAS POR 
MEIO DE SELO 

Ate 3 oitavas 
Ate 5 oitovas 
Ate 7 oltavas 

25 REIS 
50 REIS 
75 REIS 

ATTENTOS ESTES MOTIVOS, ENTENDEM QUE 
o usa DO SELLO DE FRANQUIA DEVERA SER 
PURAMENTE PERMISSIVO , E SO POR EXCEP
<;Ao OBRIGATORIO NOS CASOS ESPECIAES 
EM QUE SE NAo PODEM RECEAR OS INCON
VENIENTES PONDERADOS. 

Pelo systema proposto sao abolldas no cor
respondencia do Continente do Reina as 
dlfferengas dos partes, que outr'ora eram calcu
lados segundo as distanclas, a que muito con
corria para multiplicar as operagoes do Correia 
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NAo SENDO FRANQUEADAS 
POR MEIO DE SELO 

Ate 3 oltavas 
Ate 5 oitavas 
Ate 7 oitavas 

40 REIS 
SO REIS 

120 REIS 

Temos pols que a 1 de Julho de 1853 
as cartas eram expedldas pel a correia "es
tampllhadas" com um porte de 25 rels, au 
com um "porte a pagar" porteado pelo cor
reia de 40 rels e assim sucessivamente con
forme a seu peso fosse de 3,5 au 7 oitavas e 0 

porte fosse pogo pelo remetente au destinata
rio. 

Seriam "multadas· quando obrigat6riamente 
"noo trouxer sello, ou a trouxer inferior ao devido·, 
sendo nessa altura estampilhada ' com a sella 

125 AN05 DA 50CIEDADE DE GEOGRAFIA DE L1SBOA 

Data de emlssao: lade Novembro de 2000 
Oesenho: lulz Duran 
Impressao: INCM. Offset 
Popel : Esmolle 
Oenteodo: 12 x 12 'I, 
Formato: 40 x 30,6 mm 
Folhas: De 25 selos 
Plano de emlssao: 
85$00/€ 0.42 - 250 000 

1 00$00/€ 0.50 - 250 000 
Foe : lIsboo. Porto, Colmbro. Evoro. Faro, Funchol 
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Selos de Portugal., Ultramar 
e Estrangeiro. 

Novldades. Tematicos. 
Sobrescrltos de 1.2 dia. 

TODO 0 MATERIAL FILATELICO 

Bastos & Campos, Lda. 
R. Maria Andrade, 55- Tel.: 21 81341 DB 
117(}215 USBOA PORTUGAL 

~ ~~,z, CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
e~:· ~ 

~ -
%'I..'SB~ FILIADO NA FEDERACAO PORTUGUESA DE FILATELIA • 

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 

SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5.2 DT.2 - 1150-020 LlSBOA - Telef.: 218 123936 

Expediente - Quintas-feiras e saba dos, das 15 as 19 horas. 

Qualidades e quotiza~oes dos s6cios: 

JUNIOR (menores 18 anos) - 1 000$00 ana 

EFECTIVO (Lisboa e Concelhos Limitrofes) - 1 050$00 semestre; 2 000$00 (ano); 
(Provincia, "has e Macau) - 1 800$00 ana 

CORRESPONDENTE (Estrangeiro) - 2 400$00 ana 

Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro. 
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Guerra da «Patuleia)) - Uma isen~ao 
de franquia 

A Inda sob 0 efelto da aglto~oo que a 
revolto do .Maria da Fonte. provocaro 
por todo 0 Pais. preporovom-se novas elel

~6es. que tudo Indlcova Irem dar a vltorla a con
vergencla de onticabrallstos rodlcois e moderados. 
que na sequencia dessa revolta. tinhom subldo 00 
poder. Em vesperos dessas elel~6es. D. Maria 11. 
apolodo pelos marechals Saldanha e Tercelra. 
desencodelo. em 6 de Outubro de 1846. um gol
pe de Estodo. 

o duque de Palmela. chefe do Governo. e 
chomado 00 Pa~o. onde e obrigado a demHlr-se. 
Nesse mesmo dlo e revogada a lei eleitoral. feltas 
varlas prls6es. suspensos as Cortes e os jornais. 
tomondo a Ralnha plenos poderes. 

Quando a noncla destes aconteclmentos che
go ao Porto. Possos Jose (Jose da Sliva Passos. Ir
mao de Passos Manuel). presldente do Municipio 
local. moblllzo a popula~oo. obtem a adesoo dos 
tropos. Forma-se entoo umo Junto revoluclonaria. 
denomlnodo Junta ProvisOria do Govemo Supremo. 
presldlda pelo general Conde das Antas. pelo ja 
referido Possos Jose. pelo visconde de 56 do Bon
delro e por outras Indlvlduolldodes que. sem po
rem em causa abertamente D. Marlo II. se 
rebelom contra a nova sltua<;:oo exlstente em L1s
boa. que Costa Cabrallnsplrova. do seu exillo em 
Madrid. 

No espo~o de dias. 0 exemplo do Porto e 
seguldo em varlos pontos do Pais. com a for
mo~oo de Juntas Identicas. 

Esta aberto umo nova guerra civil. com dols 
exercltos antagonlcos a baterem-se em varlos 
encontros. de que resulta sempre uma rela~oo 
de for~as equllibrodo. perspectlvando uma 
guerra Intermlnavel. 

Assim. e osslnodo em Londres. em Malo de 
1847. no ambito do Quadruplo Allan~o. entre 
os mlnlstros plenipotenciarios de Esponha. Fron<;:a. 
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Ingloterra e Portugal. um acordo. vlsando a Inter
ven<;:oo desses tres poises. que velo decldir a con
tendo a favor do Ralnha e de que resultou em 29 
de Junho de 1847. a osslnaturo da Conven<;:oo do 
Gramldo. No dla segulnte. a Junta dlssolve-se. 
exortando os Portugueses a paclfica~oo e a con
cordia. 

Patulela serlo pols. a deslgna<;:oo de 
conota~oo depreclotlvo. pelo qual ficaria co
nhecldo este confllto c ivil e que se referla a 
natureza popular daqueles que apolavom a 
fac<;:oo vencldo. que serlam os .Pata-ao-Ieu •. 

Serve esta Introdu~oo para enquadrar a 
rozoo do subtftulo e apresentar 0 numero 1 de 
.0 POPULAR/Jornol do Algarve •• de 3 de Mar
<;:0 de 1 847. regloo esto. tamoom Influenclada 
pelo movlmento revoluclonarlo e cujo publlco
~oo reflecte. 

Ora na 2.° paglna deste. e publico do um 
Decreto de 16 de Novembro de 1846. ema
nado da ja referida Junta. concedendo Isen
<;:00 de franqulo. aos jornals e outras publlca~6es 
periodlcas. desde que fechados com clntas de 
popel. 

Este Decreto. nunco fol nem poderla ter 
sldo. publico do na folha oflclal do Diorio do 
Governo, control ado em L1sboo pelos partlda
rlos do Ralnha. pelo que aflgura lIegal. lIegal 
para uns legal para outros. 0 que e certo e que 
serlo curioso ver. uma clnta de jornal. clrcula
da ao abrigo desto efemero Isen~oo. 

*** 
Na ultima paglna deste jornal. tambem noo 

delxa de ser curiosa a publlca<;:oo. sob 0 titulo 
CorreSpOndflnc/o dos rebeldes do Saldanha 
Interceptada perto de Vlseu, de uma carta do 
Barao da Luz pora 0 Baroo de Vila Novo de Ourem. 

Fig . 1 

PORTE 40 
MULTA 2M2 

280 

Se mols duvldas houvessem. esta carta 
porteada com porte e multa no sextuplo do porte 
em falta clorlflca-as todas. 

Caro Sanches. aqul esta claramente tiplflcado 
a dlferen~o em 1 B53-1861 entre porteado de 
porte a pagar e porteado de multa 

Ao porte chomovo-se porteado porque era 
slmplesmente aposto ou colocado pelo correlo. 
podendo oquele ser uma multa ou um porte. 

Estomos entendidos ? 
Noo se pode p~r tudo dentro do mesmo 

saco. 

ARTIGO 79 .0 

'Se a Esta~ao Postal. que houver de entre
gar qualquer correspondencia. conhecer que 
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a lguma se acho franqueada ou porteoda por 
menor valor do que 0 devldo. OU SEM INDICA
C;Ao DE PORTE. TAXA-LA-HA COMPETENTE
MENTE. proc edendo logo as necessarlas 
rectifica~6es nos facturas. e avlsando do erro ou 
folto a Esta~oo d'onde a tlver recebldo· . 

Correspondencla sem Indlca~oo do PORTE. 
podendo esta ser franqueodo ou porteada. 

PEQUENA POSTA OBRIGATORIEDADE DE SER 
FRANQUEADA COM SELOS 

CARTAS REGISTADAS 
PARA 0 REINO. ILHAS 
ADJACENTES E 
PRovfNCIAS 
ULTRAMARINAS - OBRIGATORIEDADE 

DE SEREM 
FRANQUEADAS 
COM SELOS 



REGULAMENTO DO DECRETO DE 
27 DE OUTUBRO DE 1852 

PORTE TERRITORIAL 

ARTIGO 70.° 

"Por porte territorial entende-se 0 que e devi
do pelo transito da correspondencla dentro do 
Continente do Relno, ou entre este e as IIhas 
Adjacentes; E DEVE REGULAR-SE PELO MAPA 
DOS PORTES DAS CORRESPONDENCIAS DO 
REINO E ILHAS". 

o mapa dos portes deflnla clara mente um 
porte de 25 reis, pre-pago e um porte de 40 reis 
porteado pelo correio e a pagar e asslm suces
slvamente. 

Asslm, 0 porte pre-pago era estampilhado e 
o porte a pagar era porteado pelo correlo, po
rem era-o tambem muitas vezes colocado pela 
mao do expedidor, 0 qual certamente naG se Iria 
multar a sl proprio e como a frente demonstra
remos, era claramente Indlcatlvo do conheci
mento p~r parte dos utilizadores da existencia de 
dois portes. 

ARTIGO 72.° 

TAXADA 
OU MULTADA? 

"Conhecendo-se que 0 valor dos sellos e in
ferior ao porte devldo, Impor-se-ho na carta ou 
masso, para ser paga pelo destinatorio, uma taxa 
Igual ao dobro do valor dos sellos que faltarem. 
No caso de se encontrar alguma corresponden
cia com sellos que jo tenham servldo, sera taxa
da como naG franqueada". 

Temos clara mente definldo 0 tlpo de multa 
a apllcar nas INFRACc;:6ES cometldas pelos 
utillzadores, relatlvas a expedit;ao geral do cor
reio. 

Aqul os 40 reis de expedida como naG 
franqueada funclonam como multa, mas ape
nas na CORRESPONDENCIA COM SELOS QUE 
JA TENHAM SERVIDO", naG dando hlpotese ao 
remetente de pagar 0 porte simples. 

MULTADA OU TAXADA? 

ARTIGO 73,0 

"A correspondencia de que tratam os nume
ros 1° e 4° do artlgo 69.°, que naG trouxer sello, 
ou 0 trouxer inferior ao devido, 56 PODERA SER 
EXPEDIDA DEPOIS DE FRANQUEADA COM 0 
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SELLO COMPETENTE, E DE ADDICIONADO, 
COMO MULTA, OUTRO SELLO DE IGUAL VA
LOR". 

(As correspondenclas clrculadas e previstas 
nos numeros 1 ° e 4° eram obrigatoriamente se
ladas e naG permltlam portes a pagar pelo des
tinatorio). 

Temos aqul novamente prevista uma multa 
sobre infracQaes postais e esta relativa essencl
almente a Pequena Posta e correspondencla 
para paises estrangelros e a obrigatoriedade de 
estampilhas no porte territorial. 

DOS PORTES 

ARTIGO 67.° 

"As cartas, periodic os, Impressos, ma
nuscriptos.... ......... PODERAo SER FRAN
QUEADAS, afflxando-se 0 sello ou sell os neces
sarlos para preencherem 0 porte, na confor
midade do MAPPA DOS PORTES, que faz parte 
do Decreto de 27 de Outubro de 1852, e VAE 
JUNTO AO PRESENTE REGULAMENTO SOB N° 
2" 

§2° TODA A SOBREDITA CORRESPONDEN
CIA QUE NAo FOR FRANQUEADA POR MEIO 
DE SELLOS, sera taxada pel a EstaQao Postal que 
a expedlr, COM OS PORTES DE CORRESPON
DENCIA NAo FRANQUEADA, que VaG deslgna
dos no mappa aclma menclonado". 

Temos pols portes de correspondencla 
franqueada e naG franqueada com selos, uns 
pre-pagos e outros colocados ou porteados pelo 
correlo. 

ARTIGO 77.° 

"As pessoas que conduzlrem algum dos ob
jectos menclonados no artigo antecedente,'(Art.o 
76-A conducQao das cartas e processos e da 
excluslva competencla do correlo) sem haverem 
satisfeito pela sua parte ao que ahl se determl
na, flcam sujeltas a MULTA do sextuplo dos res
pectivos portes, devendo esses objectos ser-Ihes 
apprenhendldos, e levados a EstaQao Postal 
mais proxima para serem taxados e remetidos ao 
seu destlno". 

"Multa do sextuplo do PORTE" - "Multa". 
Repare-se na flgura 1. 
Esta carta transportada em mao em Julho de 

1858 fol MULTADA EM 240 REIS E PORTEADA 
(COLOCADO 0 PORTE) DE 40 REIS, corres
pondente ao porte de expedlQao de correlo sem 
estampilhas. 

Repare-se entao e c laramente que e 0 pro
prio correia que apae e escreve : 

que, onde a par da violaQao da correspandencia, 
por se tratar de rebeldes (embora a facQao con
trorla desse a estes a mesma deslgnaQao), e no
torlo os jogos de Interesses, a bajulaQao, a 
plegulce, tao em voga na socledade desse tem
po e que ainda se encontra na nossa socledade, 
150 anos depois. 

A Junta Provlsorla do Governo Supremo do 
Relno, conslderando que em dlfferentes epo
cas se tem reconhec/do a necessldade de 
supprlmlr os portes do corre/o em todos as 
publlcac;aes perlod/cas, e convlndo derramar 
pe/o malor numero de leltores 0 enslno quotl
dlano do Imprensa, crlando 0 gosto do leltura 
p~r via dos lornaes Iltterarlos, e 0 hablto do re
flexoo sobre as oplnlaes e negoc/os publlcos 
por me/o das folhas politicos, e attendendo a 
que 0 desfalque que por acaso poderla provlr 
d'esta salutar medlda p6de ser supprldo pelo 
augmento do recetta dos correlos e postas do 
Relno, logo que se realise a reforma liberal que 
neste Importantlsslmo ramo de seNlc;o publico 
prolecta fazer esta Junta, e a que e summa
mente Injusta p~r parcial, a Isempc;oo conce
dido s6 00 Dlario do Governo: determlna em 
Nome do Nac;oo e do Ralnha. 

Artlgo 1.° Flcam abolldos os portes do cor
relo em toda a espec/e de Jornaes ou selam 
dlarlos semanaes, mensaes ou outras publlca
c;aes periodic as, em qualquer formato ou vo
lume que se estampem, com tanto que selam 
lanc;ados nos correlos e fechados em c/ntas de 
popel. 

§ un/co. Nos povoac;aes em que ha 
entregadores de cartas noo poderoo estes 
receber nada d'aquelles c/dadoos, que tlverem 
dec/arado que recebem em sua coso as car
tas. 

Art. 2.° Os IIvros que excederem mals de 
cinco folhas de Impressoo logo que pagarem 
a metade do que actualmente pagam seroo 
conduzldos aos seus destin os, com tanto que 
selam fechados e subscrltados em tlros de 
popel. 

Art. 3. ° Em quanta por convenc;aes postals 
com os outros palzes se noo poderem unlformar 
os partes dos Jornaes, Ilvros e Impressos, reduzln
do as despezas de translto e determlnandd as re
gulares commun/cac;aes pelos paquetes, novlos 
de guerra, ou mercantes, correlos e postas seroo 
admlttldos desde logo Ilvres de portes os Jornaes 
e publlcac;aes d'aquelles palzes, onde Igual pre
cedente se achar estabelec/do a favor dos 
portuguezes. 

Art. 4. ° Fica revogada toda a leglslac;oo em 
contrarlo. 
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Palacio do Junta Provlsorla do Governo Supre
mo do Relno em 16 de Novembro de 1846. = 
(Seguem-se as asslgnaturas da Junta Provisoria.) 

EI Correo Aereo 
en la Posguerra Espanola 

(1939-1946) 
Com uma dedlcatoria que muito nos senslblll

lOU, recebemos um exemplar do livro em epigrate, 
da autorla do nosso prezado amigo, Consoclo e 
distinto colaborador Dr. Felix Gomez-Guillamon, 0 

que multo agradecemos. 
Esta obra que vem enrlquecer, sem duvi

da, a Blblioteca do nosso Clube apresenta-se 
com excelente aspecto grofico, com magnifi
cas gravuras a cores. 

o titulo do livro so por si do-nos uma Idela 
do interesse e da curlosldade do assunto trata
do, que fol abordado com um pormenor dlg
no de realce numa linguagem acessfvel e clara. 

Os socios interessados nesta magnifica obra 
devem dlrlglr os seus pedldos para EDIFIL -
Calle Mayor, 29, 2.° Plso, Madrid DP 28013. 

Ao nosso prezado colaborador as nossas 
slnceras felicitaQaes. 

Manual de la Filatelia 
Espanola 

Durante a ExposlQao Mundlal de Fllatella 
-Espana 2000. teve lugar 0 lanc;amento da 
obra em epigrafe, trabalho monumental do Dr. 
Oswald Schier sobre 0 selo espanhol. 

Este IIvro fol 0 prlmelro publlcado pel a -Fun
daQao Albertlno de Figueiredo para a FIIate
lIa •. 

Este excelente IIvro aborda as orlgens do 
Correlo, debruQando-se desde 0 prlmelro selo 
espanhol ate a actualldade. A FllatelJa e a Hls
torla Postal das antlgas possessaes espanholas 
e Andorra sao tambem tratadas nesta obra de 
480 poginas e mals de 300 lIustrac;:aes, muitas 
das quais a cores. 

o preQo de venda ao publico e de 7000 
pesetas. 

Agradece-se reconhecldamente 0 exem
plar oferecldo para a Biblioteca do CFP. 



Uma achega aos nossos leitores 
Os Tres Blocos dos en «0 Seculo xx em selos» 

N o dla 15 de Mar<;o de 2000, os cn-cor-
relos de Portugal, SA, emitiram tres blocos 
numerados com um total de 30 selos da 

taxa de 52$00/€ 0,26, subordinados ao tema .0 
Seculo XX em selos>. Por nos parecer que os ca-
tologos consultados poderoo causar algumas du-
vldas aos nossos assoclados, atrevemo-nos a 
esclarecer qual 0 numero que Ihes corresponde nos 
catologos de: 

YVERT AFINSA 
2369 2642 - Fllosofla = Husserl e outros 
2370 2643 - Matemotica = Poincare e ou-

tros 
2371 2644 - Fislca = Planck e outros 
2372 2645 - Clenclas humanas = Franz Boas 

e outros 
2373 2646 - Medlclna = Freud e outro 
2374 2647 - Mediclna = Barnard 
2375 2648 - Economla = Schumpeter e ou-

tro 
2376 2649 - Tecnologia = Clrcuitos integra-

dos 
2377 2650 - Tecnologia = Fibras optic as 
2378 2651 - Informatica = Turing e outro 
2379 2652 - Telecomunica<;oes = Marconi 
2380 2653 - Comunica<;oes = Antena para-

bollca e sistema binario 

2381 2654 - Llteratura = Fernando Pessoa e 
outros 

2382 2655 - Muslca = Debussy e outros 
2383 2656 - Palco = dan<;arlnos e cantores 
2384 2657 - Palco = Josephine Baker e ope-

ra 
2385 2658 - Artes plasticas = As Menlnas de 

Picasso 
2386 2659 - Artes plasticas = Personagens 
2387 2660 - Cinema = Varios actores e ac-

trizes 
2388 2661 - Cinema e televisoo = Actores e 

camara 
2389 2662 - Arquitectura = Diferentes epo-

cas 
2390 2663 - Arquitectura = Torre do Tombo 
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2391 

2392 

2393 

2394 

2395 

2396 

2397 

2398 

2664 - Arquitectura = Moderna 

2665 - Dlreltos e cldadania = Emble-
ma dos direitos 

2666 - Fisionomia = Moda e autocar-
ro 

2667 - Ecologla = Sinals luminosos e 
molnhos eolicos 

2668 - Transportes = Avioes antigos e 
navios 

2669 - Transportes = Avloes modernos 
eTGV 

2670 - Conquista do espa<;o = Astro-
nauta 

2671 - Conquista do espa<;o = Nave 
espaclal 

FlLATELIA-NUMlsMATlCA 
MADEIRA 

Cas a Especializada em: 

* MOEDAS * SELOS * NOTAS* 

de 

Portugal/ A~ores/ Madeira/Macau 

Ex-Co16nias 

Apartado 4511 

COMPRAE VENDE 

Grandes Colecc;oes e 
pec;:as isoladas 

!XXll-801 FUNClW. 
MADEIRA - PORTUGAL 

Tel.: 291 2230 iO 
Fa.x: 2!l1 23 08 05 

Contudo nem sempre fol asslm. 
Em 1653 surgia em Paris 0 primelro PORTE 

PAGO. 
A sua Inven<;oo fol feita pelo funclonorlo dos 

correlos frances Jean Jacques Renouard de 
Villayer, 0 qual pediu ao Rei Luis XIV que Ihe au
torizasse 0 servi<;o de transporte de cartas den
tro da cldade de Paris, 0 que Ihe fol concedldo. 

Esta correspondencla de porte pago clrcu
lava apenas dentro da cldade de Paris, tendo 
sido colocados para 0 efelto um grande nume
ro de marcos de correio em toda a cidade. 

Estava asslm criada a "PEQUENA POSTA". 
o porte era pago atraves de um bllhete de 

porte pago onde estava Inscrito, "PORT PAYE" 
o dia e 0 ana e custava 1 sol, correspondente a 
5 centimos do franco e era preenchldo e pago 
pelo remetente. 

Antes deste sistema as cartas eram apenas 
expedidas para fora das cidades noo havendo 
servl<;o de dlstrlbul<;oo de correlo dentro das po
voa<;oes. 

Em Londres segulu-se 0 mesmo prlnciplo no 
ana de 1663, sen do 0 seu responsovel William 
Dockwra. 

As cartas receblam um carlmbo triangular de 
cor vermelha onde estava escrito "Penny Post 
Paid" que correspondla ao pagamento de 1 
penny de porte. 

Em Portugal veio a usar-se 0 mesmo sistema 
com a utiliza<;ao de carlmbos com os dizeres de 
"Franca", 'Porte Pago", "Pago 0 Porte" e "Pagou 
o Porte de Correio". 

Muitas outras formas de porte pago foram 
usadas durante 0 periodo em que competia aos 
correios partear as cartas com 0 porte correspan
dente das tabelas de portes aprovadas pelos 
correlos. 

Poderemos mencionar os celebres envelopes 
"cavalilni" emltidos pelo Governo da Sardenha. 

Porem nunca estes sistemas aboliram a pas
slbilidade de os correlos continuarem a portear 
as cartas, com os portes previsto nas suas tabe
las. 

Cabla portanto ao expedldor da correspon
dencla, e sempre que a lei postal 0 permltisse, 
a decisao de quem pagarla 0 porte. 

Este sistema mantem-se ate aos nossos dias, 
embora hOje 0 envio de uma correspondencia 
sem selos esteja completamente fora de uso e 
tal facto representa clara mente uma multa e noo 
um porte como em 1852 a pagar pela pessoa 
que receba a correspondencia, jo que a expe
di<;ao sem selos naG esta prevista na lei postal 

. como um porte. 
Porteor, PORTEADO e como fica demonstra

do 0 acto levado a efeito pelo correia de colo-

15 

car qualquer tlpo de porte correspondente nas 
cartas. 

Repare alnda meu estimado Bordalo Sanches 
que nos prlmeiros selos que serviram para pagar 
Infrac<;oes aos portes estipulados pelo correlo 
esta bem expliclto "MULTA" - "1898 - 4° CEN
TENARIO DO DESCOBRIMENTO DO CAMINHO 
MARiTIMO PARA A INDIA", 

Repare-se par exemplo que em 1928 a emls
sao da multa dos Jogos Oifmplcos tem bem ex
presso "CORREIOS MULTA", ou ainda os selos 
do "Monumento ao Marques de Pombal" de 1925 
receberam uma sobrecarga de "MULlA". 

Nos outros selos de "MULTA POSTAL" apa
rece a men<;oo correcta de "PORTEADO" jo que 
o parte de multo a receber era aposto pelo cor
relo, mas encontra-se em todos eles a deslgna
<;00 "A RECEBER", mas a receber 0 que? 0 valor 
porteado ou selado de multa referente a Infrac
<;00 postal relatlva aos portes que deveriam ter 
sldo pagos e que noo 0 tlnham sldo. 

Julgo que e preclsamente daqul que deriva 
a confusao e amblguldade de Bordalo Sanches 
ao nao dlstingulr os tlpos dlferentes de porteado, 
tomando todos como multas postais e dai 
"Porteado em Portugal ou a Multa Postal em 
Portugal". 

Torna-se tambem evidente que com a evo
lu<;oo dos tempas a palavra "PORTEADO" derl
YOU claramente para um significado de MULTA 
em fun<;ao de 0 porte ser aposto pelo correlo e 
normal mente ser mais elevado do que seria se 
pago pelo remetente em vez do destinatorlo. 

Mas 0 que Interessa para a nossa "historia" e 
o que efectivamente se passava em 1 853 e 0 
seu claro significado e usa nessa altura da pala
vra "PORTEADO". 

Depols desta Introdu<;oo passemos entao a 
legisla<;oo de 1 852 onde estava clara mente ex
presso 0 que atras acabo de explicar e onde po
deremos chegar facllmente a conclusoo da 
existencla de cartas porteadas de porte a pagar 
previstas na to bela de portes e cartas porteadas 
com multas a pagar previstas na lei de 1 852 em 
fun<;oo do tipo de infrac<;ao cometida. 

40 REIS - PORTE A PAGAR, PORTEADO, 
MULTA OU TAXADO 7 

o cerne desta questao baseia-se apenas e 
so nas celebres cartas de porte de 40 reis, 80 reis 
e 120 reis, A PAGAR PELO DESTINATARIO e clr
culadas entre 1853 e 1 861 . 

ERAM ESTAS CARTAS PORTEADAS OU MUL
TADAS ? ou eram todas porteadas? 



"PORTE A PAGAR PORTEADO E A MULTA PORTEADA 
EM PORTUGAL" 

" PORTEADO EM PORTUGAL - PORTES A PAGAR E MULTAS" 
" PORTEADO - PORTES A PAGAR" 

" A MULTA POSTAL EM PORTUGAL" 
OU AINDA OS PORTES DE 40 REIS PORTEADOS 

NAS CARTAS, SEGUNDO A REFORMA POSTAL DE 1852. 

F 
01 com extrema satlsfa~ao que II 0 ar
tlgo de Bordalo Sanches com 0 titulo 
"Porteado de Portugal", publlcado no "FI

LATEllA PORTUGUESA" do CNF. 
Apenas lamento que os meus artlgos e a ml

nha oplnlao tenham produzldo em Bordalo 
Sanches "confusao e bloqueamento mental", 
conforme ele expressa no seu artlgo, ja que tal 
nunca fol mlnha Inten~ao. . 

Mal estavamos nos se as Idelas e os concel
tos nao pudessem evolulr e mal estavamos nos 
se Bordalo Sanches ou outro fllatellsta qualquer 
se pudesse arvorar em unlco especlallsta ou em 
detentor do verdade, tal "magister dixit" ou pu
desse alnda medlr os graus de conhecimento ou 
especlalldade de coda fllatellsta, Impedlndo-o 
asslm de exprlmlr a sua oplnlao ou autorlzando-o 
a Isso, em fun~ao do sua hlpotatlca competen
cia, por sl definlda. 

Nesta "dlscordla" fllatallca nao a mlnha Inten
~ao adjectivar a respelto de quem quer que seja, 
impondo-se open as uma troca de ideias, opini
oes e sugestoes, que nao qualquer ataque pes
soal. 

Esta troca de Ideias quer-se cordial, elevada 
e nao passaro de uma simpies troca de ideias, 
aceites por uns, rejeitadas por outros, mas trazer 
esta "discordia" fIIatalica a estampa ja a quanto 
a mim pasltivo. 
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Que venham mais "discordias' deste tipo. 
Ganharemos todos. 

Asslm estou convlcto que 0 meu amigo 
Bordalo Sanches tem uma posl~ao ambigua e 
nao quer diferenclar multo porteada e porte a 
po gar parteado, metendo tudo dentro do mes
mo so co, entendendo que porteado a multo e 
multo a porteado, naG entendendo que multo 
porteada a reiatlva a uma infrac~ao que e 
porteada pelo correio atraves de uma taxa de 
muita e que carta porteada com 0 porte de, a 
relativa a um determlnado porte, previsto no ta
bela de portes e que sera pogo por alguam, 
normaimente 0 destinatario. 

Porteado, vem do verbo portear ou seja 
colocar 0 porte. Agora devemos definir ciara
mente qual 0 tipo que era colocado nos corres
pandencias, se era um parte relativo a condu~ao 
do correspondemcla ou se um porte relativo a 
uma infrac~ao no correspondencia. 

Vou tentar ser 0 mais claro possivei, porque 
entendo agora que talvez naG tenha sido suficl
entemente expliclto nos artigos anteriores de 
minha autoria e sobre esle lema. 

No passado, mais proprlamente antes dos 
periodos adesivos em coda pais as correspon
dencias eram todas parteadas. 

o porte era colocado pelo correio e pogo 
pelo destlnatario. 

«Espanha-2000», Exposi~ao Mundial 
de Filatelia 

D ecorreu de 6 a 14 de Outubro no cl
dade de Madrid a Exposi~ao Mundlal 
de Fllatella . ESPANHA-2000-. 

Portugal esteve representado com 18 par
ticlpa~Oes, as quais constituiram uma excelen
te representa~ao e obtiveram no conjunto 1 
medalha de ouro-grande, 5 de ouro, 5 de 
vermeil grande, 3 de vermeil, 1 de prato e 3 
de bronze prateado, como passamos a referlr: 

OURO GRANDE 

- Julio Pedroso Mala 
Cia sse Tematlca 
• Essa Gesta Glorioso-

OURO 

- Eduardo Josa Oliveira e Sousa 
Ciasse Tematica 
• 0 Automovel-

- Joao Maria Violante 
Classe Tradicional 
.Portugal Classico, Primeiras 
Emissoes. 

- Alexandre Matos Santos 
Classe Tradicional 
.Selos Classic os de Portugal. 

- Joaquim das Dores 
Classe Tradlclonal 
.india Portuguesa, Selos Nativos

- Pedro Vaz Pereira 
Classe Inteiros Postais 
.Inteiros Postals Ceres-

VERMEIL GRANDE 

- Jose Manuel Santos Pereira 
Classe Inteiros Postais 
.Rei D. Manuel It, Colec. 
Especiallzada In!. Postais-

- Adellno Adriao Melo Caravela 
Classe Hlstoria Postal 
.Correio Oficial Sec. XIX. 

- David Rodrigues do Cruz 
Classe Maximafllla 
• Os Mllltares no Paz e no Guerra

- Josa Luis P. Lobao Tello 
Classe Tematica 
.Os Mamiferos Africanos. 

97 pts . 

93 pts . 

92 pts. 

90 pts. 

90 pts. 

90 pts. 

89 pts. 

86 pts. 

86 pts . 

85 pts. 
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- Jose M. Castanhelra do Silveira 
Classe Tradlclonai 
.Ref D. Luis, Flta Curva Selos 
de Relevo-

VERMEIL 

- Hernanl Carmelo de Matos 
Cia sse Intelros Posta Is 
.Estudo dos Intelros Posta is 
de D. Ca~os I. 

- Antonio Jose Bonino 
Cia sse Hlstoria Postal 
.Correlo Maritlmo em Portugal. 

- Oscar Augusto Marlnho 
Classe Tradlc lonal 
.Portugal Classico, Impressao 
com Relevo (1853-1870). 

PRAIA 

- Clube Fllatallco de Portugal 
Cia sse Llteratura 
.Boletlm do Clube Fllatellco 
de Portugal-

BRONZE PRAIEADO 

- Eurlco C. E. Loge Cardoso 
c rosse Llteratura 
. Hlstorla dos Correlos em Portugal 

85 pts. 

83 pts. 

82 pts. 

80 pts. 

73 pts. 

em datos e IIustrada. 68 pts. 
- Lulz Gullherme Gon~alves 

Machado 
Classe L1teratura 
.A Epopela de encurtar dlstanclas. 68 pts. 

- Paulo SergiO M. Sousa e So 
Classe Juventude 
.0 Coo. 65 pts. 

Os resultados agora dlvulgados levam-nos a 
conclulr que Portugal partlclpou 00 mals 
alto nivel, tendo-se saldado a sua representa
~ao como uma das melhores de todos os tem
pos. 

Os jurados portugueses que actuaram nes
te evento foram: Capt. Lemos do Silveira (como 
sanlor) e Dr. Manuel Portocarrero. 

o Comlssarlo para Portugal fol 0 Eng. Vllor 
Pimento Jacinto. 



Associa~ao Nacional de Jornalistas 
e Escritores Filatelicos 

ANJEF 

N o passado dla 1 7 de Setembro teve 
lugar, no Castelo de Evoramonte, a 
asslnatura do escrltura notarial do 

ANJEF, em cerlm6nla publica que decorreu 
pelas 11 horas. 

Ap6s a celebrac;ao do escrltura reallzou-se 
uma reunlao com os s6clos presentes, vlndos 
de varlos pontos do pais, no qual fol escolhlda 
uma Comissao Instaladora constltuida por 
Hernanl Matos, Eduardo Oliveira e Sousa, 
Ant6nlo Borralho e Francisco Galvelas. Esta Comis
sao flcou Incumblda de elaborar uma IIsta de 
consenso, para ser sujelta a votac;ao dos s6clos, 
em 29 de Outubro, numa reunlao a efectuar nos 
Instalac;oes do CFP. Em segulda os s6clos que 
asslstlram a celebrac;ao do escritura reunlram-se 
num almoc;o de confraternlzac;ao. 

Como estava prevlsto teve lugar, no referldo 
dla 29, 0 acto eleltoral, tendo sldo apresentada a 
votac;ao dos assoclados a IIsta elaborada pela 
cltada Comissao Instaladora. 

Refere-se, em segulda, 0 nome dos Asso
clad os eleitos para os Corpos Socials do ANJEF: 

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 

Presldente - Eduardo Jose Oliveira e Sousa (Por
to) 

1.° Secretarlo - Joao Manuel Lopes Soelro 
(Evora) 

2.° Secreta rio - Joao Pedro Pinheiro do Sliva 
(Llsboa) 

DIRECc;.AO 

Presldente - Hernanl Ant6nlo Carmelo de Ma
tos (Estremoz) 

Vice-Presldente - Jose Manuel Miranda do Mota 
(P6voa de Varzlm) 

1.° Secretarlo - Ant6nio Dionisio do Sliva Gama 
(Llsboa) 

2.° Secretarlo - Francisco Mattoso Galvelas (Vila 
Real de Santo Ant6nio) 

Tesourelro - Rui Manuel Pires Mendes (Evora) 
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CONSELHO FISCAL 

Presldente - Elder Correia (Llsboa) 
Relator - Ant6nlo Borralho (Portlmao) 
Vogal - Jose Garralo Afonso (Portalegre) 

CONSELHO DEONTOL6GICO 

Adellno Adrlao de Melo Caravel a (Leiria) 
Eurlco Carlos Esteves Loge Cardoso (Llsboa) 
Jorge Andrade do Sliva Branco (Estremoz) 
Pedro Marc;al Vaz Pereira (Llsboa) 
Rene Charles Dupont Prendl Rodrigues do Sliva 

(Llsboa) 

VENDO - Pacotes, Blocos. Selos 
Soltos 

COM PRO - Lotes. 
colec~oes. Quantidades 

M.os6RIO 
Filatelia 

Av. Antonio Jose de Almeida 
P.O. BOX - 13042 

C.C. S. Joao de Deus, loja 209 - 5 E 
TeL/Fax: 351217973614 

1019-501 LlSBOA - PORTUGAL 

Vendo selos Portugal usados em lotes, 
1 ou 2 coda taxas medias e altos valor 
Catalogo 100.000$00 = s6 1 7.000$00. 

Marlo Sousa 
R. Costa, 572 
4445-390 Ermeslnde 
Tel. 229741494 

Mas a Ida de Maury a Coso do Moeda e as 
suas conversac;oes com Camellnat Iriam ter um 
desfecho Inesperado. 

PORTUGAL-COLONIAS 
ES1RANGElRO 

QUALQUER 
Em 21 de Malo de 1871, um exerclto constl

tuido pelos prlslonelros regressados do Alemanha, 
penetrou em Paris, recuperando a cldade, duran
te a semana que ficou conheclda hlstorlcamente 
como a semana sangrenta. Fol asslm que no se
quencia do massacre dos refens e dos Incendlos 
provocados pelos «comunards», que se desenvol
veu uma repressao Impledosa, a que Maury tera 
asslstldo. 

NOVIDADES 
MANCOl.ISTAS pAIs I"JEMII. 
ASSINA1URAS CONT,6CTE-NQS 

H. VIEIRA, FILATELIA 
Ao chegar a coso, Maury val enfrentar um 

grupo de vlzlnhos, portelras, loglstas, domestl
cas, que 00 depararem com ele, 0 apontam, 
proferlndo: .N esta mals um dos do Comuna. 
Ele mesmo se encarregava do correlo, tendo 
sldo antes dlsso, esplao 00 servlc;o dos 
prussia nos. » 

APARTADO 135 - 8001-902 FARO 

LOJA DE COLECCIONISMO 
DE JAIME DIAS 

Compra, Vende e 'roca: 
Selos nacionais e estrangeiros 

Maury que arrlscara a sua vida no Coso do 
Moeda, acabava por sofrer as Injurlas de uma 
populac;a Ignorante de tudo 0 que dlzia res
pelto 00 neg6clo dos selos e 00 seu 
colecclonamento. 

Vejamos aqul, como esta pequeno hlst6rla 
lIustra tao perfeltamente 0 aforlsmo que dlz que 
pela filatella se faz tudo. 

Rua Panla Delgada, N.D 26, A e B-1 000-242 lISBOA 
Telefane 21 B53 20 52 

Aberta das 14n30m as 20n 
De 2." Feira a Sa bad a 

DOMINGOS DO SACRAMENTO, HERDEIROS 
MAAIA CEciLIA 00 5AcJw.ooo 
Rua do Crucifixo, 26 • Telefone 2134248 91 • Fax 2134723 41 • 1l1)(HB3 USBOA • PORTUGAL 

ALBUNS D.S. TlPO C DE PORTUGAL E ULTRAMAR 
Permanentes Formato 22 x 2S ems. 

IUffi.G!I. - 1.' Parte (Selos do Correio Normal) 
- VoilIlle I (Selos de lB53 a 1969) .................................................. _ ............................. __ .................. __ ................................... . 
- Volume n (Selos de 1970 em diante) ............................................................................................................................................... .. 

POR1UGAI. - 2.' Parte (Selos de A..w, BIocDS, ImIXlSlD, EnI:txreldas, Paleado, OIiciaI, f\MItIIG, eII:.) ......... _ ............................................................... .. 
IlJWiADWENTES ..................................................................................... _ ........................... _ .................................................................. . 
NID.A ............................................................................................................................................................................................................. .. 
NID.A PPUl' .................................................................................................................................................................................................... .. 
OBJ'8I:f ........................................................................................................................................................................................................ . 
OBJ'8I:f PPUl' ........................................................................................................................................................................ _ ... _ ........... .. 
GUJ~ ................................................................................................................................................................................................................ . 
~PAl!J> ...................................................................................................................................................................................................... . 
INDIA ...................................................................................................... .. ......................................................................................................... . 
WOIJ ................................................................................................................................................................................................................ . 
~ ............................................................................................................. _ ..................................................... -....................... __ .. 
~.PPUl' ............................................................................................................................................................................................ .. 
S. T()o1EEPRINCJPE ................................................................................................................................................. _ ...................................... .. 

~: ~~ ~ :~~ ~:: h--NN~ol~ ~9~VA;' 2~~ ~! 93·:::::::::::::::::::::: :::::::~:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : :::: : :::: : ::::: :::: :: :: :::::::::::: 
1M]!. ............................................................................................................. _ ............................. _ .............................................................. .. 
\D'f'AIfiIAS DE MCJ(}l-1BJQI.I: E NIASSA ....................................................... .. .... "'_ ...... ... ..................................................................................... . 
AflUC4, CCJrn, ItfW.11WlE, IOOlENQ) twlQ.S. TETE. Q.fI.lIoWIE. KIO'G\ ZPMlEZIA E u.TIWW\ ......................................................................... .. 
Fdhas JsOadas ..................................................................................................... _ .......................................................................................... _ 
Fot.as JsoIadas PAlDP ...................................................................................... .. ..................... .......................... ......................... ......................... .. 
Fdhas en PAPEl. ............................................................................................ ..................................................................................................... .. 
Feverelro 2000 IVA lndufdo 17% 
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Cartolina 

5.500$00 
10.500$00 
12.!XXl$OO 
7.250$00 
4.250$00 
B.!XXl$OO 
2.7SO$OO 
5.2SO$OO 
3.!XXl$OO 

10.500$00 
3.7SO$OO 

10.500$00 
4.7SO$OO 
9.100$00 
3.100$00 
8.400$00 
6.Dl$OO 
2.700$00 
2.(Dl$OO 
2.900$00 

8S$OO 
8S$OO 
00$00 



Por amor a filatelia 

, 

E costume entre os fllatellst,os, dlzer-se que 
pela fJlatelia se fez tudo. E asslm um pau
co como pelos fllhos. salvoguardondo 

as obvlas sltuac;6es relativas. 
Noo you repetir oqul. as vel has hlstorlas que 

narrom casos aberrantes de roubo descarodo, 
troflcancla. e ate homlcidlo, como parece 
tombem haver no curriculum negro do omor 
pelo filatella. Mas YOU, Isso slm. narrar umo sltu
ac;oo hlstorlco que envolveu um dos mals con
sagrados fllotellstas de todos os tempos. que 
multos conslderam como 0 pal do colecclo
nomento fllatellco. de seu nome Arthur Maury. 

Narra-nos Maury que durante 0 terrivel periodo 
que durou a Comuna de Paris (1871), que eu con
slderel como um dos exemplos acabados de uma 
sltuac;oo de «correlo nos IImltes-. 0 servlc;o pastal 
no cldade de Paris. fol entregue. como sabemos. 
00 cldodoo A. Thelse membro delegado da Dlrec
c;oo-Geral dos CorreJos. ap6s a partido de Rampon 
para Versolhes. 

o selo. enquonto elemento filatellco. constitufo 
umo preocupaC;ao para os colecclonodores. mas 
sobretudo para os comerclantes filatellcos. que 
Maury protagonlzava. Tendo este tomado conhe
cimento de que Irlam ser postos a venda selos de 
um tlpo especial a serem usados unlcamente no 
cldade de Paris, logo se dlrlglu 00 edificlo do Coso 
do Moeda. a flm de obter Informac;6es preclsas. 
no segulmento de uma pequena Indlcac;ao pres
tada por um seu empregado. de que a Com una 
Irla de facto fabrlcar selos especlais sob sua res
ponsabllldade. Todavla. 0 que Maury soube dessa 
vez. fol que 0 cldadoo Camellnat descobrlro en
tretanto. uma boo quontldade de selos de 
10 C, que apesar de representarem par Infell
cldode. a effgle do Imperador Napoleoo III. 
sotlsfarlom razoovelmente as necessldades de 
momento. Para cumulo. Cam9Jlnat descobriro aln
da as chopos do 20 C com a effgle do Republl-
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co, conhecldo filatelicomente como a flguro de 
Ceres. com 0 que fez Imprlmlr os selos Indlspenso
vels. apos fer felto entrar em Paris alguns rolos de 
papel. como forma de suprlr a sua carencla. dado 
que todo 0 papel que exlstio no Coso do Moedo. 
fora quelmodo pelos funclonorlos de Rompon. 
antes do suo preclpitado partido para Versalhes, 
onde 0 governo se refuglaro. Esses selos. con he
cldos faatellcamente como pertencendo a s9rJe do 
cerco de Paris. sao reconhecivels pelo facto de a 
gomo ter um aspecto vitreo. a ImpressOo ser um 
pouco mols brllhonte e os quotro angulos do fun
do. parecerem quose broncos. 

No entonto a hlpotese de a Comuno vir a 
emltlr os seus proprlos selos. permoneclo . E 
como pelo fllatella se faz tudo. Maury voitou a 
Coso do Moedo. onde fol recebldo pelo pro
prio Comellnot. que Ihe fez saber ter Jo em suo 
posse. as chopos dos novos selos. acrescen
tondo (e oqul a troduc;oo e literal): «Conhec;o 
multo bem a vossa coso e compreendo per
feltomente a vosso curlosldode de colecclo
nador. mas aconselho-o a nao volter aqul. pols 
pode enfrentar um subordlnodo menos com
preenslvo. que suspeltando tratar-se de um 
esploo. vos farlo prender. e a partir dol. enflm ... -

No segulmento deste pequeno eplsodlo. 
ocrescentarel que a Com uno nunco chegou a 
emltlr quolsquer selos. e a 8 de Malo de 1871. 0 
Governo do Com una emltla a segulnte nota: «E 
conhecldo que um dos principals estabeleclmen
tos de Paris. a Coso do Moedo. fora obondono
do pelos seus funclonarlos e empregodos de todas 
as classes. No entonto. a Intellgenclo. 0 zelo e a 
crlotMdode do novo director desto AdmlnlstroC;ao. 
o cldadoo Camellnat. esteve a altura dos clrcuns
tanclas e os diversos servlc;os recomec;aram a fun
clonar em plena com 0 novo pessaal. A Impressora 
dos selos, sotlsfaz neste momenta. todos as exl
genclos do comerclo e da populoC;ao ... -

Novas Emissoes 

MACAU 

L1TERATURA E PERSONAGENS L1TEAARIAS - ,ORNADA PARA OCIDENTE 

Data de emlssao: 30 de Setembro de 2000 

Oesenho: Poon Kam ling 

Impressao: INCM. Offset 

Popel: Esmalte 

Oenteado: 12 x 12 

Formato: 30 x 40 mm 

Folhos: De 12 selos 

Plano de emlssao: 

$1,00 $1,50 $2.00 

$2.50 $3,00 $3,50 

B/oco: Contem 1 selo de 9,00 patacas 

FOC :Mocau 

ESCULTURAS CONTEMPOWEAS II 

Ooto de emlssao: 9 de Outubro de 2000 

Desenho: Wong Ho Sang 

/mpressao: INCM. Offset 

Popel: Esmalte 

Denteado: 12 x 12 

Formato: 30 x 40 mm 

Fo/has: De 50 selos 

Plano de emlssao : 

$1.00 $2.00 $3.00 $4.00 

Bloco: Contem 1 selo de 10,00 patacas 

Bllhetes Postals: 4 x 6,00 patacas 

FDC:Macau 
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CERAMICAS CHINESA E PORTUGUESA 

Data de emlssao: 31 de Outubro de 2000 

Desenho: Aser But 

Impressao: INCM. Offset 

Papel: Com flbras 6ptlcas 

Denteado: 1 2 x 12 

Formato: 30 x 40 mm 

Folhas: De 6 selos 

Plano de emlssao: 

6 selos de $2,50 cada 

Bloco: Contem 1 selo circular de B,OO patacas 

Impressao: Fotogravura 

Impressor: Hello Courvolsler SA, Suic;:a 

FDC:Macau 

ADORNOS DE JADE 

Data de emlssao: 22 de Novembro de 2000 

Desenho: Lei Val Han 

Impressao: INCM. Offset 

Denteado: 12 x 12 

Formato: 40 x 30/30 x 40 mm 

Folhas: De 50 selos 

Plano de emlssao: 

1,50 ptcs 2,00 ptcs 2,50 ptcs 3,00 ptcs 

Bloco: Contem 1 selo de 9,00 ptcs 

FDC:Macau 

Os CIT - Correios de Portugal 
imprimem selos para Timor Lorosae 

as selos tlmorenses foram excluslvamente feltos pelos CTT - Correlos de Portugal. A filatella de 
Timor e constlturda por dols selos, um para 0 terrltorlo naclonal e outro para 0 estrangelro. Um selo 
com fundo vermelho e um outro com fundo de cor aZUl, com 0 nome do pars no canto superior 
esquerdo - Timor Lorosae - e 0 nome do Admlnlstra~ao do Territorlo (UNTAET) no canto superior 
oposto. Sao asslm os cerca de cem mil selos naclonals mals cem mil estrangelros que os CTT Im
prlmlram gratultamente para Timor Lorosae. 

as prlmelros selos foram vendldos 00 publico nos Esta~6es de Correlos das cldades de 0111 e 
Baucau que abrlram as suas portas em 29 de Abril de 2000. 
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TIPO 0 9: 
Este ultimo tlpo apresentado, e uma Imlta~ao 

do esqueleto que durante cerca de melo seculo 
serviu nos carimbos do Metropole, Inlclado em 
Mar~o de 1880. Todos os carlmbos utlllzaram a tinta 
preta, mas Nova Goa utillzou tambSm a tinta azul; 
como abalxo se mostram em esquema, tem no 
parte superior a palavra -CORREIO. e em baixo 0 
nome do esta~ao postal; 00 centro tem a data 
numa so IInha, dla, mes e ano, no representa~ao 
tradlclonal portuguesa (mes abrevlado: 3 letras). 

Tlpo D 9 

A rela~ao das esta~Oes pastals encontradas 
e a segulnte: 

Aldona Oamao 
Blchollm Diu 
Calangute Loutullm 
Co nocona Morgao 
Chlnchlnlm Mapu~a 
Colvalle Mormugao 

Outras esta~Oes postals terao funclonado cer
tamente, e nao conhecemos 0 Tlpo 0 9 sobre 
-nativos», mas tao somente sobre -Coroas», -D. 
Lulz», -D. Carlos» e segulntes emlss6es. 

a correlo ambulante teve Inrclo com a In au
gura~ao do camlnho de ferro de Mormugao 
em 1888, ate a frontelra; as esta~6es postals 
que beneflclavam do servl~o ambulante do ca
mlnho de ferro utilizaram carlmbos Tlpo 0 4, Tlpo 
05 e Tlpo 0 9, acrescentando as letras .C. A.» 
(correlo ambulante) no segulmento do nome do 
esta~ao. As malas do correlo delxaram de ser 
envladas para SAWANlWAREE. Mormugao passou 
asslm a Olrec~ao de Correlo, dlspondo de mals 
pessool e teve aprovado em 26 FEV 1907 por 
portarla provincial n.D 71, 0 novo Regulamento do 
Ambulancla, mals tarde modlficado por nova por
tarla. 

Temos relaclonadas entre outras algumas es
ta~Oes: 

Tipo 0 4: Cansaulim, Chandor, Majorda, 
Morgao, Mormugao; 

Tlpo 0 5: Cansaullm, Chandor, Morgao, 
Mormugao; 

Tlpo 0 9: Collem, Majorda. 

11 

Todas estas esta~Oes usavam as Inlclals -C. A.. 
a segulr 00 seu nome. 

D 4 D 5 D 9 
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Para todos estes escrilores e estudlosos. val a nossa 
modesta homenagem e agradeclmento pela sua contrl
bulc;:ao para 0 aumento do conhecimento de tao espl
nhoso quanto diffcll poragrafo da filatella em geral. 



~ v o 
Tlpo 0 5 

teres normandos e dilerem na Ilgura<;ao da data; 
com elelto. desde a data completa. a manelra 
Inglesa (duas letras para 0 mes). ate a ausencla 
completa dos seus tres elementos. tudo se pode 
encontrar Impresso. manuscrlto ou mlsto. As esta
<;6es que pudemos catalogar loram: 

A1dona 
Blchollm 
Can6cona 
Cansaullm 
Chlnchlnlm 
Colvalle 

TIPO 0 6: 

Cuncollm 
Mormugao-Porto 
Pernem 
Pledade 
Ponda 
Porvorlm 

Quepem 
SallgOo 
Sangu9m 
Sanquellm 
Damao 

Excluslvo. tanto quanto se sabe. para 0 cor
relo de Diu. conhecemo-Io sobre 0 selo de .CO
ROA. de 1 tanga. em 30 de Set. de 1887; trata-se 
de um duplo circulo concentrlco. com a Inscrl<;ao 
na coroa circular .CORREIO DE DIU •• em letras tlpo 
normando. e no Interior do circulo menor. em tres 
IInhas. a data. com a abreviatura do mes em tres 
letras tlpo romano; com 0 andar dos tempos a 
tercelra IInha da data (0 ano). 101 desaparecendo. 
Conhecemo-Io tamoom sabre .natlvos. da emls
sao de 1883. com a data de 1 7 MAl 88. 

Tlpo 0 6 

TlPO 0 7: 
Este carlmbo. utlllzado em algumas esta96es 

nos anos segulntes, e 0 ultimo empregado com 
circulo unlco. mos com altera96es em rela<;60 ao 
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Tlpo D 4 aMs referldo. Asslm 
o seu dlametro varia entre 
25 e 27 mm. a representa
<;00 da data ocupa apenas 
duas IInhas: na primelra fica 
o dla e 0 mes em abrevla
tura de duas letras e na se
gunda 0 ano, representado 
apenas pelos dols ultlmos 
ou pelo ultimo algarlsmo. 
que por vezes. ate desapa
rece. Tal como no Tlpo D 4. 
tambem neste Tlpo D 7 se 
detectam posl<;6es Inversas 
para a data e 0 mes, em 
especial nas esta<;6es de 
Mapu<;a, Nova Goa e 

Porvorlm. Para Nova Goa houve um tercelro ca
rlmbo deste tlpa, mas de dlametro apreclavelmen
te malor. As esta<;6es que consegulmos relaclonar 
loram: 

Caranzalem 
Damao-Pra<;a 
Mapu<;a 
Margao 

TlPO 0 8: 

Mormugao 
Nova Goa 
Porvorlm 
S. Estevam 

Tlpo 0 7 

S. Louren<;o 
Tivlm 
VelhaGoa 

E um tlpo excluslvo do correlo de Damao; nao 
preclsa de descrl<;ao pormenorlzada. pols e bem 
visivel a palavra .DAMAO. na coroa circular do du
plo circulo. com a data na zona dlametral. De re
a~ar as letros .1. P .• que, sam dUvida, sOo as Inlelals 
de india Portuguesa. Parece ter tldo curta vida na 
decada de 90 e no 11m aparece sem representa
<;00 do ano. 

Tlpo 0 8 

LISTA DE SOCIOS 
DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
MEMBERS LIST - LlSTE DES MEMBRES 

AL TERAQOES - NOVaS SOCIOS 

PORTUGAL 

104 - Prol. Dr. A.H. de Oliveira Marques. Casa 
do Gato Preto. Campo de Santa Cla
ra. 87. 1100-471 Llsboa. 

335 - Fernando Nogueira Guedes. Rua Manu
el Saralva Brandao, n.o 257-4.° B. 4810-
103 Gulmaraes. (M) Po.Fr.Es.ln .T.N.U. 
60.3.90. 

1120 - Veturlo de Jesus DI05. Estrada Marques 
de Pombal, Lt. F/2-5.0 Esq. Rlnchoa. 
2635-113 Rio de Mouro. (M) Po.Fr.ln.T.C. 
60.N.U.1 e IIhas.Ceres.2. 

1590 - Helder Jesus Frazao Vicente. Rua Joao 
Vlllaret, 8. 2500-000 Caldas da Ralnha. 
(M) T.C.V.60.N.1.2A.60.N.U.3.50. 

2328 - Alberto Trlndade Vargues. Rua Padre 
Antonio Vieira, 3-3.° F. Cldade Nova. 
2670-041 Santo Antonio Cavalelros. (M) 
Po.T.C.V.60.U.3. 75.94. 

2354 - Jose Geada de Sousa. Rua Pablo 
Neruda. n.O 5-2.° Ft. 7800-327 BeJa. (M) 
T.60.N.U.1.2A.93. 

26B7 - Paulo Augusto Pedroso Dlos. Rua do 
Carmo. 31-4.° B. 1200-093 Llsboa. 

3181 - Luis Alberto R. Branco. Rua das Cava
das, 11 . Pedrulhelra. 2430-402 Marlnha 
Grande. (M) Po.Fr.ln.T.C.60.N.U.1.3.Te
matlcas.T 41. 90. 

3569 - Dr. Fernando de Jesus da Luz. Rua da 
Esperan<;a. n.O 2-1.° Dt.O 2500-155 Cal
das da Ralnha. (M) Colecclona : 
1.N.U.CEPT.N. 

3614 - Cesar Jose Pombo. Rua Manuel Faria 
de Sousa. 7. 2780-264 Oelras. Tel/Fax: 
351214434313. (M/A) Fr.ln.T.V.N .U.1. 
2A.5.T27.CEPT 10.1 OB.13.15.16.17.18. 
18A. Channel Islands.19.21.21/21A.24/ 
24B.28.30.46.60.65/66.67B.90.114.Vendo 
pacotes com selos conlecclonados 
anterlormente a 1968 de Portugal. UI
tramor, Paises do Europa e Universals. 
Bons pre90s. Vendo catalogos Yvert e 
Aflnsa. Pacotes de selos. 
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3696 - Teresa Marla Calado Trlndade Batista. 
Estrada de Alpalhao. 16. 7430-252 
Gafete. (P) Po.T.60.N.U. 

3698 - Andre Filipe Fernandes. Rua 1.° de 
Malo. 11 ric Esq. 2860-650 Sarllhos Pe
quenos. (P) V.C.60.N.U.1 .114. 

3699 - Armando Machado Quelhas. Rua Ac
tor Joao Rosa, n.o 22-2.° Dt.O. 1900-021 
Llsboa. (P) Po.C.60.U.1.3. 

3700 - Jose Antonio Aragao Alonso. Rua do 
Comerclo. n.o 2. Plnhal de Frades. 
2840-327 Selxal. (M) T.C.V.60.U.1.2A.5. 
90.91.92.97. 

3702 - Jose Celestino Monteiro Palma. Av. 
Alfredo da Sliva. n.O 10. 3.° Dt.O. 2830-
302 Barreiro. (M) Es.Fr.ln.T.C.V.60.de pre
ferencla N.1.21.32 Portuguesa.Tematlca 
dos Descobrlmentos.90.114. 

BRASIL 

3697 - Peter Meyer. Calxa Postal 3577 Ag. 
Central. 04061-001 S. Paulo. (A) C.V.60.U. 
Historia Postal Luso Brasllelra.RHM. 

3701 - Eng. Marlo Xavier Junior. Rua Serglpe 
424. Ap. 3 A. 01243-000 S. Paulo SP. (A) 
Po. Fr.ln.T. C. V. Franqulas '1lecanlcas. 

BELGICA 

3472 - Eng. Joaqulm Jose Arela Capltao. Av. 
W. Churchill, 93. 1180 Bruxelles. (M) 
Po.Fr.lt.60.1.24.90. 

HOLANDA 

3125 - Fllatellstlsche Kontaictgroep Spanje-Por
tugal .Iberla. (KSP) - Mispeistraat, 35. 
2564 TP Den. Haag. Grupa de estudos 
fllatellcos referentes a Esponho e Por
tugal. 



Bolsa Filahmca 

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

ao pre~o economico de 90$00 por Iinha. 

Colecclanador de notos de banco pro
cura trocos com todo 0 mundo. Em troca 
dou notas, cart6es telet6nlcos, selas ou OU· 
ITos. B.N. Agarwal. P.O. Bax 180. Bangkok NoI. 
Bangkok 10700. Thailand. 

TODO 0 MUNDO - PArSES E TEMAS -
Mals de 35.000 series em .stock-. Envle-nos 
a suo I~ta de ta~os. Tambem pre<;6r1os gratis 
a pedldo. FILATEllA SERGIO SIMOES - 2500-
300 CALDAS DA RAiNHA. 

Selas CERES (PortugaVA90res e Madeira). 
Procuro para especlallz09Cro tudo sabre este 
tema: novos, usados, talsos. relmpress6es, 
grandes blocos, erros, provas, cartos. Com
pro. IToco e vendo. Paulo VIeira - Apartado 
135 - 8001-902 Faro. 

Completo IIstas de ta~as de Portugal e 
Ultra mar com descontos aprecl6vels so· 
bre 0 cat610g0. Se e colecclonador me· 
dla ou prlnclplante estomas Os suos ordens. 
I. Coelho - Apartado 135 - 8001-902 
Faro. 

NOVAS EMISSOES - Tooo 0 MUNDO POll 
PAlsES E TEMAS - Somas Importadores h6 
dezenas de enos. Olga que pretende come-
9ar a receber ou pe<;a circular de Inscrl960. 
FlLATEllA SERGIO SIMOES - 2500·300 CAl
DAS DA RAlNHA. 

Postals anHgos do Algarve (Cartofllla) -
Compro, vendo e IToco. 

Paulo VIeira. Apartado 135. 8001-902 
Faro. 

SeIos Coroo. Procure paro especlallz0960 
tude sabre este tema em novo, usodo, talses, 
relmpress6es. Iolhas. eJlOS. etc. Compra, ho
caevende. 

Paula VIeira - Apartado 135 - 8001-
902 Faro. 

Cat61agos Yvert - Sempre em -stock
as ulHmos edi96es. Pe<;a IIsta destes e de 
ouhos cat6lagos, tambem dlsponlvels. fiLA· 
TElIA SERGIO SIMOES - 2500-300 CAlDAS 
DARAINHA. 

ALGARVE. Marcolilia cl6sslca. Procuro 
cartas, selos Isolados. postais. telegramas, 
elc., desla provinclo ale 1912. Compro ou 
hoco par ouho materlol similar do reslo do 
pafs. pols possuo slock razo6vel deslas pe. 
90S. Posso lambem hocar par selos que 101· 
lam no sua colec900. 

Paulo VIeira. Apartado 135. 8001-902 
faro. 

Desejo hocar selas do Poi6nla par seIos 
do seu ~. Coo. em Ingills au oIem6o. Henr;1c 
Baron. ul. Swlalowlda 6.43·346 Blelsko·Blala. 
Poi6nla. 

Selas venda e compro. novas e usados. 
ConHnenle e ex-col6nias. Bans pre<;os. M. lei· 
too. Rue JUio OCI1tas. 3-1.0 F. Casal de S. Bl6s. 
2700 Amadora. 

LINDNER - SAFE - lEUCHTTURM (FAROl)
Vendemos lodo 0 materiel filatellco destos e 
de outras marcos. Albuns. classlfk::odores. to
lhas sistema branco, elc. Cat61agos gratis a 
pedldo. FILATElIA SERGIO SIMOES - 2500-
300 CALDAS DA RAlNHA. 

Prelendo trocar selos do PoI6n1a novos 
e usodos par Portugal usodos. Cerr. em Ing~s 
ou 01emOo. Mariusz 8odura. ul. Fatata. 38.10· 
212 OIsztyn. Pol6nla. 

PACOTES COM SElOS - Para revenda 
ou dlreclamenle 00 colecclanador. Mu~os 
poises e mals de 30 temas d1lerentes. Pe<;a 
pre<;6rlos gratis. FILATElIA SERGIO SIMOES-
2500-300 CAlDAS DA RAlNHA. 

EUROPNCEPT - AMERICNUAEP - Duos 
colec96eS. doIs lemas. pora tazer sem hesl-
10960. Tude em -stock-. Inclulndo albuns. Ins
creva-se lambem pora receber as novlda
des que vCro saindo. FILATElIA SERGIO SIMOES 
- 2500-300 CALDAS DA RAINHA. 

PflE<;:AIlIOS DE SERIES COMPlETAS NOVAS 
DE PORTUGAL - 1953-1992 - Inclul !gual
menle mu~a colsa em usado. Com biocos. 
-cornets- e outras varledodes. Gratis a padl
do. SERGIO W. DE SOUSA SIMOES - 2500· 
300 CALDAS DA RAlNHA. 

SE COlECCIONA TEMAS au PAiSES. TEMOS 
SEMPRE EM DlsmlBul<;:Ao GRAns. PflE<;AIlIOS 
COM CERCA DE 35 000 SERIES - Novas. dl
lerentes. complelas. Indlque-nos 0 que 
colecclana. SERGIO W. DE SOUSA SIMOES -
2500-300 CALDAS DA RAINHA. 

Exchange new mint sets used 200/200. 
phonocards. silver coins. bank-noles. I reply 
10 alilellers. Peler Maciag. P.O. Box 251 . Pl-
90·001 lodz 1 - Poland. 

VENDO - Pagelas CIT-1987/91 n.m 341 
a 420 Cia respecHva serle de seIos. novos. 
colodos nos mesmas openas peIa valor dos 
selas com 30% desconlo. Resp.: F. Sonlos. 
Apartodo 105 - 2304-909 TOMAR. E-mail: 
rpa50871@nnail.lelepac.pl 
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Treeo seIos. moedas e nolos de banco. 
Arne Hagberg. Flsketorp 26. S-450 54 
Hedekos. Suecla. 

Envle·me ate 250 selas usados e clI
terentes. Em hoca receber61guol quonHda
de de Portugal. Ex-CoI6nIas Portugueso, e 
Euopa. AnIOnlo R. Sousa Santos. YmeIro. 3440-
613 Sonia Combo 000. Portugol. 

Compro selos de Porlugal e ex
Col6nlas novos e usados bem como 
estrangelros. Tambem com pro selos aos 
cenlos e 00 qullo comemorallvos. Artur 
Bapllsla. Apartado 5. 2584-905 Abrlga
do. 

Exchange minI stamps. FDCs etc. trom 
Poland. DDR and East EUROPE lor minI. 
FDCs elc . Portugal elc . leonid Zicho
nluk. Ogrodowa 14. 1 7-200 Hajn6wka. Po
b:-d. 

VENDO - C/desc. de 60%. s/cal. 
Allnsa: 1.~ Blacos CIT n.m 2 a 14 coladas 
nos lolhas de 6lbum; 1 . ~ - FDC·s. CIT; 
Series Selos Portugal de 1930 a 1950. no
vos e usodo,. Resp.: F. Sonlos. Apartado 
105. 2304-909 TOMAR. E-mail: 
rop50B71@nnall.lelepac.pl 

PORTUGAL x EX-C0l6NIAS - Series. 
soItos - blacos, mal. mals anflgo - novos e 
us ados carlos pre-lilal. moedas. nolas 
Ielecartes BR. Pag. em Portugal dep. ban
c6no - desc. 55 a 75%. SlCat. AfinS0/99 -
FACILITO. Envlo IIslas - Orlando S. Sanlos. 
Cx. Postal 2130 Gonzaga 11060-301 S.P. 
Brosll. 

COMPRO: 1 poslal - Boo, Feslas -
1937 Dezembro - n.o 1 (cat. IPPI; 1 postal 
- edl<;:60 1947 (125, 136. 137) com a os
,Inalura. vlslvel. do artlsla -MARIA- Marla 
KEll do Amaral; 1 pastal - edl9r'io 1956 -
Boas Festas - com a asslnalura. vlslvel. do 
artlsta MillY POSSOZ; Pe<;as do lenna PINTU
RA. noclonals e eshangelras (000 selas). PM. 
FDC. IP. Fl6mulas. Carlmbas de museus e 
manllest096es de arte. Impresses de Tele· 
gronna do Marconi. Aut6gralos de Boos dos 
CTTU. elc. Agrade<;o 10toc6pla das pa.;as. 
com pre<;o. 

VENDO: Colec900 de CAIXAS DE 
Fos6mos; Colec9Cro de GARRAFAS DE BE
BIDAS. em mlnlaluros; CoIec9Cro de CALEN
DAAIOS; ESTUDO FILATELICO DA TEMATlCA DE 
PINTURA. JOSE PAULO ALVES. Rua Padre 
Amerlco. 29. cN. esq. 2625-392 FORTE DA 
CASA. Tel. 21 9594982. 

Noo conhecemos a data em que faram aOOn

donadas os obllter~6es de OOrras e provavelmen

te nao 0 foram 00 mesmo tempo em todas as 

estac;6es, pols e conhecldo, apenas para Nova 

Goa, um carlmbo de dupla oval, que deslgnare

mos por tlpo D 3; usado tanto no marcaC;ao de 

cartas como na obllteraC;ao de selos e conhecl

do com a data de 1881 (Agosto), tanto sobre 

-nativos» como sobre -caroas». 

Tlpa D 3 

E no entanto nos reformas de Abril de 1884 e 

Feverelro de 1888, que encontTamos Indlcac;6es 

das estac;oes postals, e consequentemente, a 

relaC;ao dos carlmbos posslvelmente exlstentes: 

Nova Goa (Pangrm) Colvalle 

Angedlva Damao 

Blchollm Diu 

Calangute Goa Velha 

Canacona Mardol 

Chlnchlnlm MapuC;a 

Nova Goa Chlnchlnlm 

Aldona Colem 

Angedlva Colvalle 

Blchollm Damoo 

Co nocona Diu 

Cansaullm MapuC;a 

Mas em 1902 encontram-se referenclas a ou

tTas estac;6es, como: Chandor, Cuncolim, Damoo

Prac;a, Majorda, Santo Estevam, Sao Lourenc;o, 

Slivassa, Siollm, Tivim, Valpol e Velha Goa. 

Os carimOOs clrculares datados que passaram 

a obliterar os selos estao classlflcados entre os tl

pos D 4 e D 9; vamos descrever sumariamente as 

caracteristlcas de cada um dos tipos e slmultane

amente uma lista de estac;6es referencladas nes

ses tipos. 

TlPO D 4: 
Tem um unlco cilculo de 26 mm de dieme

tro, no Interior do qual esta no parte superior 0 

1884 

nome da estac;ao, em arco de circulo e um or

namento no parte Inferior; a melo encontra-se a 

data, constltuida pelo numeral do dla e pelo mes 

em abrevlatura portuguesa (tTes retras); como cu

rlosldade observaremos no carlmOO de Margao 0 
mes de Junho representado pOI -JON», e por ve

zes podem ver-se os dols ultimcs algarlsmos do ano 

um pouco aclma do omamento; todos Impressos 

a preto, vemos contudo 0 azul ser utlllzado, por 

vezes, em Nova Goa. Uma varlante deste tlpa con

slste no modelo em que se encontTam InvertJdas 

as paslC;6es do dla e mas; Inventariamos as seguln

tes estac;6es: MapuC;a, Margoo, Mormugoo, Nova 

Goa, Ponda, Blchollm, Colvalle, Canacona e 

5ollgoo. 

Tlpo D 4 

Margoo Porvorlm 

MOlmugao Quepem 

Nagar-Avell Sanquellm 

Pernem Sanvordem 

Pledade Verna 

Ponda 

1888 
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Margao Quepem 
Mormugao Sallgao 

Nagar-Avell Sanguem 
Pernem Sanquellm 

Pledade Sanvordem 
Ponda 

Ha uma falslflcaC;ao do carlmbo deste tlpo 

com a deslgnac;oo de -DArv1Ao», cujo original nCo 

exlste; fol crlado para Inutllizar falslflcac;oes 

-Fournier., tlpo -COROA», tem a data -2 Nov.; 

pelo que se sup6e que tal carlmbo se IImltasse a 

uma gravura com data flxa. 

TIPO D 5: 
Usado em slmulteneo com 0 tipo D 4, mas 

apenas nas estac;6es secundarlas que tlnham 

menor movimento, e dos mals Interessantes que 

se usaram no Estado do india; um circulo de 19 
mm de dlemetTo, tem de comum a denomlna

C;ao do estac;ao em arco de circulo, em C'1roc-



, 
INDIA PORTUGUESA 

o servi~o postal 

Contlnua~ao do numero anterior 

O estudo de Guedes de Magalhoes no 
Iniclo menclonado, parece-nos simples, 
pratlco e correcto, pelo que 0 vamos 

segulr na integra, alnda que com as observa
<;oes que tlvemos oportunldade de constatar 
ao longo dos tempos. Poucos sao os selos 
natlvos e menos alnda soo as cartas a dlsposl
<;00 dos colecclonadores, para se observarem 
todos os tlpos de oblJtera<;oo que se nos apre
sentam ate a Inaugura<;oo do camlnho de ferro 
de Mormugoo em 1 BBB; mas podem observar
-se a malor porte dos carimbos em selos tlpo -CO
ROA» ou -D. LUll» ou alnda -D. CARLOS», que clr
cularam a segulr (e ate em sobreposh;:oo) aos seJos 
natlvos, ate finals do s9culo XIX, bem como 0 
nome da grande maloria dos esta<;Oes postals em 
funclonamento que, como dlssemos, noo se 
manteve constante. 

11""'11 DIU 

"""111 Entramos desta forma na epoca dos carlmbos 
data dos, que podemos dlstlngulr: 

- Carlmbos para marca<;oo de cartas; 
- Carlmbos para oblJtera<;oo de selos. 

Os prlmelros soo de dols tlpos fundamen
tals, que se representam: 

B 

Cor. Joaquim Dores 

Tlpe 01 Tlpe 02 

o carlmbo tlpo 0 1, de duplo cfrculo, era Im
presso a tlnta vloleta ate 1 872 e posterlormente a 
preto; as esta<;oes Identlflcadas sao: Panglm, 
Mapu<;a, Blchollm, Ponda, Margoo, Pernem, 
Calangute e Chlnchlnlm; sao conhecldas Impres
soes em 18B3 (Dezembro). 

No carimbo tlpo 0 2, de dupla ellpse, s6 apa
receram os nomes das esta<;Oes: Panglm, Nova 
Goa e Mapu<;a; €I vlsto em slmultaneo com 0 tlpo 
Ole conhecemo-Io a partir de Dezembro de 
1B73. 

Em Pang 1m Margoo e noutras esta<;oes 
usava-se uma -marca de servl<;o» para justlfl
car a demora da saida da esta<;oo, que se re
presenta, e tambem e vista a obllterar selos; 
noo sera dlficll aduzlr das razoes do emprego 
deste carlmbo, que de resto tambem €I con he
cldo das esta<;oes postals Inglesas com a for
ma .TOO LATE», sobre cartas que por alJ tenham 
transitado. 

CHEGOU 
TARDE 

«DIA DO SELO-2000» 
COMEMORA~6ES DO CENTENARIO 

DE JOSE REGIO 

, 
E ja um lugar comum dlzer-se que 0 DIA 

DO SELO €I comemorado com multa 
dlgnldade e que 0 ultimo €I sempre 

melhor que 0 anterior. Asslm fol mals uma vez. 
Desde 19B 1 que a Federa<;oo Portuguesa 

de FlJatelJa (FPF) tomou a seu cargo as come
mora<;oes oflclals do Dla do Selo. Antes desta 
data e a partir de 1955, essa efemerlde esteve 
quase sempre entregue ao nosso Clube. 

A cerlm6nla deste ana decorreu, como 
habitualmente, no dla 1 de Dezembro. A pedl
do da FPF/APD as comemora<;oes estlveram a 
cargo do Nucleo FlJatelJco de Portalegre repre
sentado pelo Sr. Jose Garralo Afonso, dlstlnto 
fllatelJsta e pela Camara Municipal local, em 
conjunto com 0 Dr. Hernanl Carmelo de Ma
tos, representante da AFA - Assoc la<;oo 
Fllatellca Alentejana de Estremoz, nosso asso
clado e amigo. Esta efemerlde Integrou-se, 
este ano, nas comemora<;Oes naclonals do 1.° 
centeno rio do nasclmento do escrltor Jose 
Reglo. Decorreu no Audlt6rlo da Escola Superl· 
or de Educa<;oo, em Portalegre. 

Pel as 11 horas, fol Inaugurado 0 posto de 
correlo, provldo dum excelente carlmbo co· 
memoratlvo, com 0 efigle do comemorado 0 
qual se reproduz. A organlza<;oo pes a dlsposl
<;00 dos colecclonadores um sobrescrlto Intel
ro com a sua effgle, 0 qual se esgotou 
rapldamente. Fol tombem Inaugurada uma 
Mostra Fllatellca do Dla do Selo, subordlnada 
ao tema .L1teratura». Estlveram presentes as se
gulntes colec<;oes: 

- Emlssoes Camllo Castelo Branco do 
Contlnente e dos A<;ores, de Ant6nlo 
Manso Crlst6voo. 

- Camllo Castelo Branco, do Dr. Jose 
Ant6nlo Belchlor. 
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Joao Pinheiro da Silva 

- Lusiadas, de Pedro Grade. 
- 0 Mundo Geograflco segundo -Os 

Lusiadas», de Manuel Pedro Dlas. 
- Prlvatlvos de Portugal, do Dr. Elder Cor

reia. 
- -Les Poetes du Xlleme au XXeme slecle», do 

Dr. Eurlco Lage Cardoso. 
- Escrltores do seculo XIX e XX, do Dr. 

Ant6nlo Ramos Novo. 

Fol com multo agrado que revlmos a co
lec<;oo de Pedro Dlas, pols tem andada multo 
arredada das competl<;Oes, 0 que slnceramen
te lamentamos. 

Na sessoo solene comemoratlva, a Mesa 
era composta pelo Vereador da Cultura da 
Camara Municipal de Portalegre, pelo Sr. Eng. 
Luis Andrade, Director dos Servl<;os de FllatelJa 
dos CIT, pelo Sr. Pedro Vaz Pereira, Presldente 
da Dlrecc;oo da FPF/APD e pelo Dr. Hernanl 
Carmelo de Matos, da Comissao Organlzadora 
do Dla do SeI0-2000, 

As Dr.c, Franclsca Matos, Fatima Crujo e 
Odete Gato brlndaram-nos com momentos de 
declamac;oo de poeslas reglanas, tendo no 
final sldo multo aplaudldas. Perm Ito· me trans
crever a prlmelra estrofe do poema cToada de 
Portalegre», por ter sldo a que mals me sensl· 
bllizou. EI-Ia: 

Em Portalegre, cldade 
Do Alto AlentejO, cercada 
De serras, ventos, penhascos, ollvelras e 

sobrelros, 
Morel numa casa velha, 
Velha, grande, tosca e bela, 
A qual quls como se fora 
Felta para eu morar nela .. . 



Relevante tambem fol a dlstrlbul<;oo dos 
premlos Instltuidos anualmente pel a FPF. 
cerlmonla habitual no 010 do Selo. cuja rela
<;00 Indlcamos a segulr: 

rRIMIOS DE ME.RITO flLATE.UCO DE 1999 

• Premlo .Godofredo Ferreiro. - Melhor L1vro 
• Catalogo de Carlmbos Comemoratlvos de 
Portugal (1982-1988)-
Publlca<;oo edltada pela Sec<;oo Fllatellca 
do Assocla<;oo Academlca de Colmbra. 

• Premlo .0 Phllatellsta- - Melhor Perlodlco 
·Boletlm do Clube Fllatellco de Portugal
Clube Fllatelico de Portugal 

• Premlo .A. Guedes de Magalhoes- - Melhor 
autor 
Dr. Elder Manuel Pinto Correia 
Artlgos publlcados no Boletlm do Clube 
Fllatellco de Portugal 

• Premlo .Carlos Trlncoo» - (Obras noo Inc lui
das nos restantes itens) 
Catalogos dos .Lelloes Paulo Dlas. Lda.-

A Comissao de Aprecla<;oo dos mesmos 
decldiu alnda fellcitar 0 .Mensagelro FilateJlco-. 
orgoo oflclal da AFAL - Assocla<;oo FllateJlca 
Alentejo/Algarve. pela suo boa vertente Infor
matlva. 

Queremos sallentor com multo orgu
Iho. pelo facto do nosso Boletlm. pelo se
gundo one consecutlvo. ter sldo conslderado 
o melhor perlodlco filatelico naclonal. Em
bora nos satlsfa<;a bastante essa dlstln<;oo. 
esta Impoe-nos. cada vez mais. a manuten
<;00 do seu nivel. 0 que nem sempre €I facll. 
Agradecemos. desde ja. aos nossos colabo
radores. incentlvando-os para que continuem 
a esc rever e a apresentarem as suas obras pa
ra valoriza<;oo do Iiteratura fllatellca portugue
so . Fellcltamos Igualmente. todos os galor
doados. 

Flnda a sessoo. os presentes dlrlglram-se 
pora 0 local do almo<;o (Restaurante Tarro). que 
fol 0 prolongamento desta agradavel confra
ternlza<;oo entre todos os filatelistas presentes. 
De notar que a malorla se encontrava acom
panhada por famiJlares e alnda destacamos 0 
facto de alguns terem percorrldo centenas de 
quilometros para estarem presentes nesta oca
sloo festiva. 

Para flnallzar este memoravel 010 do Selo-
2000. foi feita uma vlslta gulada a Coso-Museu 
de Jose Reglo. 0 que so por sl. mereceu a 
desloca<;oo a Portalegre. 
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D.N. JATIA, Presidente 

de Honra da FIP faleceu 

Pedro Vaz Pereira 

F aleceu no passado dla 1 2 de Novem
bro 0 dlstlnto fllatellsta e prestlglado 
dlrlgente fllatellco D.N. Jatia. 

Colecclonador des de 1944. apresentou-se 
em competl<;oo pela prlmelra vez no Classe 
Tematlca no ano de 1954. 

Mals tarde e ate 1970 particlpou regular
mente em exposl<;oes no Classe Tradiclonal. 
ganhando medalhas de Duro no Naclonal In
diana de 1970. 

Em 1973 obteve 0 Grande Premlo da 
INDIPEX-73. 

Expositor Internaclonal desde 1973. ganhou 
varlas medalhas de DurO e premlos especlals. 

Fol membro do Comite Consultivo Fllatellco 
do Governo da indio. 

Juri FIP desde 1975 em Paris. julgou em mals 
de 30 exposi<;oes mundlais. 

Era alnda membro do AIEP e AIJP. 
Em 1974 torna-se membro da Royal 

Philatelic Society e do American Philatelic 
Society. 

Fol 0 Presldente fundador do .Phllatellc 
Congress of Indio> (Federa<;oo Indiana de Flla
tella) e membro executlvo. Vlce-Presldente e 
Presldente do FIAF. 

Em 1983 recebe 0 prestlglado galardoo de 
.Roll of Distinguished Philatelists-. 

Em 1 983 e condecorado com a .Ordem 
de Sofia- pela suo contribul<;oo na fllatella 
mundlal. 

E eleito para a Direc<;oo do FIP em 1980. 
sendo Vice-Presldente de 1984 a 1990 e seu 
Presldente de 1990 a 1998. 

Em 1998. no Congresso de Mlloo e nome
ado por aclama<;oo Presidente de Honra da 
FIP. 

Morreu um grande amigo de Portugal. 
A Fllotelia Portuguesa val sentir a falta do sua 

amlzode e do seu apolo. 
Fica-nos 0 exemplo do grande dlrigente e 

filotellsta. cuja memoria perdurara nos tempos 
futuros. 

Aflnsa. Borata das Neves. sergio de Sousa SimOes. 
Jooqulm A.S. Ma<;os e D. Sacramento. Herd. 

No dla 3 reaJlzou-se 0 habitual jantor de jura
dos que reunlu mals de 20 pessoas num agrada
vel convivlo. 

No dla 4. no mesmo espa<;o. reallzou-se um 
Importante LeJloo FllateJlco levado a efelto pela 
Aflnsa Portugal. 0 qual se Inlclou pelas 9 horas e 
que esteve muito concorrldo . 

No mesmo dla teve lugar num restaurante de 
L1sboa 0 jantar de .Palmares-. a que esteve pre
sente 0 vlce-presldente dos crr. Dr. Arcos dos Rels. 
alem do director de FlloteJla. Eng. LUIs Andrade. 
director de Comunlca<;oo e Imagem. Dr. Antonio 
Soares e alnda a funclonaria superior dos Servl<;os 
de Fllotella e socia honorarlo do CFP Dr.a Graclete 
Gon<;alves. 0 presldente do FPF/APD. todos os 
membros da Comissao Organlzadora do certame. 
jurados. multos expositores. e a qu,?se totalldade 
dos elementos que compoem os Orgoos Socials 
do nosso Clube tambem marcaram presen<;a. 
Com efelto. mals de 100 pessoas estlveram pre
sentes no repasto que fol abrilhantado por um pl
anlsta. 

Dlscursaram 0 presldente da Comissao 
Organlzadora. 0 presldente da FPF/APD. Sr. Pedro 
Vaz Pereira. tendo encerrado a serle de dlscursos 
o Dr. Arcos dos Rels. vlce-presldente dos crr. que 
prometeu 0 apolo do empresa pora futuros acon
teclmentos filatellcos que venham a ter lugar. 

Segulu-se. como e habitual. a entrega dos 
premlos aos participantes no evento. aos jura
dos e as entidades oficlals. 

~"m. ~ ~o su;AO F/LAn LI CII WM:1CI'UIL

J:MAKO. II" ~$c..N~ DO ~~~ 

Flnalmente. no dla do encerramento do .L1S
BOA 2000- teve lugar no Forum Telecom no espo
<;0 reservado a Exposl<;oo um Coloqulo Fllatellco 
sobre pe«as raras de Portugal com a portlclpo<;oo 
de Elder Correia - Tradlclonal; LUIs Frazoo - Historia 
Postal; Jose Correia - Intelros Posta Is; Jooo Soelro 
- Aerofllatella; Julio Malo - Tematlca; Hernanl de 
Matos - Maximafllla. 

*** 
Uma polavra de multo apre<;o €I devlda aos 

jovens universitarlos e a um jovem dos ultlmos anos 
do enslno secundarlo pelo trabalho desenvoMdo 
no montagem e desmontagem do certame. Uma 
excelente equlpo que prlmou pela rapldez e eflcl
encla com que desempenhou as suas torefas. 

Agradeclmentos sao devldos. tambem. a to
dos os que. com boa vontade e estranhos a Or
ganlza<;oo. e deslnteressadamente colaboraram 
nesta Exposl<;oo que. slmuttaneomente. comemo
rou os 500 Anos do Descoberta do Brasil e home
nageou a cldade de L1sboa. 

Porem. seja-nos permltldo destacar: 
o jurado-comlssarlo brasllelro. Marlo Xavier J. 

pelo exceJente trabolho reollzado antes. durante e 
apos a Exposl<;oo; os artlstas Ana Paulo Mendon
<;a eManuel Vrtar Mendon<;a pelo sugestlvo e In
teressante logotlpo que desenharam pora 0 
evento; Manuel Pedro Dlas pela concep<;oo dos 
quatro carimbos cujos motivos faram Indlcados 
pela Comissao Organlzadora e alnda por outros 

trabalhos que ofereceu 
a OrganllO<;oo e D.a 
Moria Helena Carroo 
que. durante os quatro 
dlas. tantos quantos du
rou 0 evento. deu 0 
apolo permanente no 
pequeno espo<;o que 0 
Clube reservou para a 
venda dos sobrescritos 
que editou. 

Parece-nos noo ser 
descabldo referlr. para 
que fique reglstado na 
hlstoria desta Exposl<;oo. 
que a .Medalha- da 
.L1SBOA 2000. folldeoJi
lOda par Pedro Vaz Pe
reira e Eurlco Carlos E. 
Loge Cardoso. 

o balo que 0 Comissao Olgonlzodolo do . LlSBOA 2000- mondou 
confecclonol POlO 0 lonlol do .Polmores-

Eurlco C. E. Lage 
Cardoso 
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GRANDE PREMIO "LlSBOA 2000 .. 

Miguel Felix do Costa 
Portugal 1853/64 - Emlss6es 
Borja Freire - Ouro Grande 
Premia Presldente do Republica 

PREMIOS POR ClASSES 

Fllatella Tradlclonal 
JODO Moria do Sliva Violante 
Portugal Classlco - 1.0$ emlss6es 
- Ouro Grande 
Premlo Prlmelro-Mlnlstro 

Hlst6rla Postal 
Armando Bordalo Sanches 
Porteodo de Portugal ou a Multo 
Postal em Portugal - Ouro Grande 
Prem/o Mlnlstro do Equlpamento Social 

Intelros Posta Is 
Pedro Vaz Pereira 
Intelros Postals do selo tlpo .Ceres 
- Ouro Grande 
Premlo Imprensa Naclonal-Casa 
do Moeda 

Tem6tlca 
Eduardo Jose Oliveira e Sausa 

94 

92 

91 

L'Automoblle - Ouro Grande 
Prem/o C1T Correlos de Portugal 

Maximafilia 
David Rodrigues Cruz 
Les militalres dons 10 palx et 
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dons 10 guerre - Ouro 86 
Prem/o Embalxador do Brasil 

Juventude 
Pedro Miguel Santos Vaz Pereira 
Intelros Postals do monorqula 
portuguesa - Proto Dourada Grande 86 
Prem/o Portugal Telecom 

Literatura Fllah311ca 
LUIS Gullherme G. Machado 
A Epopela de encurtar dlstanclas 
- Prato Dourada 78 
Prem/o Comara Municipal de L1sboa 

o Juri atrIbulu alnda mais 1 8 medalhas de ouro, 
28 de prato dourada, 24 de prato e 2 de bronze 
prateodo. 

Os distintos e conhecldos filatellstas JoOo Soelro 
e Julio Mala loram jurados observadores da .LlS
BOA20OQ •. 

No amplo espa<;o do Forum Telecom que 101 
destin ado a .LlSBOA 2000. estiveram Instalados 
.stands. dos segulntes comerclantes Illatelicos: 

Urn ospeclo do jonlor de Jurodos. 0 Jurado-Cornissorio brosilelro. Morlo Xavier Jr_, lodeodo por sua 
esposa e pelo Senhora de Pedro Vaz Pereira 
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Permutas Inter-Socios 
CONDIC;OES GERAIS DE VENDA 

1 - as loles lorom volorlzodos com um prec;:o-bose eslobelecldo pelo socia vended or. 
2 - 56 se conslderom cs olerlcs recebldos ate a dolo Indicodo no final do descri<;ao des Ioles constonte cleste boIeffm. 

As olerlos sao dolodos e numerodos de ocordo com a ordem do suo recepc;:ao. 
No coso de Iguoldode de volores enlre duos au mols olerlos a lole sera olrlbuido a olerlo recebldo em 
prlmelro lugor. 
Hovendo duos au mols oferlos a odjudicoc;:ao do lole sera leHo 00 molar olerlonle pelo valor media colcu
lodo enlre as dais molores volores oferecldos arredondodo par excesso para a cenleno de escudos. 
Hovendo um so oferlonle a odludlcoc;:ao do lole sera leila pelo volar media colculodo enlre a volar do 
oferlo e a do prec;:o-bose arredondodo par excesso para a cenleno de escudos. 

3 - as loles esl60 dlsponivels no sede do Clube para verlficoc;:ao. 
Aos soclos foro de L1sboo e seus concelhos IImilrofes sera locullodo Inlormoc;:ao e folocoplos dos loles 0 

pedldo escrllo ocomponhodo de selos de correlo suficlenles para pogomenlo do parle de resposlo. 
4 - Nao e cobrodo quolquer encargo 00 socia comprodar. 
5 - As despesas de envlo dos loles adqulrldos sao par conlo do socia comprodor. as loles sao expedldos par 

.correlo reglslodo. par conlo e riSCO do soclo comprador au, a pedido escrilo, com «valor declarado •. 
6 - a pogomenlo dos loles olrlbuidos lera de ser efecluodo em escudos (PTEI par cheque, vole poslal au Irans

fer€mclo bon carla em nome do Clube, ole olIo dlas apos a recepc;:ao do nolo de odjudlcac;:ao e de des
pesos de envlo. 

7 - 56 sao aceHes reclamac;:Oes denlro do praza de cinco dias apes a recepc;:ao dos loles palo s6c1o comprodor. 
8 - Salvo Indlcac;:ao conlrarla serao ul1l1zados as .Cal610gos Aflnsa. (AF) para selos e .Ollvelra Marques. (aMI 

para Inlelros poslals. 
9 - as simbolos ut1l1zados e 0 seu significado sao os segulnles: 

** - Novo sem Chamelro * - Novo com Chamelro 0 - Usa do CEl - Selo sabre suparle 

N - Inlelro Poslol novo C - Inlelro Postol clrculodo 

1 0 - a volar do prec;;o-bose expresso em Euro/€ no 1. a coluno, e meromanle Inlormativo, nao se ocellondo oler
los noquelo moedo. 

PREC;:O -BASE lorE PREC;:O-BASE 

IEuro/€j N.· (ESCUDOS/PTEj 

4,99 
5,99 
9,98 
9,98 
9,98 

44,89 
17,46 
4,99 
6,73 

17,46 
4,99 

64,84 

1 
2 
3 
4 
5 

1.000 
1.200 
2.000 
2.000 
2.000 

6 9.000 
7 3.500 
8 1.000 
9 1.350 

10 3.500 
11 1.000 
12 13.000 

SIMBOlO DESCRIC;:,i,O DO lOTE 

o 
o 
CEl 
o 
o 
o 
o 

HISTORIA POSTAl 

CASECEIRAS a sepia monuscrilo 40 GM CSC 2 
GUIMARAENS a prelo carlmba 40 GM GMR 1 
MANGUALDE a sepia manuscrilo 35 GM MGL 2 
MANGUALDE a verde manuscrilo 35 GM MGL 2 
v.a DO CONDE a azul carimba 20 em capo de carla GM VDC 3 

SELOS 

PORTUGAl 

D. Pedro c. onelados 5r castanho vermelho morgens renles 00 quadro AF10 (IXI 
D. Pedro c. onelados 25r 4 margens largos mas adelgac;:ado AF11 
D. Pedro c. onelados 25r sabre carlo de Lomego para L1sbaa 19.5.850 AF12 
D. Pedro c. anelodos 25r AF12 
D. Luis 50r margens curios AF 17 
D. Luis f. curva nao denl. 5r AF19 
D. Luis I. curva nao denl. lOr margem superior eslrella AF20 
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29.93 13 6.000 0 D. Luis f. CUIVO noo dent. 20r corimbo de pontos .1. AF21 Llsboa. Senhores Eng. LUIs Andrade. director do Fi- Estiveram patentes 00 publico em cerca de 
3.99 14 .800 0 D. Luis f. CUIVO noo dent. 25r corimbo de barros AF22 latelia dos CTT. Pedro Vaz Pereira. presidente do 500 quadros. 80 participo<;Oes. sendo 61 portugue-

17.46 15 3.500 0 D. Luis f. CUIVO noo dent. 50r morgens estreijos AF23 FPF/APD. Dr. Eurico C.E. Loge Cardoso e sas e 19 brasileiras. 
19.95 16 4.000 0 D. Luis f. CUIVO noo dent. 80r margem Inferlar rente 00 quadro AF24 Comendador Jose Rodrigo Dias Ferreira. respectl- Lamenta-se a ausencla de uma representa<;ao 
37.41 17 7.500 0 D. Luis f. cUlVa noo dent. 100r duos margens estreijas AF25 (I) vamente presldente e vlce-presldente do Comls- espanhola. nos termos do protocolo asslnado pe-
19.45 18 3.900 0 D. Luis f. cUlVa noo dent. 120r margens estreijas AF26 sao Organlzadora. las duos Federa<;oes Iberlcas. mas as razoes do 
47.39 19 9.500 0 D. Luis f. cUlVa dent. 80r deslocado para clma. carimbo de barras .1. AF32 Mais de cem convidados encheram 0 recinto mesma foram jO objecto de uma referencla no 
74.82 20 15.000 0 D. Luis f. cUlVa dent. l00r bem centrado AF33 onde decarreu a cerimonla do Inaugura<;ao. en- ultimo numero do nosso Boletim. 

139.67 21 28.000 l:!il D. Luis f. cUlVa dent. 240r sobre fragmento AF35 tre os quais se viam funclonorios superiores dos Alem das citadas partlclpa<;oes no classe 
10.97 22 2.200 0 D. Luis f. direlta 15r p. 1150 dent. 12 'I, AF37 Correlos. alguns membros dos Corpos Socials do de competl<;ao. estiveram presentes. alnda. 9 
12.47 23 2.500 0 D. Luis f. direlta lOr dent. 12 'I, deslocado pora a esquerda AF37 CFP. jurados. expositores e muitas senhoras. no Classe Especial. 
9.98 24 2.000 0 D. Luis f. direita 20r dent. 12 'I, carimbo de barras .129. AF39 o autar destas IInhas. como Ihe competia 

54.87 25 11.000 0 D. Luis f. direlta 150r dent. 12 'I, AF45 uma vez que fol 0 presldente do Comissao 
12.47 26 2.500 0 D. Luis f. direita 300r p. porcelana dent. 12 'I, AF47 Organlzadora do .LlSBOA 2000 •• Iniclou a serie de 
4.99 27 1.000 0 Jomaes 2 'I,r dent. 12 'I, carimbo nominal de MOU(ra) AF48 breves dlscursos. come<;ando por saudar as enti-

64.84 28 13.000 0 D. Luis f. dlrena SOr p. 1150 em par com denteodo multo Irregular e quase Inexistente dades oficiais e restantes convidados. agradecen-
00 centro (12'1,7) AFSO (2) do a sua presen<;a no sessao solene de 

2.49 29 .500 0 D. Luis de perfil 25r dent. 12 'I, carimbo de borras .100. AF54 Inaugura<;ao do evento. Fez. em seguida. algumas 
14.96 30 3.000 0 D. Luis de perfil 25r dent. 13 'I, carlmbo nominal oval de LAGO(A) AF54 consldera<;Oes sobre 0 colecclonlsmo fllatellco. 
6.23 31 1.250 0 Taxa de Telegramas 2r dent. 13 'I, AF59 real<;ando 0 Interesse social de que a filatelia se 

12.47 32 2.500 0 D. Luis de frente 25r carimbo nominal de POVOA DE (Varzlm) AF63 reveste. expllcando a razao porque a Fllatelia e 
24.94 33 5.000 0 D. Luis de frente SOOr dent. 12 'I, com perfural<0o em estrela AF65 considerada 0 .Hobby dos Rels. e 0 .Rel dos 
24.94 34 5.000 0 D. Carlos lOr p. porcelana dent. 11 'I, descentrado AF69 Hobbles •. Termlnou agradecendo os patroclnlos 
4.49 35 .900 0 D. Carlos 50r p. porcelana dent. 12 'I, AF71 concedidos sem os quais naG terla sldo passlvel 14.96 36 3.000 0 D. Carlos 75r p. porcelana dent. 13 'I, descentrado AF72 levar par diante 0 certame em causa. 5.99 37 1.200 0 D. Carlos 20r p. porcelana ~ent. 13 'I, AF75 

Falou. em segulda. 0 presldente do FPF/APD 17.46 38 3.500 0 4.0 Cent. Desc. Cam. Mar. India c/Republica 300 '/50r AF196 
que. num breve. mas esclarecedor 1m proviso. te-36.91 39 7.400 ** 4.0 Cent. Nasc. Luis de Camaes (20c AF308 Inutilizado par defeno) AF299{329 

119.72 40 24.000 **1* Cent. Nasc. Camilo C. Branco AF330/60 ceu algumas considera<;Oes sobre a Exposl<;ao que 

6.48 41 1.300 0 Ceres Londres AF396/419 ia ser Inaugurada. agradecendo. tambem a pre-
37.91 42 7.600 * Independemcia de Portugal 3.° emissoo AF435/50 sen<;a das entidade que se disponlbllizaram a es-

9.48 43 1.900 * Ceres c/Revalldado AF488/93 tar presentes. 
4.99 44 1.000 * Ceres 2E AF511 Encerrou a serie de discursos 0 presldente dos 

69.83 45 14.000 * 5.0 Cent. Morte D. Nuno A. Pereira 4$50 AF542 CTT. Eng. Emflio Rosa. que real<;ou 0 trabalho rea-
19.95 46 4.000 ** Lusiadas 95c em tiro vertical de 3 e 1 solto AF545 (4) IIzado por aqueles que ergueram a .LlSBOA 2000 •. 
19.95 47 4.000 ** Costumes Portugueses 1.° emlssoo 2$00 AF616 fez consldera<;Oes opartunas sobre 0 Interesse que 
33.92 48 6.800 Costumes Portugueses 2.° emlssao AF677/82 novos sem goma e 683/4 novas com desperta 0 selo postal. estimulando a reallzo<;ao 

gamo e chamelra de certames do genero sempre. obvlamente. 
7.48 49 1.500 * 75.° Aniv. UPU AF715/8 com 0 apolo do empresa a que preside. 

32.42 50 6.500 * Ano Santo AF719{22 Deu-se Inlclo. de Imedlato. 00 concerto pela o Dr. Arcos dos Reis. Vice-Presldente dos CiT. 4.49 51 .900 * 25.0 Anlv. Revolul<00 Naclonal AF739/40 Banda de Muslca do For<;a Aerea composta por entrega 0 Grande Premlo do Expos";:ao 00 6.48 52 1.300 * Museu Noc. Caches AF741/8 cerca de 80 elementos. sob a dlrec<;ao do ma- colecclonador Miguel Felix do Costa. no 
69.83 53 14.000 * 3.0 Anlv. OlAN AF749/50 estro Sr. Eng. Joao Monteiro do Sliva. Durante 45 presen9a do Presldente do FPF/APD. Sr. Pedro 
2.99 54 .600 * 8.0 Camp. Mundo HOquel Patins AF751/2 mlnutos a referida Banda dellclou a asslstencla. exe- Vaz Pereira e do Presldente do Comissao 
9.98 55 2.000 * Cent. Min. Obras Publicas AF755/8 cutando sels magnificos .pe<;as. que foram mul- Organlzadora do .LlSBOA 2000. Dr. Eurlco C.E. 

37.41 56 7.500 ** D. Dlnls AF763/77 + 818 to aplaudldas e aprecladas pel a numerosa Loge Cardoso 
19.45 57 3.900 **1* D. Dlnls $50. 1 $40. 1 $50. 2$00. 2$30 com e restantes sem charnelra AF763/77 asslstencla. 

+ 818 Desde jo OS agradeclmentos que sao devi-
4.49 58 .900 * Clnq. ACP AF782/3 dos a Sua Excelencia 0 Chefe do Estado-Malor o corpo de jurados. composto por A. Silva 

27.43 59 5.500 * Cent. Selo Postal portugues AF786/93 daquele Ramo das For<;as Armadas que autorlzou Gama (presldente). pelo brasllelro Marlo Xavier 
12.97 60 2.600 ** Rels de Portugal 1.° dlnastla AF806114 a actua<;ao do excelente Banda do F.A. e 00 Jr. (vlce-presldente) Hernanl de Matos (secre-
4.49 61 .900 ** Rainha St.° Isabel e S. leotonlo AF835/8 Exm.o Senhor Major Monteiro do Silva que a dlrlglu torlo) Elder Correia. Joao Pinheiro do Sliva. Jose 
3.99 62 .800 * 6.° Congo Int. Medlclna Tropical e Paludlsmo AF839/40 com a competencla que nos jo Ihe reconhecia- Correia. LUIS Frazao. Vftar Falcao. actuando 
4.49 63 .900 * 2.0 Congo Nac. Marinha Mercante AF841/2 mos. como Jurado Senior David Cohen. apos traba-
4.99 64 1.000 * 5.0 Cent. Nasc. Rainha D. Leonor AF843/6 Apos uma breve vislta a Exposl<;ao. seguiu-se Iho considerado notovel dada a escassez de 
5.49 65 1.100 ** Mil. BI-Cent. Avelro AF847/8 tempo de que dispos para apreclar as excelentes 
3.99 66 .800 ** Padre Cruz AF861/2 um be be rete oferecldo pela Comissao Orga-

13.47 67 2.700 * 5.0 Cent. Morte Inf. D. Henrique AF863/8 nlzadora que serviu de pretexto para um convlvio particlpa<;Oes em competi<;ao. resoiveu atribuir par 
muito agradovel entre todos os presentes. unanlmldade. 0 seguinte: 
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A «LISBOA 2000» 
realizou-se de 2 a 5 de Novembro no FORUM TELECOM 

F orum Telecom - Ole 2 de Novem
bro de 2000 - 10 Hores. 
Abre, flnalmente. ao publico a .USBOA 

2000. - XVIII Exposic;ao Filatelica Naclonal - 500 
Anos da Descoberta do Brasil, que ao Ion go de 
multos meses, mals de um ano. ocupou e preo
cupou 0 espirito dos que tiveram a Incumbencla 
de a erguer num dos espac;os mals nobres da cl
dade de Llsboa. 

Como se previa. 0 publico tol entrando 
no recinto da Exposlc;ao. primelro em numero 
pouco slgnificativo, aumentando de modo apre
ciavel a medida que a manha la avanc;ando. De 
notar, prtnclpalmente, a presenc;a dos filatellstas 
que nunca perdem a oportunidade de obliterar as 
suas correspondencias logo que um Posto de 
Correio comec;a a funcionar Junto dos locals des
tes certames. Fol. alias. 0 que se veriflcou nos res-

tante dlas em que a .1ISBOA 2000. esteve paten
te ao publico. Com efeito, logo que a Exposlc;ao 
abria as suas portas, os vlsltantes adqulrlam os so
brescritos editados pelo Clube Filatelico de Portu
gal para cada um dos dlas e dlrlglam-se ao 
magnifico stand que os CTT - Correlos de Portu
gallnstalaram no Forum Telecom com 0 flm de 
obliterarem as suas «pec;as. com os carimbos. 
Igualmente quatro, confecclonados pelos CTT. 
Escusamo-nos de fazer alusao aos carimbos utill
lOdos, porquanto demos ampla publlcldade aos 
mesmos na capa do numero anterior da nossa re
vista. 

Tambem 0 excelente stand montado pela PT 
- Portugal Telecom, em que eram vendidos belos 
e Interessantes cartees telefonicos atralu 0 publi
co que se deslocou a Exposlc;ao que. desde Ja se 
diga. teve uma afluencia de visitantes muito con-

sideravel. 

*** 

o Corpo de Jurodos do . lISBOA 2000 . 

A inaugurac;ao oli
cial da .LlSBOA 
2000. teve lugar pe
las 1 8 horas do refe
rido dia 2, com a 
presenc;a dos Se
nhores Eng. Emilio 
Rosa, presldente do 
Conselho de Admi
nistrac;ao dos CTT -
Correios de Portugal, 
Dr. Luis de Sousa 
Macedo. em repre
sentac;ao da PT -
Portugal Telecom. 
da Sr.° Dr.o Vanda 
de Freitas. em repre
sentac;ao do Senhor 
Presidente da Ca
mara MuniCipal de 
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2.49 
14.96 

7.4B 
7.4B 
9.9B 
2.74 
3.49 
4.74 
3.99 
4.99 
7.4B 
3.74 
3.24 
2.49 
2.49 

149.64 

B.73 
10.47 
2.99 
3.99 . 
3.99 

10.97 
74.B2 

9.98 

17.46 

2.49 
12.97 
4.99 

21.95 
13.72 
12.47 
14.47 
27.43 

7.48 
3.74 

30.93 
59.86 

29.93 

229.45 
49.B7 
49.87 
49.87 
49.B7 

6B .500 
69 3.000 
70 1.500 
71 1.500 
72 2.000 
73 .550 
74 .700 
75 .950 
76 .BOO 
77 1.000 
7B 1.500 
79 .750 
BO .650 
B1 .500 
B2 .500 

B3 30.000 

B4 1.750 
85 2.100 
B6 .600 
87 .BOO 
88 .BOO 
B9 2.200 
90 15.000 
91 2.000 

92 3.500 

93 .500 
94 2.600 
95 1.000 
96 4.400 
97 2.750 
9B 2.500 
99 2.900 

100 5.500 

101 1.500 
102 .750 

103 6.200 
104 12.000 

105 6.000 

106 46.000 
107 10.000 
lOB 10.000 
109 10.000 
110 10.000 

* 5.0 Expo. Fllotellco Noclonol AFB71/2 

** Cent Elevoc;oo Setubol a Cldode em pores horizontals MB76/7 (2) 

** Cent Elevoc;oo SefUbol a Cldode MB76/7 

* Cent Elevoc;Oo Selubol a Cldode MB76/7 

** Cent Elevoc;oo Setubol a Cldode 2 selos 501105 de 4$30 AFB77 (2) 

** 1 B.o Conferenclo Int Escuflsmo MBBB/93 

* 10.0 Congo Int. Pedlofrio AFB94/7 

** Dio do Selo em quodros M901/3 (4) 

** Duplo Vitorio S.L. Bennco em quodros M904/5 (4) 

** Europa - CEPT AF9B3/5 

** EFTA em quodros AF1 014/6 (4) 

** 20.0 Anlv. OMS M102B/30 

** 5.0 Cent Nosc. Vasco do Gomo AF1059/62 

** Inouguroc;oo Refinorlo Porto AF 1 066/9 

** EscuHores Portugueses e Presldenle Salazar (eslo com pontos de oxldo) AFllOD/5 
e 1106/B 

0 Escultores Portugueses 1 $50 dent 13 'I, em por com odelgoc;omento no selo 
direifo M 11 02 (2) 

** Presldente Salazar 10$00 dent 12 M 11 DB 

** Europa CEPT Plnturo 10$00 AF 1252 

** 700.0 kW. Morte Sf.o Anf6nio de Usboo em pores verticals M1523/4 (2) 

** Aniv. Descoberto IIho do Madeira em quodros AF1526/7 (4) 

** 4.0 Cent Bololho do Solgo em quodros AF152B/9 (4) 

** CORREIO AEREO. Helice MCA 1/3. 6/7 e 9 

* PORTE FRANCO. CVP. AFCVPl/5B 

** PORTEADO. legendo A COBRAR .. 5 series AFP65/B1 (5) 

ILHAS/COLONIAS/MACAU 

** AC;:ORES. Ceres 16. 4B. 16. 50. BOc e 1 $25 em quodros AF202 (4). 206 (4). 300 
(4). 305 (4). 30B (4). 310 (4) 

** ANGOLA. Uniformes do Exercifo M502/13 

** CABO VERDE. Descobrimentos AF266/75 

** MACAU. PORTEADO. Vinhelo fipo Dragoo com sobrecorgo 20 em bloco 4x2 MP52 (B) 

** MOc;:AMBIQUE. Impe3rio Colonial em quodros M34B/52 (4) 

** MOc;:AMBIQUE. Peixes 4$00 em bloco 6x5 do conlo superior cfb'6ito de folho M369 (30) 

** MO<;AMBIQUE. Brosoes 50$00 em quodro M447 (4) 

** MOC;:AMBIQUE. CORREIO AEREO. Imperio Colonial em pores MCA 1/9 (2) 

** MOC;:AMBIQUE. CORREIO AEREO. ImperiO Colonial com sobretoxo ligelromente 
deslocodo em 2 quodros e 2 soltos AFCA10 (10) 

** TIMOR. Carta Geogr6rIC0 M295/302 

* TIMOR. Cent Clube Militor Naval $10 em bloco 3xlO do lodo esquerdo do folhe 
M338 (30) 

0 TIMOR. CORREIO AEREO. Imperio Colonial em quodros AFCA 1/9 (4) 

** COlClNI/>S. Encerromento do Ana Sonfo (1951) coriLntos completes dos B coI6nIos em 
contos e Iodos de folhos 

**1* C0l6NIAS. Modolidodes Desportivos (1962) conjunto dos B colonlos 

BLOCOS 

** legioo Portugueso AFB 1 

** Cent. Selo Postal Portugues llgelro Imperfeic;oo no denteodo e no gomo MB3 

** Cent. Selo Postal Portugues ligeiro Imperfeic;oo no denteodo e no gomo MB3 

** Cent. Selo Postol Portugues ligeiro Imperfeic;oo no denteodo e no gomo MB3 

** Cent Selo Postal Portugues ligelro Imperfek;oo no denteodo e no gomo MB3 
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54,87 111 11.000 ** Costumes Portugueses 1.0 emlssao Ilgeirissima deslocomenlo do denleodo AF84 
31,92 112 6.400 * Costumes portugueses 1.0 emissoo llgelro vinco vertlcol 00 cenlro AF84 
14,96 113 3.000 ** Na'Iegcxlo!es Porlugueses AF87 EDITORIAL 14,96 114 3.000 ** Navegadores Portugueses AF87 
14,96 115 3.000 ** Navegadores Portugueses AF87 
84,80 116 17.000 ** Presidenle Camano chq:lO 4 AFee 
9,98 117 2.000 ** Azulejo. Molivas 5/8 cinco blocos AFB53 (5) o que escrevemos, neste Boletlm, sobre a XVIII Exposl<;:ao Fllatellco Naclonal - .Llsboa 3.49 118 .700 ** Azulejo. Motivos 9 e 16 AFB54 e 72 
2.49 119 .500 ** Azule)o. Motivo 19 AFB79 2000. parece-nos ser 0 suflclente para se flcar com uma Idela, tao esclarecedora quanto 

14,96 120 3.000 ** Azulejo. Motivo 20 sele blocos AFB81 (7) posslvel, do que se passou durante os quatro dlas em que 0 evento esteve patente ao 

10,97 121 2.200 ** Adesoo a CEE - Europex 86 cinco bloc os AFBB3 (5) publico no Forum Telecom, as Plcoos. 

9,48 122 1.900 ** Cornela Holley 2 blocos AFB87 (2) Como nlnguem e bom lull em causa propria nao nos compete, obvlamente, comen-

4,99 123 1.000 ** Jogos Olimplcos de Seoul 2 biocos AFB99 (2) tar 0 resultado final da .Llsboa 2000 •. Outros 0 farao par nos se asslm 0 entenderem. Alem 

4,49 124 .900 ** Plnturo Portuguese sec. XX 2 blocos AFB 102 (2) do mals, como estlvemos empenhodos de corpo e alma, durante varlos meses, nesta 

19,95 125 4.000 ** ANGOLA. 1.° Expo. Fllalellca 5 blocos AFB2 (5) Exposl<;ao, dando 0 melhor de nos proprlos com entuslasmo, mas tambem, por vezes, 

29,93 126 6.000 ** TIMOR. Motivos \acals AFBI com sacrlflclo, nao serla 16glco apregoar .vltorla. (mesmo que tenha sldo) uma vez que, 
como se sabe, eloglo em boca propria e vltuperlo. 

Dlrel apenas que estou satlsfelto por ter consclencla de ter cumprldo 0 meu dever, 0 

DIVERSOS melhor que sabia e podia. 
Mas, se no final do relato que flzemos sobre a .Llsboa 2000. agrodecemos a todos os que, 

2.49 127 .500 ** A<;ORES e MADEIRA. Imposlo Munlclpol e Taxa de Assistencla/Encomendos pos-
estranhos a organlza<;:ao, colaboraram na reallza<;:ao deste certame, Justo e aqul referlr 0 apolo 
que nos fol dado pela FPF/APD, partlcularmente pelo seu presldente, Senhor Pedro Vaz Pereira 

lois. Serle complela de 8 valores. Noo cotologado cuja colabora<;:ao com a Comissao Orgonlzadora fol extraordlnarla e sem a qual, nao tenhamos 
2.49 128 .500 tsl AMBULANCIAS. 25 sobrescrllos com dlversos marcos, algumas repetldas dUvldas, nao terla sldo posslvel erguer esta XVIII Exposl<;:ao Fllatellca Naclonal. Alias, e timbre do 
2,49 129 .500 tsl AUTO-AMBULANCIAS. 20 sobrescritos com marcos diversas, algumas repetldas presldente da FPF/APD, ajudar todas as Comlss6es que orgonizom eventos fllatellcos patroclna-
7.4B 130 1.500 tsl CARIMBOS COMEMORATIVOS, em 2840 sobrescrllos noo clrculados, com taxas dos pelo orgao maximo da Fllatella Noclonal. 

diversos, muilos repetldos Uma palavra de grotldao e devlda, tambem ao Dr. A. Sliva Gama que convldamos 
5,99 131 1.200 tsl CORREIO AEREO. GUINE. Sobrescrito clrculado de Baloma para SAN JUAN no .Pr!- para vice-presldente e que elaborou, como ele saba, as magnificos publlco<;:6es da -Us-

meiro Voo Correia Aereo> do PM. Carimbo de portlda IIegivel e de che- boa 2000., alem de orientar os trobolhos de montagem e desmontagem da Exposl<;:ao, 
goda a 8.2.41 com a costumada eflclencla. 

5,99 132 1.200 tsl CORREIO AEREO. GUINE. Sobrescrilo clrculodo de Boloma pora TRINIDAD no .Prl- Embora 0 essenclal sobre 0 evento tem sldo dlto, em nossa oplnlao, na reportagem 
meiro Voo Correia Aereo> do PM. Carlmbo de portlda IIegivel e de che- que vos delxamos neste Boletlm, parece-nos ser um dever para com os prezados consoclos 
god a a 8.2.41 espalhados pelo pais e tambem para os resldentes no estrangelro dar a conhecer alguns 

2,49 133 .500 FAC-SIMILES de carimbes cornemorolivos em 32 folhas pormenores da nossa Exposl<;:ao uma vez que, certamente, nao tlveram acesso as referl-
3,99 134 .800 tsl FDC. Edlc;:oo MW (Molos W1edau) do Cent. Min. Obros Publlcos AF755/8 das publlca<;:6es. 

14,96 135 3.000 tsl FDC. 5.° Cent. Morte Inf. D. Henrique com carimbo do FUNCHAL AF863/8 Asslm: a -Llsboa 2000. fol patroclnoda pela FPF/APD; CIT - Correlos de Portugal; PT - Portugal 
3,99 136 .800 tsl FDC. 5.° Cent. Marte In!. D. Henrique com corimbo do PORTO AFB63/B Telecom e Camara Municipal de Llsboa; presldlu a Comissao de Homa 0 Presldente da Republl-
5,99 137 1.200 tsl FDC. Europo - CEPT de 1967, 1969, 1976,1T9s sobrescritos AF997!9, 1041/3, 1281/2 ca, tendo Integrado esta Comissao 0 Prlmelro-Mlnlstro, os Mlnlstros do Equlpamento Social e da 

44,B9 13B 9.000 tsl FDC. 300 Anos do emlssoo do papel-moedo em Portugal AF1B13, com a nola Cultura, os presldentes dos orgonlsmos patroclnadores, 0 Embalxodor do BraSil, 0 Governador CMI 
de 100$00 com a eflQle de Femondo Pessoo. nrogem 15000 ex. de Llsboa, os presldentes da FIP, da Funda<;:ao Portuguesa das Comunlca<;:6es e 0 presldente do 

8,9B 139 I .BOO tsl FDC. Adesiio de Portugal e Esponha a CEE. SeIs sobrescritos .combo> com AF1745/ Assemblela Geral do CFP. 
6 (6) e Yvert Esponha 2445 e 2447 (6) A Comissao Organlzadora, presldlda pelo autor destas IInhas, teve como vlce-preslden-

3,99 140 .BOO tsl FDC. MACAU. Exposlc;:oo de Bruxelas, 6.° Cong. Int. Medlclno Tropical e Poludls- tes 0 comendador Jose Rodrigo Dlas Ferreira e 0 jo referldo Dr. Sliva Gama e como secre-
mo e Cent. Nose. Gogo Coutlnho AF394, 395 e 420 torlo, Joao Pinheiro da Sliva. 0 coordenador da FPF/APD Indlgltado fol Fernando Calhelros 

3,99 141 .BOO tsl FDC. MACAU. Exposlc;:oo de Bruxelas, 6.° Cong. Int. Medlclno Tropical e Paludis- que nao esteve presente por motlvo de doen<;:a. Para suprlr a ausencla de Fernando 
mo e Cent. Nosc. Mar. Cormono AF394, 395 e 425 Colhelros fol sollcltada a colabora<;:ao do dlstlnto fllatellsta e dlnamlco dlrlgente fIIatellco, 

4,99 142 1.000 tsl FlAMULAS. 1170 sobrescritos com taxos diversas, multas repetldas Eng. Wor PI menta Jacinto 0 qual logo se disponlblllzou para colaborar com a Comissao 
6,98 143 1.400 N INTEIROS POSTAIS. 24 exemplores novos diferentes dos ones de 19B6 a 1994. Valor Orgonlzadora durante os quatro dlas da Exposl<;:ao. 0 Eng. Wor Jacinto fez um trabalho 

foclol 934$50 dlgno de realce, pelo que e merecedor, Igualmente, da nosso gratldao. 
7.48 144 1.500 N/C INTEIROS POSTAIS. 33 exemplores dlferentes novas e clrculados, todos com carim- Flnalmente, falta referlr que a anunclada vlslta do presldente da FIP, Senhor Knud Mohr, 

bes comemoralivos diversos e dlferentes e 36 SOBRESCRITOS clrculados as Instala<;:6es do nosso Clube nao fol posslvel reallzar-se em vlrtude de uma grave doen<;:a 
lados com carimbos comemarolivos e/ou com corimbos pouco vulgares da esposa daquela personalldade, 0 que se lamentou slnceramente. 

com repetlc;:6es Porece-nos que, deste modo, fica felta a cobertura total da -Llsboa 2000. para todos 

6.4B 145 1.300 tsl PORTEADO. 100 sobrescritos com selos de porteodo diversos, alguns repetidos os soc los do CFP, qualquer que seja 0 lugar onde se encontrem. 

4,99 146 1.000 ** SELOS DE RECIBO. MO<;AMBIQUE. De lB92, folho completo de 6x5 selos, noo 
Eurlco C .E. perfuroda, 50r, Paulo Barata 5 (30) " 

Loge Cardoso 
~ 
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~ filafelia 
\~) BARATA DAS NEUES 

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

SEMPRE NA VANGUARDA DAS GRANDES NOVIDADES 
LlTERARIAS-FILATELICO/NUMISMATICAS 

Possuimos grande quantidade 

de livros, revistas e catologos 

sabre filatelia e numismotica 

NACIONAL 
E ESTRANGEIRO 

-MARCOFI 
• SOBRESCRITOS 

DE 1.0 DIA 
• INTEIROS POSTAIS 

• POSTAIS MAxlMOS 
• CART AS FILATE 
• AEROGRAMAS 

24.94 147 5.000 

24.94 148 5.000 

39.90 149 8.000 

2.49 150 .500 

7.48 151 1.500 

24.94 152 5.000 

4.99 153 1.000 
2.49 154 .500 

3.99 155 .800 

2.99 156 .600 
19.95 157 4.000 
89.79 158 18.000 
49.87 159 10.000 
74.82 160 15.000 

7.48 161 1.500 

2.99 162 .600 

24.94 163 5.000 

2.49 164 .500 

** SELOS POSTAIS de Portugal de diversos emlssoes e toxos. com repeft<;:oes. Valor 
de cat6lago: cerco de 51 000$00 

o SELOS POSTAIS. 3 qullos. noclonois e predominoncio de estrongeiros. sabre frog. 
menta e alguns 10 lavados. Todos os estados 

o SELOS POSTAIS. 5 quiles. nacionais e predominoncia de estrangeiros. sobre frag· 
mento e alguns 10 lavados. Todos as estados 

o SOBRESCRITO da Direc<;:oo·Geral de Seguran<;:a (DGS ex·PIDEI utillzado pela Junta 

de Solva<;:co NocionaVComando do Inspec<;:co da Marinha/ocupando 
a Forte de Caxias. circulodo em 14.NOV.74 com AF1131 

SOBRESCRITO·MOEDA. contendo a moeda de 1 00$00 de Bartolomeu Dias e os 

selos da carteiro ·500 Anos da Viagem de Bartolomeu Dlas. AF 1 811/2 e 
1833/4 

LlTERATURA 

BOLET M da Secc;oo Filatelica da Associa<;:co Cultural e Desportiva dos Emprega

dos da Unico de Bancos Portugueses. Colec<;:oo comp'eta de 7B bole· 
tins. 1983/2000. Novas 

BOLETIM do Clube Filatelico de Portugal n.O 8. NOVO 

CATALOGOS Afinsa de Portugal. A<;:ores. Madeira e Macau e das Ex·Col6nlas 
Portuguesas. ambos de 1991 em bom estado 

LlVRO .Os Telegrafos·Posto s na Hora da LutO/Breve Hist6ria das Greves dos Correi· 

as e Telegrafos de 1917 e 1920 •• de Luis Eugenio Ferreira. 19BO. NOVO 
LIVRO • Portugal em Selos •• crr. 1985. n60 numerado. sem as selos. Novo 

LlVRO .Portugal em Selos •• crr. 1985. n.o 7911. com as selos. Novo 
LlVRO .Portugol em Selos •• crr. 1986. n.O 1788. com os selos. Novo 

LlVRO .Portugol em Salos •• crr. 1987. n.o 11862. com as selos. Novo 

LlVROS .PORTUGAL: THE CAMEO STAMPS. e .PORTUGAL: POSTAGE STAMPS. 1880. 

1911 •• de Fred. J. Melville. Presldente da Junior Philatelic Society. edita· 
dos ambos em 1921 

87 PAGELAS diferentes. sem furos. de 1971 a 1982. tendo 29 pagelas tiras Hawid 
sem os selos 

REVISTA ·Moeda. - Revista mensa I de Numismotica n.O 1 a 4. Fevereiro a Moiol 
73 

flEViSTA ·Salos & Moedas •• n.o 1. 1.° edl<;:co. em papel lisa. contendo a ViNHETA 

n.o 34 com a selo e corlmbo comemorotivo do VIII DIA DO SELO. que 

coincide com a data da salda desta publ ca<;:co (1.12.621 da Sec<;:co 
Filatellca e Numlsmotica do Clube dos Galitos 

REVISTAS. Franquia n.O 20 (9.761. 0 Coleccionador n.O 0 (7 .811. Alhambra - Revista 
Filcrielica Internaclenal n.o 121 (20.6.641 e FN - Filatelia Numism6tica n.o 
12 (4.821 

Data limite de recep~ao de ofertas: 29 de Janeiro de 200t (segunda-feira) 

Para 0 Boletim n.O 391, a sair em Marc;o de 2001 , s6 se aceitam lotes, 

via Correio Registado ou P.M.P., ate 00 dia 29 de Janeiro de 2001 (segunda-feira) 
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ASSOCIACAO PORTUGUESA DE MAXIMAFILIA 
Apartado 52 125 

1721-501 LlSBOA - Portugal 

Realizac;ao de Postais-Maximos de Portugal, Ac;ores e Madeira 

CONDI<;OES DE ADMISSAO 

Portugal "Europa Outros Poises 

Quotiza~Cio anual 1.000$00 € 6.0 FF 50.00 € B.O US$ 10.00 

Edita um Boletim anual que se envia a pedido. 

~ra~ica 20)(gO 
RMSTAS • JORNAIS • FOLHETOS • CARTOES DE VISITA • FACTUIAS • REOBOS • GUlAS DE REMESSA • PAPEl. DE CARTA • 
EHYElOPES • AUTOCOlAHTES • EMBA1AGOIS • UVROS • RiJrulOS • PASTAS (OM CORTANtE • BROCHURAS • CARTAZES • 
FOlHAS VOlA/fTES. CAl.EtloAR1OS • AGENDAS. REVISTAS • JORNAIS. FOUlETOS • CARTOES DE VlSITA • FAcruRAS • RE<lBOS 
• GUlAS DE REMESSA • PAPa DE CARTA • E1MI.OPES • AUTOCOlAlfTES • £M8AlAGEHS • LIYROS • ROruLOS • PASTAS COM 
CORTANtE • BROCHURAS • CARTAm • FOlHAS YOUHTB • CAl.ENDARIOS • AGENDAS • REVlSI'AS • JORHAJS • FOLHITOS 
• CARTii£s DE YlSlTA • FAOURAS • mos • GUlAS DE REMESSA • PAPEl. DE CARTA • ENVB.OPES • AUTOCOIANTES • 
EMBAlAGENS. LlVROS. ROruLOS. PASTAS COM COIITANtE. BlIOCHURAS.CARTW. FOUtASYOWfTES ·CAI.ENDARlos 
• AGENDAS • RMSTAS • JORIWS • FOLHErOS • CARTOES DE VlSIlA • FAOURAS • mos • GUlAS DE REMESSA • 
PAPEl DE CARTA • ENVELOPES • AUTOCOlAHTES • fMBAl.AGENS • UYROS • RiJruLOS • PASTAS COM CORTAIIlE • 
BROOIURAS • CARTAZES • FOlHAS VOIANTES • CALENDARIOS • AGENDAS • RE.VlSI'AS • JORNAIS • FOUlErOS • 
CARTOES DE YISlTA • FAcruRAS • REGBOS • GUlAS DE RFMESSA. PAPEl. DE CARTA. ENVElOPES • AUTOCOIAHIES 
• EMBAlA68IS • LlVROS • RCruLOS • PASTAS COM (ORTANTE • BROOIURAS • CARTAlE'S • FOU\AS VOI.AHTES 

protissionois graticos 
Rue Somdura CobroI, 89A/91A- 1495·703 CRUZ QUEBRADA • T.kUl 
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Sistemas de Detec~ao 
de Intrusao e Incendio 

Alvara: Nll. 22 MAl 04.03.99; A1fneas A), B), C) e E); Nll 4150 EOP, 25.06.87 



LEILOES P. DIAS, LDA. 

Leiloeiros Filatelicos 
Proximo LeilCio 

22° - Leilao Filatelico 
Previsto para Mar~o de 2001 

1884/87, D. Luis I (de Frente, novos val ores) - Selo do 500 rs preto, CE 64, Dent. 12112. 
Selo muito raro sem charneira. BIMB. 

PRECO INICIAL: 120.000$00 

RlI.1 do C milo 11- -I" B 1200-093 LlSBOA Imp:/ / lcdoesp,h.ls com \p.trl.ldo. . . 
_. , . l.C8ID£'ID.IDI1i 

Tel.: 213223 -160/ 66 f.,,: 213-13327-1 pdl.ISld.11l m.lIl.lclep.lc.pl 1351-901 LlSBOA 

",' 

BOLETIM DO CLUBE 
FILATELICO DE PORTUGAL 

N.Q 390 • DEZEMBRO • 2000 

o presidente dos CTT - Correios de Portugal, Eng.o Emilio Rosa 
e recebido, no dia da inaugura~ao da «L1SBOA 2000», 
pelos Srs. Pedro Vaz Pereira, presidente da FPF/APD, 

Dr. Eurico C.E. Lage Cardoso e Comendador Jose Rodrigo Dias 
Ferreira, respectivamente Presidente e Vice-Presidente 

da Comissao Organizadora do evento. 
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