
"Neste pais de mareantes e pescadores, 

de tantas embarca<;oes de cunho emble

matico, a traineira, ( ... ) entrou no lexico 

historico cultural, lolclorico, turistico e 

ate na documenta<;ao olicial, designando 

toda e qualquer embarca<;ao de pesca 

mesmo onde nunca se praticou ou pratica 

a pesca de cerco." 

AD conhecer mais sobre Traineiras e tOdD 

um mundo praticamente desconhecido, 

e aqui tao perto, que se revelara com todD 

o encanto. Na'o perca esta obra que tala 

das artes, das redes e da laina da gente 

do mar. Da nossa gente. 
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Futuras Exposic;oes Internacionais FIP 
ANO NOME 

1995 'FINlANDIA'95 (PH/PST) 
'SINGAPORE'95 

1996 'INDONESIA'96 (YOUTH) 
'AVIACION Y ESPACIO'96 
'CAPEX'96 
'EXPOPHILEX'96 
sOLYMPHILEX'96 
'INSTANBUL'96 
'ATHINA'96 

1997 'NORWEX'97 
, PACIFIC'97 
'MOSCOW'97 
?'iNDIA'97 

1998 'ISRAEL'98 
?'PRAGA'98 
'JUVALUX'98 (yOUTH/PH) 

1999 'IBRA'99 
?'PHILEXFRANCE'99 
'CHINA'99 
?'PALERMO'99 

'LONDON'2OOQ 
'W1PA'2OOQ 
'BELGICA'2OOQ 
'ESPANA'2ooo 

2001 'HAFNIA'01 
'TOKYO '01 
, ARMENIA'01 

2002 'NETHERlAND'02 

2006 'FINlANDIA'06 

, Potrocfnio gorontido 
?' Potrocfnlo provis6rio (0 confirmor) 
~ Auspfcios gorontidos 
@SUporte goronHdo 

FIP CONGRESSOS 

1996 ISTANBUL 

1998 
2000 

LUXEMBOURG 
BRUXELLES/MADRID 

CONVITES 
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CIDADE DATA 

HELSINKI 10.05. -15.05. 
SINGAPORE 01.09.-10.09. 

BANDUNG 21.03.-26.03. 
MADRID APRIL 
TORONTO 08.06.-16.06. 
BUDAPEST JULY/SEPT. 
ATlANTA 18.07. -04.08. 
ISTANBUL 27.09.-06.10. 
ATHENS 25.10.-05.11. 

OSLO 11.04.-20.04. 
SAN FRANCISCO 20.05.-08.06. 
MOSCOW 30.08.-08.09. 
NEW DELHI 08.12.-14.12. 

TEL-AVIV 12.05. -21.05. 
PRAGUE 
LUXEMBOURG JUNE 

NORNBERG 27.04. -04.05. 
PARIS 19.06.-28.06. 
BEIJING OCTOBER 
PALERMO AUTUMN 

LONDON BEG. MAY BEG. SEPT. 
VIENNA 01.06.-11.06. 
BRUXELLES OCT./NOVEMBER 
MADRID 

COPENHAGEN 
TOKYO 
YEREVAN 

HELSINKI 

07.10.-08.10. 
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SEMPRE NA VANGUARDA DAS GRAN DES NOVIDADES 
LlTERARIAS-FILATELlCO/NUMISMATICAS 

Passulmas grande variedade 
de livres revistas e cataiagos 
sabre filatelia e numismatica 

NACIONAIS 
E ESTRANGEIROS 

---
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DE 1.° DIA 
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• POST AIS MAxlMOS 
• CART AS FILATELICAS 
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A Literatura Filatelica 

D
Os cat610gos universais aquele que 
melhor conhe90 e 0 Yvert, com 0 
qual tenho trabalhado h6 muitos 

anos, tanto por facilidade de acesso 
quanta pelo idioma que domino relati
va mente bem. 

Depois come9aram a aparecer os 
cat610gos tem6ticos. No que respeita a 
Pintura pelo que me e dado saber pos
suo todos. 

Os cat610gos universais tornaram-se 
demasiadamente grandes e caros, p~r 
isso h6 j6 algum tempo 0 Yvert s6 edita 
os volume de 2 em 2 anos, dos outros 
desconhe90. 

Com 0 correr dos tempos tornar-se-6 
demasiado one rosa tal despesa para os 
Clubes e comerciantes, po is para os co
leccionadores (menos ricos) parece j6 
ser. 

Reflectindo um pouco ace rca deste 
assunto, creio que daqui a alguns anos 
os cat610gos universais acabem com a 
sua publica900 peri6dica ou se modifi
quem no sentido de se tornarem numa 
grande edi900, tipo enciclopedia, em 
diversos idiomas, bastante ilustrada, de
talhada e com caracteres maiores. 0 
Yvert s6 possibilita a leitura a lupa 0 que 
e contraproducente e inc6modo. 

No que respeita a cota90es, isso sim 
ser6 vi6vel e previsivel uma ligeira publi
co<;oo anual (barata), com 0 numero 
de ordem do respectiv~ pais seria sufici
ente e, de X em X anos a edi900 de um 
volume para actualiza900 das emissoes 
gerais . 

Quanto aos tem6ticos talvez se dei
xem de chamar cat610gos e passem 
para Estudos ou qualquer outra designa-
900 no genero, sem cota900 tambem. 

Pertinente, aconselh6vel e indispen
s6vel e que todas as publica90es futuras 
noo se limitem s6 aos selos. 
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Jose Paulo Alves 

Clarificando 0 meu pensamento, fa90 
notar que nas emissoes j6 said as nada 
se altera a excep900 da cota900. Por
tanto, a edi900 seguinte dos cat610gos 
com cota90es, alem das series emitidas 
posteriormente vir6 igual e a anterior fica 
inutilizada. 

Creio que com os cat610gos nacio
nais se passar6 0 mesmo ou qualquer 
coisa parecida. Ser6 oportuno citar aqui 
o Cat610go de Inteiros Posta is Portugue
ses, em 2 volumes, de autoria de Jose 
da Cunha Lemos e AH. de Oliveira 
Marques e que em minha modesta opi
nioo se chamaria ESTUDO, pois disso se 
trata, com consciencia, minucia e 
competencia. Embora tendo poucas 
ilustrac;:oes, 0 que me leva a ter dificul
dade em identificar os AUTOGRAFOS DE 
BOAS FESTAS de 1973, 0 que 16 est6 es
crito ate a data da edic;:oo e para sem
pre, estando permanentemente actuali
zado. 

Tudo isto se compreende quando 
tanta literatura tem6tica come9a a 
aparecer. 

Porem a maior parte que consulto, p~r 
mera curiosidade, limita-se a colocar as 
series por ordem cronol6gica de emissoo. 
Se em vez de cota90es tivesse mais estu
do e outras pe9as quoo vantajoso seria, 
para os respectivos coleccionadores 
tem6ticos. 

No que concerne a Revistas, Boletins, 
etc. 0 m6ximo de informa900 bem 
transmitida e toda a difusoo da FILATE
LlA e sempre bem vinda e acolhida. 

De todas estas previsoes, quem sabe 
se noo soo s6 quimeras, mas duma coi
sa tenho a certeza a FILATELIA tem de 
evoluir depressa e muito, sob pena e tris
teza de se perderem na juventude muitos 
coleccionadores com car6cter de con
tinuidade, no estudo tem6tico. 
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EDITORIAL 
Foi uma verdadeira surpresa, visto que noo est6vamos na ((corrida», rece

bermos 0 ((testemunho» para dirigir este Boletim e, simultaneamente, assumir
mos a grande responsabilidade de orientar os destin~s do maior Clube Fila
telico do Pars. 

Dupla tarefa, 6rdua sem duvida, particularmente nos tempos que correm, 
mas, por outro lado, verdadeiramente aliciante, porquanto todo 0 filatelista 
que se preze deve sentir-se orgulhoso e honrado em servir, 0 melhor que 
souber e puder, 0 grande e prestigiado Clube Filatelico de Portugal e 0 seu 
6rgoo oficial. 

Embora tenhamos consclencla que a missoo que nos foi confiada noo e 
f6cil, 0 animo noo nos falece pois sabemos de antemoo que podemos 
contar com a amizade, 0 apoio e 0 saber do dedicado fundador do Clube, 
Senhor Jose Rodrigo Dias Ferreira e a disponibilidade e entusiasmo de todos 
os colegas da Direcc;oo. 

No desempenho de ambos os cargos, 56 podemos prometer trabalho, de
dicac;oo, honestidade e total transparencia para dinamizar, ainda mais, 0 nosso 
querido Clube que acaba, h6 pouco, de festejar os seus 50 anos de vida. 

Na hora do «render da guarda» uma palavra de saudac;oo e devida ao 
nosso antecessor, Senhor Dr. Silva Gama que, ao longo dos ultimos 10 anos, 
deu 0 seu melhor para engrandecer 0 Clube que 56 abandona, como 
dirigente, em face de inumeras solicitac;oes que 0 impediram de candidatar
se a novo mandato. 0 Dr. Silva Gama, pel a sua dedicac;oo e trabalho 
produzido, merece, sem duvida, a gratidoo de todos os associados. 

Uma palavra de agradecimento e tambem devida a todos os s6cios que 
ao longo deste meio seculo de vivencia do Clube 0 tem acompanhado 
tanto nas boas como nas m6s horas. 

o Director desta publicac;oo compromete-se, desde j6, a noo alimentar 
polemicas sejam de que natureza for e venham donde vierem. 0 Boletim de 
todos n6s ser6 too 56 de formac;oo e informac;oo, jamais se podendo olvidar 
que ele e 0 elo de ligac;oo, por vezes 0 unico, entre 0 Clube e os seus 
associados. 

Nesta nova fase da vida do C,F.P. tudo se conjuga para que possamos 
publicar quatro numeros p~r ano, alimentando, porem, a esperanc;a de, 
num futuro mais ou menos pr6ximo, passar 0 Boletim a bimestral. 

Finalmente os colaboradores desta publicac;oo tem a liberdade de escre
ver nestas p6ginas os artigos de rndole filatelica pelos quais se responsabili
zaroo inteiramente, mas reservamo-nos 0 direito de noo publicar qualquer 
tipo de texto de cariz polrtico-partid6rio ou ofensivo de pessoas e instituic;oes. 

Eurico C. E. Lage Cardos0..J 
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Temas de Marcofilia 

Consequencias das Guerras 
Liberais na Marcofilia Pre-Adesiva 

N 
a sequencia do meu artigo publi
cado neste Boletim em Setembro 
de 1988 - n.o 349, referente a uma 

nova marca manuscrita do correia de 
Tavira, pouco antes do final das lutas Ii
berais e resultante da fuga deste Cor
reio Assistente, com todo 0 material, 
conforme explica 0 texto da carta, de
vido ao avanc;:o das tropas liberais sobre 
esta cidade. Gostaria de estabelecer um 
paralelo com 0 aparecimento de duas 
novas marcas, tambam manuscritas, dos 
correios de Castro Marim (Fig. 1) e 
Odemira (Fig. 2), embora as suas datas 
sejam posteriores a assinatura da Con
venc;:ao de Evora-Monte em 29.5.1834, 0 

que a certo a que devido a todas estas 

Adelino A. Melo Curavela 

convulsoes polfticas, algo se tera passa
do para que naG Ihes fosse aplicado 0 

usual carimbo nominal. 
Se na carta de Castro Marim, data

da em 2.9.1834, pese 0 facto de ser esta 
data mais antiga em cerca de um mes 
que a registada no Catalogo. Ja 0 mes
mo naG acontece com a carta de 
Odemira de 12.8.1834, dado que desde 
1821 sao conhecidos carimbos nomina is. 
o que poder6 ter acontecido e que 
toda esta instabilidade ainda se faria 
sentir alguns meses apos a assinatura da 
dita Convenc;:ao sendo extensiva a Ad
ministrac;:ao dos Correios, quer pela ra
zoo acima comprovada ou por qualquer 
outra semelhante. 

Figura 1 
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Completo listas de faltas 
de Portugal e Ultramar com 
descontos apreciaveis sobre 
o catalogo. Se a coleccio
nador madio ou principian
te estamos as suas ordens. 
I. Coelho - Apartado 135 
- 8002 Faro Codex. 

NOVAS EMISSOES -
TODO 0 MUNDO POR PAr
SES E TEMAS - Somos im
portadores h6 dezenas de 
anos. Diga que pretende 
comec;:ar a receber ou 
pec;:a circular de inscri
c;:ao. FILATELIA SERGIO 
SIMOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

PORTUGAL selos, Blocos, 
Carteiras em Novo (Mint.). 
TEMATICAS nomeadamente 
«Espac;:o». 

Compro, vendo, troco. 
Base Yvert e Afinsa. 
Corresp .. Portugues/lngles. 

Fernando M. Oliveira -
Rua dos Arneiros, 86-1.° 
Esq. 1500 LlSBOA - PORTU
GAL. 

MONTE OLiMPO - A Oni
ca casa do pars especialis
ta em Jogos Olfmpicos e 
desportos. Compra e ven
de selos, blocos e demais 
pec;:as filatalicas e demais 
material filatelico relacio
nado. - Rua de Timor, 94 

Balsa Filatelica 

- Apartado 166 - 3881 Joao Pedro A. Rocha. 
OVAR - Informe-se. Telef.: Moita. 3780 Anadia. 
(056) 575467. 

Vendo ou troco por se
los, 313 Bilhetes Posta is No
vos e Oiferentes, editados 
pelos CTT para postais m6-
ximos (Nao sao T.M.) dos 
Ac;:ores, Madeira, Macau e 
Continente. Jose Rodriguez. 
Apartado 4781. 30080 
Murcia. Espanha. 

Vende-se colecc;:ao de 
selos novos de Portugal. sem 
carimbo e sem charneira, 
composta com selos, blocos 
e carteiras, a partir de sarie 
D. Manuel. ana de 1910, ata 
a presente data, devida
mente acondicionada em 
albuns Lindner. 

Dirigir a J. Camilo Pires. 
Prac;:a Dr. Antonio Afonso 
Salavisa, 4-2.° Esq.o 6000 
Castelo Branco. 

Vendo selos de Portugal 
e Ex-Colonias, tem6ticos 
com bons descontos. Pos
suo bom sotck de pacotes 
de selos. Bons prec;:os. 

Tambam aceito permu
tas. Algumas ofertas sao Ii
mitadas. 

So por correspondencia. 
Pec;:a lista de prec;:os envi
ando selo para a resposta. 

Contactar: 
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Desejo trocar selos novos 
e PM. Corrrespondencia em 
ingles e frances. G. BadalL 
C.P. 64, 5600 P. Neamt. Ro
mania. 

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

PRE<;::ARIOS DE SERIES 
COMPLET AS NOV AS DE 
PORTUGAL - 1953-1992 -
Inclui igualmente muita coi
sa em usado. Com blocos, 
«carnets» e outras varieda
des. Gratis a pedido. SER
GIO W. DE SOUSA SIMOES-
2500 CALDAS DA RAINHA. 

SELOS PORTUGAL E MA
CAU. 

Novos e usados. Vendo 
as minhas colecc;:oes. Pec;:a 
listas de prec;:os. Enviando 
120$00. Para: 

Antonio Ribeiro Gomes. 
Rua Nau Trindade 150-1.° 

Dto. 
4000 PORTO. 



TODO 0 MUNDO - PArSES 
E TEMAS - Mais de 35.000 
series em ((stock». Envie-nos a 
sua lista de faltas. Tambem 
prec;6rios gratis e pedido. 

FILATELIA SERGIO SI-
MOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

EUROPA/CEPT - AMERICA/ 
/UPAEP - Duas colecc;oes, 
dois temas, para fazer sem 
hesitac;ao. Tudo em ((stock», 
incluindo albuns. Inscreva-se 
tambem para receber as 
novidades que VaG saindo. 
FILATELIA SERGIO SIMOES -
2500 CALDAS DA RINHA. 

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

Selos vendo e compro, no
vos e usados. Continente e ex
col6nias. Bons prec;os. M . 
Leitao. Rua Julio Dantas, 3-1.° 
F. Casal de S. Br6s. 2700 
Amadora. 

PACOTES COM SELOS -
Para revenda ou directamen
te ao coleccionador. Muitos 
parses e mais de 30 temas di
ferentes. P99a prec;6ri~ gratis. 
FILATELIA SERGIO SIMOES -
2500 CALDAS DA RAlNHA. 

Balsa Filatelica 

ALGARVE. Marcofilia cl6s
sica. Procuro cartas, selos 
isola dos, posta is, telegramas, 
etc., desta provfncia ate 
1912. Compro ou troco por 
outr~ material similar do res
to do pafs, pois possuo stock 
raz06vel destas pec;as. Pos
so tambem trocar por selos 
que faltam na sua colecC;ao. 

Paulo Vieira 
Apartado 135 
8002 Faro Codex 

ERROS, ENSAIOS, PROVAS, 
N/D, de Portugal e Col6nias, 
compro a pec;a ou quantida
de. 

COMPRO, lote de cartas 
circuladas ate 300, vulgares, 
de todo 0 mundo excepto Es
panha e Ceres. Dirigir a Felix 
da Costa IIha, Boirro da Pon
te, 2065 ALCOENTRE. Tel.: 063/ 
44429. 

Selos Coroa. Procuro 
para especializoC;ao tudo 
sobre este tema em novo, 
usado, falsos, reimpressoes, 
folhas, erros, etc. Compra, 
troca e vende. Paulo Vieira 
- Apartado 135 - 8002 
Faro Codex. 

Cat610gos Yvert - Sem
pre em ((stock» as ultimas 
edic;oes. Pec;a lista destes e 
de outros cat610gos, tam
bem disponfveis. FILATELIA 
SERGIO SIMOES - 2500 
CALDAS DA RAINHA. 
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Europa de Leste. Oferec;o 
aos melhores prec;os series 
novas tem6ticas ou outras, 
incluindo novidades. F. Lourei
ro, Praceta D. Femando II, lote 
8-2.°, Dt.o 2735 Cacem 

UNDNER - SAFE - LEUCHT
TURM (FAROL) - Vendemos 
todo 0 material filatelico des
tas e de outras marcas. 
Albuns, classificadores, folhas 
sistema branco, etc. Cat61o
gos gratis a pedido. FILATELIA 
SERGIO SIMOES - 2500 CAL
DAS DA RAINHA. 

Filatelista medio troca selos 
comemorativos e estran
geiros usados 1 xl ou Cat61o
gos Afinsa e Yvert. Tambem 
troco series novas de Portugal. 
Escrever em portugues, ingles, 
espanhol ou frances. Lufs Jor
ge Santos Coelho. Apartado, 
40. P-4701 Braga Codex. Por
tugal. 

Qual 0 inteiro postal (nor
mal), que Ihe falta? Que 
tem para dar em troca? 
Novo/circulado? Enviar selo 
para resposta, Americo Mas
carenhas Pereira R. Artur Fer
reira Silva, 2-2.° Dto. 1885 
Moscavide. 

POSTAIS MAxIMOS 
De PORTUGAL anteriores a 

1950. Compra: Hemani Matos 
- Rua de Santo Andre, 1 - 7100 
ESTREMOZ - PORTUGAL. Fazer 
ofertas acompanhadas de 
fotocopia. 

o que e certo e que naG h6 certezas 
e e nisso que reside 0 encanto da hist6-
ria postal. 

turamente actualizar 0 seu cadastr~. 
Trata-se ((Seguras nao conhecidas», 

duas do perfodo adesivo e cujos ca-

~~;/7. . 
/~ .//.~D g~D~L~ ~/-x- ~ A:'-v...:-= 

~ ~~-'-v""'. 

D~ /-? 
,Z. £VA,G.~ ,Lo ti:A.-O...JC. ,6.J/~ ~-J ,L..,J//d / .... z::;, 

Figura 2 (2,",,11:;4 

MARCAS POSTAIS PRE-ADESIVAS 
DE PORTUGAL 

Mais uma vez nao quero deixar de dar 
a conhecer marcas postais que VaG apa
recendo, para desta forma se poder fu-

rimbos transitaram do perfodo anterior 
mas que naG h6 conhecimento deles 
em pec;os do perrodo pre-adesivo 
como e 0 caso das cartas do Servic;o 
Nacional e Real. de Santarem e Faro 
(Figs. 3 e 4). 

S. N. c R. 

nIIII,O Sr. Aduli"nistrador do Concelho d_-<....,.o 

Figura 3 - Carta de 27.12.1853 registada e marc ada no correio de Santarem com carimbos 
que transitaram do perfodo anterior. 
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Figura 4 - Carta do Governador Civil de Faro, para 0 de Viana do Castelo, expedida 
registada em 14.9.1860, marcada com carimbo nominal uHlizado no perlodo anterior. 

A outra sim e do perrodo pre-adesivo 
(1836) e encontra-se bastante deteriora
do, mas do para conhecer 0 que tera 

sido a espectacular marco, SEGURA/ 
/COVILHA a verde, em carta oficial diri
gida a OIeiros (Fig. 5). 

... -, .' . _ .J 

(
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FIgura 5 
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Balsa Filatelica 

Espa~a a disposi~ao de todos as leitores que podem aqui inserir 0 seu anuncio 
ao pre'ro economico de 60$00 por Iinha. 

Desejo trocas de selos e 
outr~ material. Ofere<;o 0 
mesmo do Est6nia, Baltico 
e outras Republicas do Ex
URSS. 

Margus Praks. Jarve 7-2. 
EE-0013 Tallinn. Est6nia. 

Em troca de selos e ou
tro material do Russia e dos 
novos Estados deseja novi
dades novas de diversos 
parses. Cat: Michel e Yvert. 
Corr: Ingles ou russo. F. 
Perchik. P.O.Box 295. Kiev 1. 
252001 Ucrania . 

Troco selos de Cuba par 
selos de Portugal. Corr.: 
Portugues ou espanhol. 

Miguel Prieto. (255-055). 
Apartado Postal 2222. La 
Habana 10200. Cuba. 

Ofere<;o selos novos e 
usados de varios parses. 
Desejo series novas (novi
dades). Carrespondencia 
em alemao, frances ou in
gles. 

Mrs. Alexandra Golovino
va. P.O. Box 1327. 410017 
Saratov 17. Russia. 

Selos novos dos temas 
Fauna e Flora de todo 0 

Mundo. 35 Albuns de co
lec<;oes todas diferentes. 

Mostram-se e aceitam
se propostas para a sua 
compra. 

Dr. Ant6nio J. Ferreira 
Godinho. Rua Joao de 
Deus, 31. 7000 tvora. 

Intercambio de selos e 
notas cubanas p~r selos de 
Portugal e de todo 0 mun
do. Seriedade absoluta. 
Corr.: Ingles e Espanhol. Ba 
Israel L6pez. Aptd. Postal n.O 
86. Placetas 52800. Villa
clara. Cuba. 

Colecciono selos de 
Portugal e Africa. Forne<;o 
selos do China em troca. 

Compreende Ingles. Ma 
Jia Hua, 31/19 An Lu, 200080 
ShanghaI. China. 

Troco. Ofere<;o selos no
vos do URSS (desde 1945), 
incluindo novos Estados, ex
URSS republicas (desde 
1991). Notas de banco. 
Oleh Dzundza. 9 Travnia 50. 
285400 Kalush. Ucrania. 
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Interessada no troca de 
series novas dos temas: 
fauna, flora Descoberta do 
America, Europa (Cept.). 
Telecards usados do Peru. 
Notas de Banco. Desejo 
Portugal, Fran<;a e mundiais. 
Escrevam para informa<;oes. 

Miss Karina Berrospi. Jr. 
Castrovirreyna, n.o 348.lnt 101 
Brena. Uma 5. Peru. 

B JF - e uma revista peri
ooica trimestral, que inclui, si
multaneamente, listas de pe
<;as para venda e arligos que 
versam temas filatelicos. 

Pe<;a gratis 0 N.o 7 para 
aprecia<;ao 00 Apartado 
1026, 1001 Usboa Codex. 

«FLASH)) revista do F.I.P. 
compro os numeros de 1 a 14. 
Fernando Gomes Carrao. 
Avenida Mouzinho de Albu
querque, 24-4.° Dto. 1170 Us
boo. Portugal. 

Selos novos de todo 0 
mundo. Treeo selos novos e 
usados, FDCs etc. Europa Ori
ental. Novas Republicas, DDR, 
Cuba, etc. Cat. Yvert. Escre
ver em Ingles, Alemao ou Es
panhol. 

Leonid TlChoniukvul Ogre
dova. 14. OPL 17-200 Hajnow
ka. Pot6nia. 
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ITALIA 

3350 - Benedetto Soldavini. Via Monte 
Rosa, 6.21013 Gallarate. (A) 
Po.lt.60.24.0Id Italian States. 

MEXICO 

3344 - Jose Manuel Gallardo Gar
cia. AP.1-113. 44000 Guadalaja
ra (Jalisco). (M) Es.T.C.v.60.N.U. 

NEPAL 

3352 - M. Pradhan. P.O. Box 1383. 
Kathmandu. (M) In.T.60. 

5UECIA 

2452 - Peter Hammarstrom. Karla
vogen, 113 N6.S-115, 26 Stock
holm. (A) Po.Fr.ln.A1.60.U.50.51. 
52.53. 

UCRANIA 

3351 - F. Perchik. P.O.B. 295. Kiev 1. 
252001 Ukraina, (M) In.Rs.T.60.67B 
da 37.37 (1918/91), news states, 
emiss6es locais, provisorios, so
brecargas dos CIS, Pafses Socia
listas de 5.7.55. Interessado em 65 
(N) de 5A17.30.56.59.65.(N) 
tematicos de 18A23.90.97. 

@ tlL1IJImIE !FlIILA 'lI'EUt@ IIDIE W@'II'1IJGAIL 

WIEUIE~ §® AN@§ IEM! ll~~~ 

Fa9a-se s6cio do CFP 
Anuncie na Revista do CFP 

34 

SELOS E MATERIAL 
FILATELICO 

PACOTES DE SELOS 
TEMATICOS 

Grende sortido 
de Series completes 

e Selos tematicos 

P~a listas de pre~os gra6s 

Eladio de Santos 
CASA FUNDADA EM 1922 

R. BERNARDO LIMA, 27 
T elef. 54 97 25 
1100 LlSBOA 

Ron a pe 05 Certames Fi ate icos 

Associa9Co Poveira 
de Coleccionismo 

A AssociaC;ao em epfgrafe levou a 
efeito, de 16 a 30 de Abril de 1994, um 
Sa lao de Filatelia e Coleccionismo de
nominado <<lNTER-S6cIOS 94», tendo sido 
lanc;ado um carimbo comemorativo do 
evento. 

A mesma AssociaC;ao realizou, tam
bem em 1994, de 3 a 9 de Setembro, um 
Salao de Filatelia denominado «ESTIO 94», 
com 0 lanc;amento de um carimbo co
memorativo. 

o Clube Filatelico de Portugal agra
dece as «pec;as» oferecidas e bem as
sim os catalogos dos referidos certames. 

Ceres. 
Foisifico90es dos Anos Vinte 

O 
Prof. Ooutor Oliveira Marques na sua 
magistral obra «Historia do Selo Pos
tal Portugues», refere-se a que 

houve varias falsifico<;:6es de selos do tipo 
«Ceres». 

Uma delas deu-se em 1925 e passou 
despercebida entre os coleccionadores. 
Porem, merece a pena reviver 0 passa
do e reconstituir 0 que mais ou menos se 
passou. Essas falsificac;6es tiveram 0 fim 
de realizar dinheiro para custearam os 
atentados realizados pelo grupo terroris
ta a «Legiao Vermelha». 

A «Legiao Vermelha» surgiu em 1914 
com um crime a punhalada a Sergio 
Prfncipe, no Largo de S. Antonio da Se, 
em Lisboa. Oepois foi uma sucessao de 
atentados a bomba, pelas armas, 
coac;6es e outras variedades de viol en
cias que perduraram por muitos anos. 

Para a historia da filatelia apenas in
teressa 0 perfodo que vai desde 0 aten
tado contra 0 Comandante Joao Maria 
Ferreira do Amaral (N .14.2.1876 e 
M.11.3.1930), que em Novembro de 1923 
foi nomeado Comandante da Polfcia de 
Seguranc;a Publica, ate ao desman
telamento e prisao dos terroristas e falsi
ficadores. 

Em Lisboa, no ana conturbado de 
1925 0 Comandante Ferreira do Amaral 
foi avisado de que seria alvo de um 
atentado ao qual naG fez caso. Tal fac
to deu-se a 15 de Maio de 1925 e talvez 
pudesse ter sido evitado porque no 
Governo Civil foi avisado do que Ihe ia 
acontecer. Teve azar. Um jornal da epo
ca (1) relata que «tenente-coronel Sr. 
Ferreira do Amaral. ferido com tres ba
las, defendeu-se dos agressores a 
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Jose R. Dias Ferreira 

bengalada e recolheu em estado 
satisfatorio ao Hospital de S. JOSe». 
. Sao imediatamente encetadas gran
des investigac;6es e cac;a aos homens. 
Oesses intervenientes apenas nos inte
ressa alguns nomes como por exemplo: 
Antonio Joaquim Pereira (Bela Kuhn); 
Jose Gomes Pereira (Avante) que era de 
Olhao e que ja contava com 14 prisoes. 
Vivia com ele Violeta de Magalhaes que 
era Presidente da AssociaC;ao das Cria
das de Servir e que 0 ajudava nas falsi
ficac;6es; Antonio Luis Junior (Vidrac;:a) 
preso em Penacova; Amadeu da Silva e 
Raul Fernando de Oliveira Lopes, 0 gra
vador legionario e cumplice do «Avante» 
com 0 qual trabalhou no fabrico das 
chapas para a impressao das cedulas e 
selos posta is. 

Foi uma surpresa para os agentes 
policiais ao submeterem a um apertado 
interrogatorio um dos presos quando ele 
relatou que uma das fontes de receita 
da «Legiao Vermelha» era a falsificac;:ao 
de selos de correio da taxa de 40 cen
tavos (na cor azul ou castanho (?) naG 
indicando as notfcias) . Facilitou, assim, a 
vida aos polfcias que andavam intriga
dos com selos falsificados e em que um 
funcionario superior dos correios colabo
rou nas investigac;6es. Os selos, de que 
segundo notfcias da epoca, apareciam 
em grandes quantidades no distrito de 
Coimbra e raramente em Lisboa. 

Foi 0 <Nidrac;:a» quando preso que 
confessou ter falsificado naG so selos da 
taxa de 40 centavos, mas, tambem, 
cedulas de 20 centavos. Para as falsifi
cac;6es comprou uma maquina de im
pressao da marca «Minerva» que Ihe 



Antonio Joaquim Pereira, 0 .. Bela Kuhn" e Jose Gomes Pereira, 0 .. Avante" 

custou oito contos. Tambem mandou fa
zer uma zincogravura para impnmir 10 selos 
de cada vez. Uma das vezes tendo safdo 
de Lisboa e com 0 medo de uma busca 
na sua morada a chapa foi guardada em 
casa de um tal Amadeu Silva, que morava 
na rua do Arco da Gra<;:a. Motivado pelas 
declara<;:6es no final dos interrogat6rios 0 
chefe da Polfcia de nome Xavier, acom
panhado de varios agentes passaram 
busca a residencia do Amadeu Silva que 
ao pressentir a polfcia partiu a chapa, 
desfazendo-se dos fragmentos, 0 que noo 
impediu de serem apreendidos a maior 
parte deles. 0 Amadeu foi imediatamente 
preso, faltando a partir daf saber quem 
tinha guardado a maquina impressora. 

A chapa para 0 fabrico das estampi
Ihas custou 1.600 escudos e foi feita em 
Lisboa pelo autor confesso 0 gravador 
Oliveira Lopes, que tambem gravou as 
chapas para as cedulas, impressas em 
vanas partes do pafs sobretudo no Alen
tejo e passadas pnncipalmente nas pa
danas. Era em casa do pai de 0 «Vidra
<;:a)) que as cedulas eram amachu
cadas para parecerem velhas. Os passa
dores eram chamados «reveralhos)). 

o fotogravador Oliveira Lopes, foi pre
so na rua Josefa de 6bidos, 28 ultimo 
andar, e uma vez no Govemo Civil, inter
rogado e acareado com 0 «Vidra<;:a)) que 
ja estava preso p~r ser acusado de varios 
crimes e entre eles 0 fabrico de selos e 
cedulas. Foi esse <Nidra<;:a)) quem de
nunciou 0 Oliveira Lopes de ter feito as 

8 

chapas 0 qual noo pode deixor de con
firmor. 

Diz um jomal que se publicava nessa 
altura que 0 Oliveira Lopes, depois de ser 
interrogado motivou uma cena recam
bolesca que merece a pena ser reprodu
zida: «0 preso confessou 0 crime de que 
era acusado, tendo sido reduzidas a auto 
as suas declarQ(;:cSes. Apos 0 interrogato
rio, foi 0 Raul conduzido p~r um polfeia 
para a esquadra do Vale de Santo An
tonio, onde devia ficar incomunioave/. La 
pareceu ao preso que nao era muito 
agradavel ficar enclausurado e, assim ao 
passar na rua dos 8acalhoeiros, a cami
nho da esquadra, deu um safanao ao 
guarda e largou a fugir. 0 polfeia puxou 
da sua pistola e fez fogo mas, com receio 
de atingir os transeuntes, nao disparou 
mais de que um tiro. 

o Lopes poude desaparecer, andan
do agora a Polfeia em sua procura.1I 

o mais importante foi atras relatado. 
Muitos selos foram apreendidos como por 
exemplo numa Tabacaria da Rua das 
Pretas, cujo exame comprovou que noo 
eram falsos. 

Finalmente queremos agradecer ao 
Castanheira da Silveira ter originado too 
grande pesquisa, que deu materia prima 
para estas alinhavadas notas, que partiu 
de uma notfcia. (2) 

Bibliografia: 

(1) 0 Seculo. 16.5.1925. 
(2) A Epoca. 18.6.1925. 
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3368 - Anibal Lopes Chaves. B.D. Ata
laia. Apartado n.o 2. 7501 Vila 
Nova de S. Andre Codex. 
(M) Po.Es.T.C.v.60.N.U.1.2.2A60. 
N.Erros.variedades de 2 B.Afinsa. 
94. 

3369 - Marlene Luisa Rosa alves. CCI 
4192. Vale da Vila. 2955 Pinhal 
Novo. (P) T.60.N.U. 

3370 - Lufs Araujo. Rua Comandante 
Francisco Festa. 4780 Santo Tirso. 
(A) Po.Es.ln.T.C.60.N.U.T5.72. 
Notaffiia. 

3371 - Manuel Freitas Figueiredo. Lugar 
de Pateiroo Roriz. 4750 Barcelos. 
(M) T.v.C.60.N.U. 

3372 - Joaquim Jose Cachapa Mane
tao Rua dos Cooperatefstas. 47. 
2825 Monte de Caparica. (M) 
Po.60.N.U.1.68 dos temas: Fauna, 
Flora, Desportos e Monumentos 
da Europa. 

3373 - Paulo Jorge Serrano do Vale. 
Rua 28 de Setembro, n.o 20-
_2.0 Esq.o. 2625 Vialonga. (M) 
Po.ln.T.C.60.N .1.2A.T1 0.90. 
Afinsa. 

3374 - Ricardo Jose Braga da Silva 
Dias. Av. Coronel Eduardo Ga
Ihardo, 6-3.0 Esq.o. 1170 Lisboa. 
(P) Po.ln.T.60.N.U.3.90. 

3375 - Jose Alexandre Ferreira Coe
lho Ribeiro e Silva. Edi. 3A, 2.0 B. 
Cidade Nova. Santo Ant6nio 
dos Cavaleiros. 2670 Loures. (M) 
Po.ln.T.C.v.60.N.U.1.3. 

3376 - Augusto Manuel Ferreira Pinto. 
Travessa Nova do Covelo, 59-
2:Frt. 4200 Porto. (M) T.C.v.60. 
U.1.2APostais ilustrados.Calen
darios. 72.Afinsa. 

3377 - Dr. Claudino Pereira. Rua do 
Campo Alegre, 606. 4100 Porto. 
(A) Portugal (Borja Freire).fndia 
(Nativos). 
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ARGENTINA 

3357 - Jorge S. Gomez. Rojas n.O 330. 
CP 4700. S FV Catamarca. (M) 
Es.T.C.v.60.N.U.3. 

BELGICA 

3359 - Delbecq. A58 Residente Lelu
bre. Orcq 7501. (M) Fr.ln.Ofere
ce: N.U.3.13.16.28.48.U.5.Temas: 
T5.N.U.Deseja: 13.21.28.5 FDC. 
Por mancolista.Katanga.Sud 
Kasai sobre carta.Tema: Rosas 
N. (mancolista). 

BULGARIA 

3358 - Eng.o Philippe Tchakarov. Bou
levard Bulgaria, 21. BG-4003 
Plovdiv. (A) Fr.ln.60.N.U.5A. 
Madeira.A<;:ores, Macau.Da 60. 
N.42.U em 64-65 de 42 e N. da 
5B N. 

ESPANHA 

55 - Jose Bronsoms Nadal. Calle 
Ginesta, 6-2.0. 17001 Girona. (M) 
Es.Po.T.C.V.60.N.U.3.T.67B.Especial
mente de escuteiros, sate lites, 
caminhos de ferro, presidentes 
e reis.Notas de banco.Cintas de 
charuto.Lapis de propaganda. 
Ementas de polfticos e reis.Eti
quetas de hotel, etc. 

CUBA 

3348 - Lic. Israel L6pez. Aptdo. Postal 
n.O 86, Placetas 52800. Villa 
Clara. (M) Po.Es.ln. Oferece: T. 
60.N.U.66.67B.72.77. Deseja: T.60. 
72.de 1.5.90.Pick. 
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3249 - Joaquim Jose de Jesus Pa
gaimo. Largo Costa Pinto, n.o 16-
_2.° Dto. Pragal. 2800 Almada. 
(M) T.C.v.60.N.U.1.Afinsa. 

3342 - Prof. Luis Martins da Silva. Rua 
dos Baldaques, 45-3.° Dto. 1900 
Lisboa. (M) Po.Es.ln.T.C.V.60. 
N.U.15.Tematica de Mitolo
gia.90.RHM (Brasil). 

3343 - Jorge Manuel de Matos Gon
c;:alves. Rua Padre Francisco Al
vares, 4-1.° Dto. 1500 Lisboa. (M) 
T.C.60.N.U.1.9.34.Tl4.(Navios). 
Afinsa.Vlastos (Grecia).Seven 
Seas (Australasia).92 (UK). 

3345 - Risler Gonc;:alvez Vidal Junior. 
Rua Barbosa do Bocage, 39 rIc 
Dto. Serra das Minas. 2735 
Cacem. (M) Po.Fr.ln.T.C.60. 
U.1.2A66.19.26.53.90.Afinsa. 

~346 - D. Edmea Julia Ferreira Carva
lho. Rua Pedro Alvares Cabral, 
n.o 2C-2.0. 2830 Barreiro. (P) T.60. 
U.1 ate 1987.T.60.U.3. 

3347 - Paulo Nuno Pereira de Abreu e 
Lima do Lago. Av. Visconde de 
Valmor, 28-5.° Dto. 1050 Lisboa. 
(M) Fr.ln.T.C.V.60.N.1.Madeira. 
Ac;:ores.41 . Balticos. 92 de 19921 
193. 

3349 - Eurico da Silva Egreja Alves. 
Apartado 53. 2380 Alcane
na. (MIA) Po.ln.Fr.lt.T.V.60.N. 
1.Macau.15.19.21.Madagascar. 
Tematicas: Espectaculos e 
Folclore .T3. 90.Afinsa. 

3353 - Eng.o Carlos Eugenio Nobre 
de Oliveira e Silva. Rua Jose 
Estevoo, 2-6.° Dto. 1150 Lisboa. 
(P)Po.ln.T.C.60.N.1.Macau.2A 
Afinsa. 

3354 - Carlos de Mello. Apartado 106. 
Pac;:o de Arcos. 2780 Oeiras. (M) 
Es.Po.ln.T. 60.N.U.Tematica de 
Arte.T7.T9.T14.T44.90.0utros. 
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3355 - Boletim Jornalista Filatelico. Rua 
Pinheiro Chagas, 28-2.° Esq.o. 
1050 Lisboa. 

3356 - Gabinete Estudos Filatelicos -
- B. JF. Rua Pinheiro Chagas, 
28-2.° Esq.o. 1050 Lisboa. 

3360 - Luis Manuel Reis Sousa do Ou
teiro. Rua Sargento Monteiro 
Ferreira, n.020-r/c Dto. 1800 Lis
boa. (M) Po.ln.T.C.v.60.N.U.3. 

3361 - Orlando Cabrita. Apartado 5. 
8500 Portimoo. (A) Po.Fr.ln.Es. 
T.C.V.60.Todo 0 material filateli
cO.Colecciona 60 N. em qua
dras.Temas: Gagarine e Lenine. 
66.67B.60.Variedades.90.Lollini. 
Afinsa. 

3362 - Luis Jose Vau. Rua Miguel Bom
barda, 193 rIc. 2775 Parede. (M) 
Po.Es.Fr.T.C.v.OO.N.U.1.Palop.Macau. 
10.1 OA1 OB.19.21.94.Afinsa. 

3363 - Alfredo Jooo de Carvalho 
Carneiro. Rua Conde de Sabu
gosa, 29-7.° Dto. 1700 Lisboa. 
(M) 60.N. 

3364 - Jose Sameiro Pereira de Azeve
do. Barroca Grande. 6225 Minas 
da Panasqueira. (M) Po.Es.Fr. 
Compreendelt.C.60.N.U.1.2.Espe
cializado em Ceres.94. 

3365 - Jose Joaquim Pires Matos. Rua 
de Recarei, 320-3.° Dto. Frente. 
4465 Soo Mamede Infesta. (P) 
Po.ln.T.60.N.U.Macau.T10.94. 
Afinsa. 

3366 - Dr. Jose Henrique Tome Leitoo 
Lourenc;:o. Avenida Jaime 
Ferreira, 18. 2580 Alenquer. (A) 
T.C.V.60.N.U.1. Rep. Pop. de 
Angola.Tematica: Aviac;:oo e 
Espac;:o. 

3367 - Arnaldo Pereira da Silva. Rua 
das Pereiras, n.o 7. Godim. 5050 
Peso da Regua. (M) Po.T. 
C.60.N.U.72.Afinsa. 

XVI Exposi~ao Filatelica 
Nacional "Ebora 94" 

O rganizada pela Confraria Timbro
logica Meridional «Armando Alvaro 
Boino de Azevedo» e com 0 patro

cinio dos Correios de Portugal, Federa
c;:oo Portuguesa de Filatelia, Camara 
Municipal de Evora e EPAC-Empresa 
para Agroalimentac;:oo e Cereais, SA, 
realizou-se, na bela e vetusta cidade de 
Evora, a exposic;:oo em epigrafe que teve 
por palco 0 Palacio Real de D. Manuel 
e como local suplementar os antigos 
celeiros da EPAC. 

o evento decorreu de 5 a 13 de 
Novembro de 1994 e contou com a pre
senc;:a de elevado numero de participa
c;:oes, distribuidas por 570 quadros. 0 
numero de participac;:oes por classes foi 
a seguinte: 8 na Oficial, 3 na Grande 
Competic;:oo, 20 na Tradicional, 7 na His
toria Postal, 4 na de Inteiros Postais, 7 na 
Aerofilatelia, 10 na Tematica, 22 na 
Maximafilia, 15 na Juventude e 6 na Lite
ratura. 

A inaugurac;:oo assistiu 0 Presidente da 
Edilidade local, 0 representante dos Cor
reios, 0 Presidente da Federac;:oo Portu
guesa de Filatelia que foi, alias, 0 Coor
denador do certame em representac;:oo 
da F.P.F" os membros da Comissoo Orga
nizadora, jurados e varios expositores. Apos 
os discursos da praxe, seguiu-se uma visita 
guiada a Exposic;:oo, apos 0 que foi servido 
um Porto de Honra. 

Durante a «Ebora 94» decorreu (no 
dia 12) um coloquio filatelico para apre
sentac;:oo das alterac;:oes aos regula
mentos da FIP. 

Do programa social constou uma vi
sita guiada a cidade anfitrio e um pas
seio a Monzaraz. 
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o grupo de jurados constituido por 
David Cohen, Miranda da Mota, Carlos 
Santos, Lemos da Silveira, Miguel 
Pessanha, Antonio Borralho, Jorge Fer
nandes, Eurico Carlos E. Lage Cardoso, 
Barjona de Freitas e Alemany Indarte 
apreciou as participac;:oes tendo atribu
ido 0 Grande Premio da Exposic;:ao e 
Medalha de Ouro Grande a Jose Manu
el dos Santos Pereira com a participac;:oo 
«Estudo Especializado do Rei D. Manuel 
II». 0 Premio da Classe Tradicional e 
Medalha de Ouro foi atribuido a Casta
nheira da Silveira; 0 da Classe de Histo
ria Postal e Medalha de Ouro foi obtido 
p~r Bordalo Sanches; 0 da Classe de 
Inteiros Postais e Medalha de Ouro 
foi ganho por Manuel Portocarrero; 0 
da Aerofilatelia e Medalha de Ouro 
Grande foi atribuido a Fernando Aranaz; 
o da Tematica e Medalha Vermeil 
Grande coube a Victor Correira e, fi
nalmente, 0 da Juventude e Medalha 
de Vermeil Grande foi para Paulo Sousa 
Lobo. 

o Juri atribui, ainda, mais tres Meda
Ihas de Ouro, sete de Vermeil Grande, 
dezasseis de Vermeil, treze de Prata 
Grande, dezasseis de Prata, dezasseis de 
Bronze Prateado, cinco de Bronze e cin
co Diplomas. 

o certame terminou com 0 habitual 
jantar de «Palmares» durante 0 qual fo
ram distribuidos os premios aos exposito
res presentes. 0 jantar, que esteve muito 
concorrido, contou com a presenc;:a do 
Presidente da Comara Municipal de 
Evora e dos Presidentes da Federac;:oo 
Portuguesa de Filatelia e da Federac;:oo 
das Sociedades Filatelicas de Espanha. 
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NATIVOS DA INDIA PORTUGUESA 
Ainda a emissco Tipo lOde 1876 - 0 40 reis, azul. 

D 
epois de termos escrito umas mo
destas lin has onde, resumidamen
te, lan<;:avamos um S.O.S. para 

qualquer um que nos ensinasse as razoes 
pelas quais 0 C.E. do NFACP considera
va falsos todos os exemplares conheci
dos do 40 reis, azul, tipo I D da emissoo 
de 1876, opinioo da qual discordavamos 
pelas razoes ali apontadas, continuamos 
as nossas buscas, na vaga esperan<;:a de 
encontrar a explica<;:oo desejada. Pes
soa amiga proporcionou-nos 0 acesso a 
varias publica<;:oes, mas quanto a satis
fa<;:oo da nossa curiosidade, nada! Ve
james 0 que observamos noutras publi
ca<;:oes, alem dos que mencionamos no 
nosso anterior apontamento: 

- No Catalogo de Selos de Portugal 
e Col6nias para 1941, segunda 
edi<;:oo, do Mercado Filatelico Na
cional, la vem a paginas 37 a 
emissoo em causa, inciuindo as n.o 
29, 30 e 31, em que este ultimo e a 
40 reis, azul, sem cota<;:oo como 
novo, mas 7.500 escudos como 
usado; em nota logo imediata diz
nos: «Do n. ° 31 noo sao conhecidos 
mais de 5 ou 6 exemplares carim
bados». 

- No Catalogo Yvert tanto no de 
1940 como no de 1950, ali se en
contram as referencias anterior
mente feitas ao referido selo com 
o n.O 31 (algarismos pequenos) e 31 
a (algarismos grandes), 56 que na 
edi<;:oo de 1950 as cota<;:oes quase 
se podem considerar astron6micas, 
para 0 que devia contribuir imenso 
a baixa cota<;:oo do franco frances. 
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Pimentel Sara iva, no seu catalogo 
do ana de 1985 afirma dizer-se 
que naquela emissoo existe 0 40 
reis, azul, mas considerados falsos, 
56 que noo sa be as razoes da
quela afirma<;:oo. 
Numa «viagem» prolongada pelos 
catalogos de Simoes Ferreira, des
de a 1.0 edi<;:oo, de 1918, ate a 
edi<;:oo de 1952, verificamos estar 
mencionado 0 40 reis, azul, tipo I 
da emissoo de 1876; em 1918 era 
o n.o 30, sem cota<;:oes, mas em 
1935 era 0 n.O 28 e trazia como 
cota<;:oo, usado, 15.000$. Verifica
mos contudo uma coisa onormal, 
sem qualquer expllca<;:oo escrita: 

- 0 catalogo de 1952 mencio-
na 0 referido selo; 

- 0 catalogo de 1953, subita
mente, ja noo considera 0 
citado selo e sem qualquer 
outra referencia tem a ob
serva<;:oo: «Soo falsos todos 
os exemplares conhecidos 
do selo de 40 reis». 

Noo sera diffcil conciuir que de 1952 
para 1953, alguma coisa se processou 
quanta ao assunto, mas explica<;:oo of i
cial ou particular foi coisa que noo en
contramos. Talvez esteja aqui a chave 
do problema, se e que isto e problema, 
mas e realmente estranho noo encon
trar explica<;:oo mesmo nas pessoas mais 
idosas, que com estes assuntos lidavam. 

Tivemos tambem acesso ao «Catalo
go Anotado» de uma Colec<;:oo de Se
los Nativos da fndia. apresentoda a Ex-

Liste de membres· Lista de s6cios· Members list· Lista de socios· Liste de membres 

PORTUGAL 

156 - Ant6nio de Matos. Rua Padre 
Francisco Alvares, 27-2.° Esq.o. 
1500 Lisboa. (M) Po.Fr.ln.T.C.v.60. 
N.U.l.2.10.90.94. 

242 - Eduardo Naughton Rodrigues. 
Rua dos Malmequeres, Vivenda 
Lufs Pedro. Birre. 2750 Cascais. 
(M) Po.Fr.ln.T.C.v.60.N.U.l.2. 

280 - Raul Amaro da Veiga Martins 
Coelho. Rua do Souto de 
Contumil, 182-1.° Dto. 4300 Por
to. (M) Po.Fr.ln.C.T.N.60.1.2.56. 
70.90. 

481 - Abnio Joaquim Silva e Sousa. 
Rua Vasco da Gama, 6-3.° Dto. 
2830 Barreiro. (A) Po.Es.Fr.T.C.v. 
60.N.U.l.2.1O.15.21.31.Tematica 
de flores.90.93.94.Torrens. 

517 - Dr. Alberto Xavier da Cunha 
Campos de Oliveira. Alameda 
Fernoo Lopes, Torre 2. 12.° Dto. 
Aiges. 1495 Lisboa. (A) Fr.60.Te
matica de crian<;:as. 

705 - F. Palma Leal. Cal<;:ada da Pal
ma de Baixo, 4-7.° B. 1600 Lis
boa. (A) Po.Fr.ln.T.C.V.60.N.U. 
1.2.50.ocidentoI.Tematica de 
Vefculos motorizados.90.94. 

824 - Eng.o H.R. Ferreira e Silva. Estra
da Nacional 10. N.o 46.-6.° Esq.o 
2615 alverca. (M) T.C.v.60.1.93. 

944 - Dr. Jose Carlos Simoes Fernan
des. Avenida Afonso III, 3-3.° 
Esq.o 1900 Lisboa. (M) T.C.v.60. 
N.U. 

973 - Ant6nio Pimentel Saraiva. 
Regueiroo dos Anjos, 50-1.° Esq.o 
1150 Lisboa. 

1360 - Jose Maria da Silva Paiva. Boirro 
das Flores, 237. Vila Nova de 
Santo Andre. 7500 Santo Andre. 
(M) Po.T.C.60.1.3.T14.T7/1 0/16/ 
/25/38/44 (Maritlmos) N e U.92.94. 
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1372 - Dr. Mario Jooo Esperan<;:a P. dos 
Santos. Rua Saraiva de Carva
lho, 3-1.° Dto. 1250 Lisboa. (M) 
Po.Fr.T.C.v.60.N.U.1.TlO.90.94. 

1442 - Manuel Rebelo. Rua Jooo Dias. 
6800 Faro. (M) T.C.v.60.N.U.1.93. 

1685 - Eng.o Nicolau M.G. Duque. 
Avenida do Brasil - Ed . 
Scalabis, 9.° Dto. 2000 Santarem. 
(P) In. T.C.v.60. N.U. 

2095 - Eng.o Jose Ant6nio Gra<;:a Nu
nes. Apartado 3198. 1302 Lisboa 
Codex. (M) Po.Fr.ln.T.C.v.60.N.U. 
1.2C.Tematicas de Transportes e 
Espa<;:0.90.94. 

2357 - Eng.o Pedro Filipe Fialho Barro
so. Praceta Ruy Belo, 11-4.° Esq.o 
Colina do Sol. 2700 Amadora. 
(M) Es.Fr.T.C.V.60.N.U.1.2A. 

2685 - Horacio do Carmo. Estrada 
Nacional. Avelos do Caminho. 
3780 Anadia. (M) Po.Fr.T.60.U.l.2. 
72.1.90. 

3012 - Jose Jaime Nina Paixoo de 
Carvalho. Quinta da Pied ode. 
lote 3-6.° Esq.o 2625 P6voa de 
Santa Iria. (A) Po.Fr.ln.C.v.60.1. 
2A.3.Colecciona: 60.N.l.2A.5 
CEPT.21.90.94. 

3124 - Prof. Francisco Manuel Costa 
Fernandes. Rua Ana Maria 
Bastos, Bloco 2-6.° D. Ediffcio 
Fonte Nova. 2560 Torres Vedros. 
(M) Po.Fr.ln.T. C.60.N.U.l.2.19.37. 
43.52.Hist6ria PostaI.WWF.90.94. 
Ateneu. 

3191 - Alvaro Manuel CA Pina. Rua 
dos Soeiros, 336-2.° Esq.o. 1500 
Lisboa. (M) Po.Fr.ln.T.C.60.N.U.1. 
(1950 em diante). Emissoes 
CEPT.90. 

3227 - Adoo Diogo Silva Caixeiro. 
Apartado 14097. 1064 Lisboa 
Codex. (M) Po.C.60.N.U.1.16.19. 
21 .28.Tl4.90.Afinsa. 



Noticiario Oficial 

PHILAIBERIA 95 

A PHILAIBtRIA-95 vai realizar-se em 
Silves, de 8 a 15 de Julho de 1995, sendo 
o Clube Organizador a AFAL-Associac;:ao 
Filatelica Alentejo/Algarve. 

o Presidente da Comissao Organiza
dora e 0 Sr. Prof. Antonio Borralho e 0 
Coordenador da FPF 0 Sr. Fernando 
Calheiros. 

Todos os pedidos sobre esta exposi
c;:ao deverao ser enviados para a AFAL
Associac;:ao Filatelica Alentejo/Algarve. 
Apartado 757. 8508 Portimao. 

CARTOES DE FILATELISTA 

Segundo 0 que foi aprovado no ulti
mo Congresso da FPF, realizado em Lis
boa, 0 custo do Cartao de Fllatelista, 
para 0 ana de 1995, sera de 150$00, a 
liquidar, como habitualmente, atraves 
dos Clubes Federados. 

CONGRESSO DA FPF 

o proximo Congresso, por decisao da 
Assembleia realizada na cidade de Lis
boa, realizar-se-a em Aveiras de Cima e 
sera organizado pela Secc;:ao Filatelica 
da Casa do Povo daquela Vila . 

NOVOS JURADOS NACIONAIS 

Depois de terem conclufdo as res
pectivas provas, passaram a jurados 
nacionais os senhores Jose Eduardo Oli
veira e Sousa (Tematica), Dr. Bento Ma
nuel Grossinho Dias (Maximafilia) e 0 Dr. 
Luis Frazao (Tradicional). 
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EXPOSI<;OES TRILATERAIS 
PORTUGAL, ESPANHA E FRAN<;A 

Na recente reuniao em Haia (Holan
da) durante a Exposic;:ao Europeia 
«FEPAPOST 94)), foi decidido entre as Fe
dera<;:oes Nacionais de Portugal, Espa
nha e Fran<;:a, rea I izar, de dois em dois 
anos, exposi<;:oes trilaterais. 

COMlssARIOS PARA 
EXPOSI<;OES INTERNACIONAIS 

LUBRAPEX 94 e SINGAPORE 95 
Fernando Gomes Garrao 
Av. Mouzinho de Albuquerque, 
24-4.° Dto. 
1170 Usboa 

FINLANDIA 95 e PACIFIC 95 
Eng. Fernando de Sousa 
Av. de Fran<;:a, 323-3.° Dto. 
4000 Porto 
CAPEX 96 
Dr. Manuel Portocarrero 
Estrada Int. da Circunvala<;:ao, 9427 
4200 Porto 

ISTANBUL 96 
Pedro Vaz Pereira 

LUBRAPEX 94 

Esta definitivamente marcada a data 
para esta importante exposi<;:ao filatelica 
luso-brasileira que se vai realizar na cida
de de S. Paulo (Brasil) de 30 de Setem
bro a 8 de Outubro de 1995. 

posi<;:ao Internacional do Centenario do 
Selo Postal Portugues - Lisboa - 1953 
- por Vitorino M. Godinho, e com sur
presa e alguma desola<;:ao, naG encon
tramos naquele Catalogo qualquer re
ferencia ao assunto que vimos deba
tendo. Sendo um Catalogo onde se 
encontram muitos ensinamentos e 
grande parte da legisla<;:ao que regulava 
a emissao dos selos «NATIVOS)), que naG 
podemos deixar de recomendar a todos 
os interessados na filatelia da fndia Por
tuguesa, chegamos a emissao de 1876, 
Tipo I, e verificamos que V. Godinho naG 
dispunha de qualquer exemplar de 40 
reis, mas tao somente do 10 reis e do 20 
reis. Outros temas e tambem conjecturas 
que nos parecem bastante pertinentes, 
faz 0 autor nesta sua publica<;:ao, que 
sao perfeitamente aceites nos tempos 
actuais, num assunto que com muita 
frequencia nos leva a dizer: «estes 
imprevisfveis selos "NATIVOS" trazem-nos 
surpresas a toda a hora!)) 

Restava-nos portanto consultar qual
quer Revista Filatelica ou publicac;:ao 
regular periodica, dos anos de 1951 a 
1953, onde, por acaso, encontrassemos 
qualquer artigo ou referencia ao assun
to que vimos investigando, pois naG nos 
parece normal que naG tenha havido 
discussao, celeuma ou comentario a 
uma tao grande mudan<;:a na emissao, 
de modo a considerar falsos todos os 
exemplares conhecidos do 40 n3is, azul, 
tipo I da emissao de 1876, que anterior
mente era considerado nos catalogos 
com altfssimas cota<;:oes ou de extrema 
raridade! 

Comec;:amos assim a procurar minu
ciosamente nalgumas revistas da espe
cialidade, bem conhecidas dos colec
cionadores e iniciamos essa procura no 
«FILATELlSTA)), desde 0 ana de 1951 a 
1953, e nenhuma referencia encontra
mos quanta ao assunto. Passamos de
pois ao «MERCADO FILATtLlCO)) e ... sur
presa das surpresas, nos seus numeros 62 
e 63, de Abril e Junho de 1954, verifica
mos que 0 assunto que vimos debaten
do, ja naquela altura tinha side focado 
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pelo T.C. el Antonio Francisco da Costa 
Junior, socio que foi do Clube Filatelico 
de Portugal, n"o 2044, ja naG mais entre 
nos, e que, na generalidade dos seus 
comentarios, on de se encontram afir
ma<;:oes em tudo semelhantes as que 
apresentamos, e onde descreve a sua 
odisseia com um selo de 4 1/2 reis sobre 
40 reis, azul, da emissao de 1876, ad
quirido num lellao, por equfvoco, por
quanta era de valor muito superior 
aquele por que fol arrematado, referia 
a sua discordancia quanta as afirmac;:oes 
dos catalogos, face as afirmac;:oes que 
obtivera de pessoas idoneas que na 
epoca contactara, e mais, identificava 
como responsavel pela elimina<;:ao do 
referido 40 reis dos catalogos, 0 Senhor 
Raul Abecassis, que tinha emitido um 
comunicado provocador daquela alte
ra<;:ao; as minuciosas diligencias e con
firma<;:oes obtidas pelo autor do artigo, 
ao ter conhecimento das realidades, sem 
pretenderem menosprezar 0 estudo do 
Snr. R. Abecassis, naG podiam aceitar em 
absoluto, as considera<;:oes e conclusoes 
ali produzidas. 

Claro que fomos procurar 0 mesmo 
comunicado, ja que 0 Snr. Raul 
Abecassis, que foi grande estudioso e 
coleccionador de Portugal, Colonias, 
Resto do Mundo e em especial «NATI
VOS)) da fndia Portuguesa, ja naG se 
encontra, infelizmente, no numero das 
pessoas com quem pudessemos trocar 
impressoes. Desconhecemos qual ou 
quais, e quantos exemplares do 40 reis, 
o Snr. R. Abecassis tinha ao seu dispor, 
para 0 «prolongado e cuidadoso)) estu
do que fez aos referidos selos (muito 
poucos, com certeza) estudo esse que, 
de forma alguma esta em causa; temos 
o maior respeito pela memoria desse 
excepcional filatelista, bem como de 
varios outros: alem do que, quem somos 
nos, para menosprezar estudos e obras 
desse e de muitos outros autores? .. 

1550 naG impede a nossa opiniao 
pessoal quanto ao comunicado apre
sentado, que tivemos ocasiao de 
«escalpelizar)) na revista «0 SELO)) de 



Outubro de 1951, pois 0 exemplar que 
possuimos tem as suas pr6prias carac
teristicas que porventura seroo diferentes 
daquelas que apresentavam os exem
plares que estiveram 00 alcance do Snr. 
R. Abecassis; e como 0 exemplar que 
possuimos tem a sobretaxa 4 1/2, vamos 
dividir 0 nosso comentorio em duos 
partes: no primeira, trataremos apenas 
do selo propriamente dito; no segundo 
referir-nos-emos a sobretaxa de 4 1/2 reis. 

Elementos referidos para 0 autor 
ter chegado a conclusao de que 

o selo nao foi emitido pelos 
Correios do india: 

a) as dimensoes do selo; «noo con
cordam. Os selos de 40 reis soo ligeira
mente mais largos e mais altos que os 
autenticos (isto e, os de 10 e 20 reis, que 
estoo fora de causa))). 

Ora 0 exemplar que possuimos tem 
exactamente as mesmas dimensoes que 
os autenticos, e por aqui noo podemos 
tirar a conclusoo do falsidade do 
exemplar; e uma conclusoo prima ria e 
fundamental para 0 estudo que estamos 
fazendo. 

b) «a diferenya mais flagrante entre 
o selo de 40 reis e os autenticos (10 e 20 
reis) encontra-se nos duos linhas que 
passam entre 0 'T' e 0 "I" de "REIS"; 
cerca do base do "I" essas linhasjuntam
se nos selos autenticos, 00 passe que no 
40 reis seguem sempre bem afastadas 
uma do outra)). 

Esto certo que notou 0 Snr. Raul 
Abecassis, pois em muitos exemplares de 
10 e 20 reis desta emissoo, nota-se real
mente um borroo de tinta no base do «I)) 
de «REIS)) e talvez ate mesmo agravado 
pela base dessa letra, mas n6s possui
mos uma quadra do 20 reis desta emis
soo no qual um dos exemplares, apre
senta essa anomalia, se e que anomalia 
se pode chamar, de forma muito atenu
ada e noutros exemplares do 10 reis s6 
se a tinta do impressoo estiver carrega-

12 

do, e que ela se apresenta bem visivel; 
o cunho tinha naquele local qualquer 
defeito que transmitido aos estereos, 
provocaria a anomalia assinalada, mas 
nada impedia que 0 gravador rectifi
casse algum defeito notado, antes de 
iniciar a preparayoo do tobua para 0 
40 reis. 0 nosso 40 reis apresenta apenas 
um ligeiro trayo unindo essas duos linhas 
por alturas do base do «I)) que noo se 
pode dizer igual aos «borroes)) acima 
mencionados. Mas certamente 0 Snr. 
Raul Abecassis tinha conhecimento do 
forma quase artezanal como eram im
pressos os selos nativos e too ligeira di
ferenya pode apenas atribuir-se a 
estereos mais perfeitos, melhor gravayoo, 
e noo a um outr~ cunho; 0 cunho e 0 
mesmo, os estereos podem estar me
Ihorados e a tobua com os cliches de 40 
reis podia estar mais perfeita, e por isso 
os exemplares reproduzidos (alias em 
escassfssima quantidade) apresentam li
geiras diferenyas, 0 que de resto e vul
gar em todas as emissoes de «nativos)). 
Nestes termos tambem noo podemos 
concluir do falsidade do exemplar que 
possuimos, pelo que diz respeito 00 selo 
propriamente dito. 

c) «Repare-se tambem que no 40 reis 
as linhas estoo separadas do base das 
letras "R", "E"e "I", 00 passe que nos 
autenticos elas tocam nessas letras, noo 
existindo 0 espayo bronco de separayoo)). 

Ainda aqui 0 Snr. Raul Abecassis po
deria ter tido em atenyoo que esta 
anomalia se en contra em muitos dos 
exemplares das mais diversas emissoes, 
as vezes nco s6 no base, como no tope 
das letras e portanto sera apenas 0 re
sultado de uma impressoo felta nos 
condiyoes do epoca. 0 nosso exemplar 
tambem apresenta igual separayoo 
entre as linhas do fundo e as letras do 
palavra «REIS)), mas isso e notado nesta 
emissoo e em varias outras, noo poden
do ainda de forma imperativa e conclu
siva, garantir a falsidade dos exemplares 
com aquela anomalia, ou melhor, a 
existencia de outr~ cunho para a im
pressoo do 40 reis. 

Stamp Cards 
Com a denominayoo de Stamp Cards, que se pode traduzir para portugues 

«Cartoes Selos)), apareceu, recentemente, esta nova especialidade filatelica. 
Embora timidamente comeyaram a ser emitidos para 0 Butoo, Coreia DPR. Kiribati 

e Moldova, pela firma Post Line (International) A.B. P.O. Box 1047. S-l64 21 Kista, Sue
cia, empresa especializada em criar novos produtos postais. 

Os «cartoes selos)), reproduzidos nos figuras abaixo, soo um conjunto de pequenas 
tiras (selos auto-adesivos) que se retiram para ser devidamente usados nos correspon
dancias, existindo jo para os correios econ6mico, prioritario, e registos, com a van
tagem de noo haver carimbos de 1.° dia. 

Dado que se trata de selos auto-adesivos e aconselhovel, quando usados, 
colecciona-Ios sobre os sobrescritos visto 0 seu manuseamento poder altero-Ios. 

A firma Post Line que tambem vende os «cartoes selos)) entrou em forya no mer
cado filatelico e regozija-se por a sua propaganda ter jo sido inserta em dezenas de 
fevistas filatelicas e noo s6, num total de mais de quatro milhoes de exemplares. 

Os' editores dos catologos aceitaram bem estes produtos que comeyaram a ser 
catalogados pelo Michel. Scott e futuro mente pelo Gibbons. 
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Novidade Filafelica 
Encontra-se a venda 0 Catalogo de «Stamp Cards)) - Cartoes Selos, nova espe

cialidade de filatelia cuja referancia fozemos noutro local do Boletirn. 

(STAMPCARDlsTMIINFORMATION' 
PostLine (International) AB. Box 1047, S· 164 21 KISTA, 
Sweden, FAX +46·8·751 1700 

Os pedidos devem ser dlrigidos directamente para a Suecia . 
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Em resumo, quanta a falsidade do selo 
de 40 reis, Tipo I, da emissao de 1876, nao 
concordamos com a opinlao do Snr. Raul 
Abecassis (de serem falsos todos os 
exemplares conhecidos), 0 que nao im
pede aceitormos a existancia de falsifica
<;:oes naquela emissao; n6s nao as co
nhecemos, como tambem nao conhe
cemos os verdadeiros (sem sobretaxa), 
pois a sua escassez foi assinalada pela 
maioria dos escritores estudiosos deste 
assunto, e quanto ao facto de Harrison & 
Napier nao 0 mencionarem na sua ex
celente publica<;:ao, nao podemos es
quecer que 0 J. Ell afirma acerca dela no 
seu opLisculo sobre «nativos)). 

... <ga hoje nao se possa concordar 
com opinioes ali manifestadas)); 

... «0 40 reis, azul, e um dos selos muito 
raros da fndia Portuguesa, tendo n6s 
apenas visto 2 exemplares, alias em tons 
bastante diferentes que, segundo nos 
consta, foram ultimamente vendidos para 
o Brasil)). 

Bem, e devemos afirmar que 0 nosso 
exemplar de 40 reis tem varios e precisos 
vestfgios que abundam nos selos nativos 
de tadas as emissoes, como ligeiros ex
cessos de tinta nos extremos do quadro, 
que garantem a impressao tipografica do 
mesmo enos afasta com grande con
vic<;:ao da hip6tese da sua falsifica<;:ao, 
mas nos aproxima indubitavelmente da 
sua impressao na Imprensa de Goa, como 
os restantes; e se nao chegaram aos Cor
reios, foi porque alguem os mandou ar
mazenar na Contadoria Geral, nao s6 por 
terem sido impressos com algarismos 
grandes e pequenos, como tambem por 
nao serem necessarios para 0 consumo 
corrente; na realidade, a taxa de 40 reis, 
vistas bem as coisas, nao era das mais 
utilizadas na epoca em causa. Por esta 
mesmo razao nao chegarom ao Conti
nente nem a Inglaterra, po is para alem 
da sua escassez. estiveram sempre guar
dados no Contadorio Geral da Fozenda 
(para futura destrui<;:ao) e s6 em 1883 vi
ram a luz do dia para receberem a so-
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bretaxa 4 1/2 reis; nada impede que por 
essas epocas tenha aparecido um «ha
bilidoso)) qualquer, que conhecendo a 
escassez da emissao, la mesmo em Goa, 
se deve ter aproveitado de circunston
cias favoraveis para retirar em seu pro
veito os selos de 40 reis que encontrou, 
e depois sobrecarregou com 4 1/2; teria 
a consciancia, senao a certeza, que ti
nha ali algumas «raridades))! ... 

Temos no entanto que admitir como 
certo, que na Imprensa de Goa nao se 
imprimia nada sem que tivesse havido 
ordem para tal e por isso deveriam existir 
documentos esclarecendo pormenores 
quanto as taxas, quantidades, cores, 
etc., a imprimir em cada emissao. Nao 
sera facil, talvez ate impossfvel. descobrir 
esses documentos a quase 120 anos de 
distoncia e com as altera<;:oes polftico
administrativas que todos conhecemos, 
motivo porque 0 assunto apenas pode 
ser tratado a luz das hip6teses e con
jecturas mais ou menos assentes em 
circunstoncias que vao sendo admitidas 
ap6s estudos prolongados e conscienci
osos. Menos provavel e tambem a pos
sibilidade de contactar 0 presumido 
mistificador, apesar de MOENS ter real
mente denunciado para 0 administrador 
dos Correios de Goa, seu correspondente 
e fornecedor das emissoes nativas, que 
tinha havido falsificado nas emissoes de 
1876, porquanto os selos (que ele des
conhecia), tinham sido primeiro recebi
dos em Dresde, na Alemanha, por um 
tal E. Reichman (?), conforme indica 
Carlos George, comentando 0 que 
Ismael Gracias escreveu na sua Mem6-
ria Historico-Econ6mico; e certo que 
MOENS reconheceu depois 0 seu erro e 
portanto nao houve, em princfpio, falsifi
ca<;:oes. 

II 
Vamos agora tratar do questoo do 

sobretoxa de 4 1/2 reis 

Aqui, 0 Snr. Raul Abecassis tem toda 
a razao: «a sobretaxa de 4 1/2 reis e 



indubitavelmente diferente das autenti
cas». No entanto pedimos licenc;:a para 
admitir que podem existir sobretaxas 
falsas sobre selos verdadeiros; e julgamos 
que e 0 caso do selo que possufmos. 

Na realidade, apesar da avalan
che de selos sobretaxados nos princfpios 
de 1881 (que alguns autores levam a 
admitir nao haver duas sobretaxas per
feitamente iguais), nao h6 duvidas que, 
quanta ao 4 1 /2 reis, aparecem em 1883 
as tipograficas (feitas na Imprensa Naci
onal em Pangim) e as manuais (que 0 
Snr. Raul Abecassis atribui a sobretaxas 
locais, feitas em alguns postos do correia 
do interior, aplicadas a sobras de selos 
nativ~s) no que discordamos, pois as 
sobras so podiam existir em armazens da 
Contadoria Geral da Fazenda e por
tanto, alnda que p~r outros meios (ma
nuais), devem tambem ter side aplica
das em Pangim. 

Seja como for, a altura da fracc;:ao 1/ 
/2 e sempre muito maior nas sobretaxas 
ditas falsas, atingindo 6,5 a 6,75 mm de 
altura, ao passe que as verdadeiras tem 
apenas 5 1/2 mm" como refere, e bem, 0 
Snr. Raul Abecassis. Voltamos a repetir que 
nada impede a existencia de sobretaxas 
verdadeiras, isto e, feitas legalmente, neste 
selo de 40 reis de 1876; nos nunca vimos 
outros exemplares alem do nosso e alnda, 
em fotocopia, ou publicado no livro de 
J.A. Marinho e outra fotocopia, ampliada, 
na revista «0 SELO», no final do comuni
cado do Snr. Raul Abecassis, este sem 
sobretaxas e com a obliterac;:ao de bar
ras - 1 - de Pangim. 

Seria uma coisa interessante, se fosse 
exequfvel. reunir todos os coleccionado
res que tem estes selos de 40 reis, Tlpo I. 
de 1876, sem e com sobretaxa, com al
garismos grandes e algarismos pequenos, 
a volta de uma mesa, acompanhados dos 
maiores «mestreSl>, para se tirarem as devi
das conclusQes, se e que elas sOo possfveis ... 

o Snr. Raul Abecassis termina 0 seu 
comunicado com: 

«Algumas considerac;:ees a margem 
do exame directo». 
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Sem por qualquer forma querermos ser 
mais papistas que 0 Papa, tambem nos 
fizemos os nossos comentarios, a medida 
que as observac;:6es apareciam e que nos 
mereciam aprovac;:ao ou reprovac;:ao, 
sem complexos ou inibic;:ees, e em nossa 
opiniao, conclufmos que, 0 que esta ac
tualmente escrito nao esta 100% correcto. 
o selo de 40 reis devia ser inclufdo nos 
catalogos, ainda que sem cotac;:ees, ate 
aparecerem exemplares que nco of ere
c;:am duvidas, pois eles existem, estamos 
convictos; 0 mesmo para aqueles que 
estco sobretaxados, nco devendo faltar 
a advertencia aos coleccionados da 
existencia de falsificac;:ees. 

Terminamos por aqui as nossas investi
gac;:ees, com a conclusco final de pos
suirmos um exemplar que consideramos 
verdadeiro, com uma sobretaxa que e, 
indubitavelmente, diferente das conside
radas autenticas, e ficamos aguardando 
notfcias do aparecimento de outros 
exemplares, pois so assim 59 podera pros
seguir neste caso, que, como em muitos 
outros nos aparecem no estudo dos 
«nativos». 

Publicocroes Recebidos 
Da autoria do nosso associado, Jose 

Antonio Duarte Martins, acaba de ser 
posta a venda a 2.° edic;:ao do livro-ca
talogo «Cartees Telefonicos de Portugal», 
obra editada pela Associac;:ao Portu
guesa de Coleccionadores de cartees 
telefonicos. 

Obra muito bem estruturada, profu
samente ilustrada a cores, de excelente 
aspecto grafico, apresenta uma capa 
muito sugestiva de Carlos Leitao. 

«Cartees Telefonicos de Portugal» 
alem, obviamente, do portugues, en
contra-se escrito em frances, Ingles e 
alemao 0 que da, sem duvida, um ca
racter internacional a este interessante 
trabalho. 0 prec;:o de venda em Portu
gal e de 2.800$00. 

Agradecemos 0 exemplar oferecido 
a Blblioteca do nosso Clube. 

TRAINEIRAS DA 
COSTA PORTUGUESA 

Novo livro lanyado pelos cn 
Correios de Portugal SA 

os cn Correios de Portugal. SA lan
c;:aram, em 22 de Novembro passa
do, em cerimonia que decorreu no 

Pavilhao das Galeotas do Museu da 
Marinha, em Lisboa, mais uma obra inte
grada na serie «livros tematicos», esta 
alusiva as «Traineiras da Costa Portu
guesa». 

Abriu a sessao solene 0 Dr. Alarcco 
Troni. Presidente do Conselho de Admi
nistrac;:ao dos CTT que se referiu ao lan
c;:amento de mais uma iniciativa editori
al e filatelica, afirmando que 0 livro «Trai
neiras da Costa Portuguesa» sao «Obra 
pioneira e valiosa na abordagem histori
ca e sociologica desta embarcac;:ao, 
instrumento de Trabalho de Portugal 
piscatorio e popular que sulca 0 nosso 
mar costeiro ha cerca de oitenta anos». 

Seguiu-se no uso da palavra 0 Sr. Prof. 
Arquitecto Octavio Lixa Filgueiras, autor 
da obra, que, em breve sfntese, fez a 
apresentac;:ao do livro, afirmando, em 
dada altura, que uma obra desta enver
gadura nao e feita por uma, mas sim 
por varias pessoas. 

Finalmente, a Sr.° Dr.o Maria Ema 
Tarracha Ferreira pronunciou uma bri
Ihante conferencia que teve p~r tema 
«Europefsmo e Universalismo na Literatu
ra Portuguesa». A ilustre pedagog a e 
escritora foi. no final. muito aplaudida 
pel a numerosa assistencia presente a 
cerimonia, apos 0 que se seguiu um 
«Porto de Honra». 

o volume agora lanc;:ado apresenta, 
como ja vem sendo habitual. um exce
lente aspecto grafico, com um leque de 
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ilustrac;:ees notavel da autoria do consa
grado fotografo Joao Meneres. E uma 
edic;:ao bilingue, no formato de 245 x 245 
mm, com cerca de 150 paginas em al
gumas das quais se encontram, protegi
dos p~r acetatos transparentes, selos das 
emissees alusivas as traineiras da costa 
portuguesa. 

Aconselhamos, vivamente, a aquisi
c;:ao desta obra que se encontra a ven
da nas Estac;:ees dos Correios de todo 0 
pafs. 

PORTUGAL - COLONIAS 
ESTRANGEIRO 

NOVIDADES 

MANCOLIST AS 

ASSINATURAS 

QUALQUER 

PArS I TEMA 

CONT ACTE·NOS 

I. COELHO, FILATELIA 
APARTADO, 135 - FARO 8002 

Selos de Portugal, Ultramar 
e Estrangeiro, 

Novidades. Tematicos. 
Sobrescritos de 1.11 dia. 

TOOO 0 MATERIAL FILATELICO 

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

1170 L1SBOA PORTUGAL 



Espa90 Lollini 
Mais de quarenta anos de trabalho permitiram a firma de Nice-Espac;:o Lollini, 

editor do Clube Filatelico ESA (Agencia Europeia do Espac;:o), publicar a sua edic;:ao 
n.o 18 sobre a «Conquista do Espac;:o» (512 paginas e 8000 fotografias). Agora esta 
orgulhosa de apresentar a sua setima edic;:ao de «Cosmos» (320 paginas e 5000 
fotografias) com a historia dos cosmodromos de todo 0 mundo. Ate hoje nenhuma 
casa filatelica teve vontade de reunir todos os elementos necessarios, tais como: 
selos, sobrescritos de primeiro dia e outros valores, para realizar 0 catalogo completo 
sobre 0 espac;:o. 

Este catalogo «Cosmos)) e uma verdadeira enciclopedia dos veos espaciais de 
todos os cosmodromos. Grac;:as as suas descric;:ees e as ilustrac;:ees dos sobrescritos, 
trata da evoluc;:ao das tecnicas empregadas, do historia dos veos, das varias naves, 
desde as sondas ate as naves habitadas, do historia dos homens que tomaram parte 
nesta maior aventura e espectacular de todos os tempos, a conquista do espac;:o. 

Cada vez que ocorre um acontecimento espacial sobre 0 seu territorio, 0 pars 
edita um sobrescrito para dar a conhecer 00 mundo a sua participac;:ao na aventura 
celeste. 

t por isso que «Cosmos)), edic;:ao n.o 7, apresenta todos os sobrescritos que sao 
publicados no mundo, desde 0 primeiro veo espacial. com 0 prec;:o em quatro moedas. 

Tem ainda a particularidade de inserir as fotografias e autografos de todos os 
pilotos e os logotipos das missees. Listas dos veos com os nomes dos pilotos, suas 
missees individuais e datas. 0 Espo<;o Lollini e um dos unicos negociantes do mundo 
que prop6e aos coleccionadores sobrescritos que viajaram no espac;:o com os carim
bos oficiais e os autografos dos cosmonautas. Pod em, tambem, ainda encontrar a 
lista de todos os veos mundiais de 1961 a 1994, do Spoutnik I a Soyouz TM 18, sem 
esquecer 0 Ariane V 63 e «shuttle)) n.o 56 do Edeavour 4. 

Por fim damos a direcc;:ao do Espac;:o Lollini. Boite Postale 635.06011 Nice Cedex 
1. Franc;:a. 

• 

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

" ,. CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 

SEOE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5.2 DT.Q - 1150 LlSBOA - Telet.: 8123936 

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

JUNIOR (menores 18 anos) - 850$00 semestre 
EFECTIVO (Lis boa e Concelhos Limrtrofes) - 850$00 semestre; 1 600$00 (ano); 

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

Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro. 
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Alnda eo/eeelona 
se/os desta manelra? 

Certamente que nao! 

Para os seus 
valiosos selos: 

LlNDNER-T 
A melhor protec~o para ° selo e a 
sua melhor forma de apresentac:ao_ 

Loja Filatelica D. LuIs 

/ 

Selos - Moedas - Notas - Cei:tulas - Postals 
Compra : Venda : 

Promo~ao ·do mas 
OURO - PRATA - COBRE Folhas e Capas Lindner 

Material Filalelico Tiras Hawid 

e Numismalico Selos 1960170 - 50 % desconto 

SOLICITE AS NOSSAS LlSTAS DE PREC;O$ PERloDIGOS 
Centro Comercial SIRIUS -loja 14 - Telefs. 667463 I Oas 20 as 23 h: 9713132 

Rua 5 de Outubro 156 4 1 a a .p 0 R T 0 

CASA A. MOL D ER 
RUA 1.n DE DEZEMBRO. 101 . 3.' - 1200 LlSBOA - TELEF. 321514 

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

DE EXPRESSAO PORTUGUESA TURA PARA QUALQUER TEMA OU PArS 

COMPRA - VENDA 
Execu~io r6pid8 de pedidos por correspondinci8 



Historia da Greve dos 
Correios de 191 7 

Do nosso prezado cons6clo e amigo Dr. Felix G6mez-Gulllam6n recebemos a 
seguinte carta que, muito gostosamente, transcrevemos na fntegra: 

ccAinda duas novas achegas 

La lectura del artIculo "Duas achegas para a historia das Greves dos CorreiosHpor 
LUIs Eugenio Ferreira (Bo/etim del CEP n.o 364 de Mar90 7994) me ha sugerido la idea 
de 'enviar a la Revista del Club Filatelico de Portugal. otras dos "achegas N tambien 
relacionadas con las huelgas de Correos y Telegrafos de 7977. Se trata de un "bilhete 
postal ilustrado* circulado de Lisboa a Sevilla con "carimbo de data completa)) no 
legible (Fig. 7); Y tres fotografias publicadas en la Revista SELECTA de 20.X.17 con el 

.~ a Lib °ad&-l 

Figura 1 

16 

ROMPEX-94 
Denver no itinerario da 

«Grande Caravana» 

D ecorreu no passado mes de Maio 
a ROMPEX-94, tendo por palco a 
bonita cidade americana de 

Denver no sui do Colorado. 
Os 44 expositores presentes no Holiday 

INN, dispostos por ordem de inscri900 e 
noo por especialidade, como sucede na 
Europa, obtiveram 0 apoio directo de 
cinco clubes e a coadjuva900 das 19 
sociedades inerentes as ROMPEX. Estas 
exposi90es consideradas ex-Ifbris pelos 
filatelistas locais, reuniram no seu 45.0 

certame, mais de meia centena de 
comerciantes distribufdos por 80 postos 
de venda. 

Os ingressos ao pre90 de cinco d6la
res e os elevados quantitativos 
pecuni6rios das pe9as filatelicas a ven
da noo demoveram uma raz06vel aflu
encia de publico, na sua maioria de 
ascendencia mexicana. 

Uma gama de estruturas logfsticas 
apoiaram a ROMPEX-94 que, sem 0 sus
tent6culo da FIP, contou com a presen-
9a de representantes governamentais e 
stands dos correios dos E.U.A., Mexico e 
da O.N.U .. 

Anualmente, os principais comerci
antes americanos organizam uma dl
gressoo de car6cter exposicional. convi
dando os filatelistas mais salientes das 
localidades que visitam, a expor as co
lec90es. Sem 0 apoio da Federa900, 
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Rui Mo Gravata Resende 

mas com 0 espfrito pioneiro de outrora, 
os organizadores procuram manter duas 
exposi90es por estado em cada digres
soo. Os correios dos E.U.A. condimentam 
este cen6rio oferecendo aos visitantes e 
aos expositores 0 material filatelico re
manescente que fruem em stock nesses 
perfodos. 

A chegada da «Grande Caravana» 
mobiliza clubes, filatelistas, poder local. 
unidades hoteleiras, etc., pequenas ce
lulas que voo dando corpo e dinomica 
a uma gigantesca manifesta900 cultu
ral que todos ambicionam ser um exito, 
como sucedeu com a ROMPEX-94. 

Um agradecimento ao nosso amigo 
Fernando Carroo pela valiosa cola bora-
900 prestada para a elabora900 deste 
artigo e pela disponibilidade dos ele
mentos referentes a este certame. 

BUY COMPRONENDO BUY 
VENDO MOEDAS VENDO 
SELOS NOTAS 

COLEC<;:AO E LOTES 
SJ:.RlES COMPLETAS 

DE ESPANHA. INGLATERRA 
PORTUGAL E COL6NIAS INGLESAS 

TUDONOVO 

APARTADO 5009 - 1701 USBOA CODEX 
TEL: 758 77 81 PORTUGAL FAX: 7587781 



GRANDE HONRA PARA 
A FILATELIA PORTUGUESA 

o Capitoo Lemos da Silveira foi agraciado com a 
Medalha por SERVI~OS DA F.I.P. 

P or iniciativa do Direcc;oo a Federa
c;oo Internacional de Filatelio (F.l.P.) 
oprovada por unanimidade pelo 

62.0 Congresso, realizado em Bangkok, 0 

Sr. Capitoo F. Lemos do Silveira foi agra
ciado com a medalha dos Servic;os do 
F.l.P" atendendo 00 trabalho prestado 
a F.I.P. e a Filatelia organizada a nfvel 
internacional, 00 longo de muitos anos. 

Esta medalha - que e 0 mais eleva
do dos galardoes atribufdos pela F.I.P.
foi entregue 00 nosso compatriota pelo 
presidente D.N. Jatia no passado mes de 
Outubro, no decurso do cerimonia orga
nizada para 0 efeito no «Salon du Tim
bre» que teve lugar, em Paris, de 15 a 24 
de Outubro. Esta distinc;oo, que e rara, 
foi atribufda, pela primeira vez, a um fi
latelista do nosso pafs. 

a nosso muito prezado amigo, Capi
too Lemos do Silveira, e um ilustre e pres
tigiado filatelista que se dedica oeste 
«passatempo» h6 mais de 50 anos, ten
do-se destacado como dirigente, escri
tor e jornalista filatelico, expositor e jura
do do quadro do nos so Federac;oo. Este 
filatelista eminente foi um dos pioneiros 
do Filatelia T em6tica em Portugal. Como 
Aerofilatelista e, sem sombra de duvida, 
o maior coleccionador portugues e, 
podemos afirmar, um dos maiores do 
mundo, tendo sido, ate h6 pouco tem
po, Presidente do Comissoo de 
Aerofilatelia do F.I.P .. 

Como expositor, no pafs e no estran
geiro, alcanc;ou os mais altos galardoes; 
como jurado, tem integrado inumeros 
juris em Portugal e em diversos pafses de 
todos os Continentes. 
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a Capitoo Lemos do Silveira que, 
felizmente, continua com entusiasmo a 
desenvolver a sua actividade fllatelica, 
desempenha, actualmente, as func;oes 
de Consultor Filatelico do TAP - Air Portu
gal. 

A concessoo do referido galardoo 00 
nosso amigo, Capitoo Lemos do Silveira 
noo causou, de facto, qualquer surpre
so, dado 0 enorme prestfgio de que 
desfruta tanto em Portugal como no 
estrangeiro. 

a Capitoo Lemos do Silveira, que foi 
distinto Chefe de Redacc;oo deste Bole
tim, deixou, nos suas p6ginas, grande 
numero de curiosos e muito 'interessan
tes artigos do especialidade em que e 
um fnsigne mestre - Aerofilotelia. 

a Clube Filatelico de Portugal. de que 
foi, tambem, dinomico Director, apre
senta a este grande fllatelista as mais 
sinceras felicitac;oes. 

F. Lemos da Silveira 

siguiente texto: "Photographias tomadas durante 0 movimento grevista dos empre
gados dos Correios e Te/egraphos em Usboa. Ao a/to. A tropa de linha chamada 
para manter a ordem nos dias da greve gera/, no Terreiro do Par;o. - Ao centro: Os 
grevistas, postos em liberdade, sao conduzidos do navio LOUREN90 MARQUES a 
cuyo bordo estavam presos, para terra. - Em baixo: 0 paquete LOUREN90 MAR
QUES, vendo-e nas amuradas os grevistas presos. (Phot. Benolie/)*» (Fig. 2 a 4). 

Figura 2, 3 e 4 
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Inteiro Postal 

Urn Caso Esclarecido 

O nosso estimado Cons6cio Jose Fer
nando Trindade Tavares, colocou
-nos uma duvida sobre um inteiro 

postal da Serie A que apresenta um trayo 
oblfquo na car verde escura. 

Consultada sobre 0 assunto a Im
prensa Nacional - Casa da Moeda, re
cebemos daquela Empresa Publica os 
seguintes esclarecimentos: 

o postal pertence a uma sene im
pressa numa cartollna cuja largura 
era insuficiente para a colocayoo 
das miras de leitura do «Eletromat» 
na margem de apara do trabalho, 

meta ccmlnho Cf\Cccr: 

REMETE NTE 

o 

i 
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- Assim, os postais foram inutiliza
dos com uma barra, de forma a 
identifica-Ios durante a operayoo 
de corte (guilhotina); 

- Tratou-se de uma produyoo 
de 4.000 .000 de bilhetes pos
tais (selo s/taxa-serie A), tendo 
sido, na altura, devolvidos pelos 
cn 10.000 exemplares que apre
sentavam a barra verde de 
inutilizayoo; 
Este facto deveu-se a falhas 
ao nfvel da organizayoo do tra
balho, nas fases de corte e em
balagem. 

Programa Filatelico 
para 1995 

Organizayoo Coelho de Paula. Vigo. Espanha. 

18-19 
11-12 
10-11 
16-17 
11-12 

Fevereiro 
Maryo 
Junho 
Setembro 
Novembro 

Orense 
Vigo 
Vigo 
Orense 
Vigo 

Leil6es Filatelicos Paulo Dias. Lisboa. 

Maryo 
Setembro 

Afinsa - Portugal. 

Primavera 

Vendas Filatelicas 1 
Leiloo 

Leiloo Especial da Colecyoo Portugal Angelo Lima 

Nucleo Filatelico do Ateneu Comercial do Porto. 

20 Maio 25.0 Leiloo 

Para esta nova secyoo do nosso Boletim ficamos a aguardar as notfcias dos 
nossos estimados Cons6cios. A inseryoo e gratuita. 

Cartoes de Boas-Festas 
dos Correios 

Alusivos ao Natal de 1994 
A semelhanya do que vem sucedendo nos ultimos anos, os Correlos de Portugal 

editaram duas series de sobrescritos A e B com franquia incorporada e assinalada no 
canto superior direito dos mesmos pela express,oo «Taxa Paga». 

Estes sobrescritos poderoo ser utilizados de 1 de Novembro de 1994 a 31 ae Janei
ro de 1995. 

Os sobrescritos da Serie A tem uma tiragem de 1500.000 exemplares os da medida 
114 mm x 162 mm e 100.000 exemplares os da medida 110 mm x 220 mm e sao 
vendidos ao publico pela importoncia de 40$00 e os da serie B com as medidas de 
114 x 162 mm, tem uma tiragem de 250.000 exemplares e sao vendidos por 80$00. 
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SiMBOLOS DA SORTE 

Desenho: Poon Karn Ung 
Impressoo: INCM. Off-Set 
Folhas: 5x 10 selos 

MACAU 

Circula<;oo: Desde 7 de Novembro de 1994 
Papel: Esmalte 
Denteado: 12x12 
Dimensoes: 3Ox40 mm 
3,00 Patacas 250.000 
3,50 Patacas 250.000 
4,50 Patacas 250.000 

FDC: Macau. 

PAisES AFRICANOS DE EXPRESSAO PORTUGUESA 

ANGOLA 

PRAGAS DO ALGODOEIRO 

Desenho: Vitor Santos 
Impressoo: Utografia Nacional. Off-Set 
Folhas: De 50 selos 
Circula<;oo: Desde 11 de Novembro de 1994 
Papel: Esmalte 
Denteado: 11 3/4 e 11 1/2 
F.ormato: 40x30 mrn 
Nkz 5000 50.000 
Nkz 6000 75.000 
Nkz 10000 75.000 
Nkz 27000 75.000 

FOC: Luanda. 
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LINDNER - suplementos e caixas para moedas - a melhor protecyao para as suas colecyOes. 

LINDNER calxa para moedas - 0 ~ 1 em vendas em to do 0 mundo. 

Se VOCe tem selos e moedas. 
Nos temos 0 sistema. 

SERGIO w. DE SOUSA SIMOES 
Escritorio Filatellco 

Telefone (062) 83 1248 • Telefax (062) 843293 
Rua Dr. Artur Figueiroa Rego, 25 

2500 CALDAS DA RAINHA 

Esta neste momento em distrtbuic;8.o gratis, 0 nOSS(i) 

PRECAruo N.2 11 - EUROPA OCID~NTAL 

, , 

~ t • • j 

Milhares de s~ries antigas e modernas, a prec;os especiais. 

Relevo especial para sobrescritos do 1. Q dia, sobrescritos 
comemorativos, e postais maxunos," todos do VATICANO. 



Novas Emissoes 
Portuguesas 

POUSADAS HISTORICAS 
• J' (\ II ~ 1\ I) A S J: ..J I' 0 U ~ A I) " ~ , 

I 

o Desenho: Carlos Leitao 
Impressao: INCM. Off-Set 
Folhas: 50 selos 
Cireulac;:ao: 

.' " 

Desde 7 de Novembro de 1994 
Papel: esmalte. 
Denteado: 12x12 1/2 
Formato: 40x30,6 mm 
45$00 1.000.000 
75$00 500.000 

100$00 500.000 
140$00 500.000 

o 
-:::::> () 

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

- I 

(). 

)J 

~.,":. • .:= •• ... , ....... i • • • • 

FDC: Usboa, Porto, Coimbra, Evora, Faro, 
Funehal e Ponta Delgada. 

Postais: 4x50$OO 

CONGRESSO MUNDIAL DA ASTA 

Desenho: Luiz Duran 
Impressao: INCM.Off-Set 
Folhas: 50 selos 
Cireulac;:ao: Desde 7 de Novembro de 1994 
Papel: Esmalte 
Dehteado: 12x12 1/2 
Formato: 40x30,6 mm 
140$00 500.000 

... " 0 USA I) A \T 

:::'~'':!.'" , ...... ..... . ..... ...... , 

FDC: Usboa, Porto, Coimbra, Evora, Faro, Funehal e Ponta Delgada. 
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EVANGELlZA<;AO E ENCONTROS DE CULTURAS 

Desenho: Vitor Santos 
Impressao: INCM. Off-Set 
Folhas: 50 selos 
Cireulac;:ao: Desde 17 de Novembro de 1994 
Papel: Esmalte 
Denteado: 12x 12 1/2 
Formatos: 3O,6x4O rnm e 4Ox30,6 mm (140$00) 
45$00 1.000.000 
75$00 500.000 

100$00 500.000 
140$00 500.000 

FOC: Usboa, Porto, Coimbra, Faro, Evora, 
Funehal e Ponta Delgada. 

550 ANOS DE ESTABELECIMENTO DOS PRIMEIROS 
CONTACTOS DE PORTUGAL COM 0 SENEGAL 

Desenho: Luis Duran/Carlos Alberto Pinto 
Impressao: INCM. Off-Set 
Folhas: 50 selos 
Cireulac;:ao: Desde 17 de Novembro de 1994 
Papel: Esmalte 
Denteado: 12x 12 1/2 
Formato: 40x30,6 mm 
140$00 500.000 

FDC: Usboa, Porto, Coimbra, Faro, Evora, 
Funehal e Ponta Delgada. 

350 ANOS DA BATALHA DO MONTIJO 

Desenho: Luiz Duran/Carlos Leitao/Luis F. Oliveira 
Emitido em Bloeo 
Cireulac;:ao: Desde 1 de Dezembro de 1994 
150$00 80,000 

FDC: Usboa. Porto, Coimbra. Evora. Faro, Funchal 
e Ponta Delgada. 
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SiMBOLOS DA SORTE 
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Impressoo: INCM. Off-Set 
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LINDNER - suplementos e caixas para moedas - a melhor protecyao para as suas colecyOes. 

LINDNER calxa para moedas - 0 ~ 1 em vendas em to do 0 mundo. 

Se VOCe tem selos e moedas. 
Nos temos 0 sistema. 

SERGIO w. DE SOUSA SIMOES 
Escritorio Filatellco 

Telefone (062) 83 1248 • Telefax (062) 843293 
Rua Dr. Artur Figueiroa Rego, 25 

2500 CALDAS DA RAINHA 

Esta neste momento em distrtbuic;8.o gratis, 0 nOSS(i) 

PRECAruo N.2 11 - EUROPA OCID~NTAL 

, , 

~ t • • j 

Milhares de s~ries antigas e modernas, a prec;os especiais. 

Relevo especial para sobrescritos do 1. Q dia, sobrescritos 
comemorativos, e postais maxunos," todos do VATICANO. 



Inteiro Postal 

Urn Caso Esclarecido 

O nosso estimado Cons6cio Jose Fer
nando Trindade Tavares, colocou
-nos uma duvida sobre um inteiro 

postal da Serie A que apresenta um trayo 
oblfquo na car verde escura. 

Consultada sobre 0 assunto a Im
prensa Nacional - Casa da Moeda, re
cebemos daquela Empresa Publica os 
seguintes esclarecimentos: 

o postal pertence a uma sene im
pressa numa cartollna cuja largura 
era insuficiente para a colocayoo 
das miras de leitura do «Eletromat» 
na margem de apara do trabalho, 

meta ccmlnho Cf\Cccr: 

REMETE NTE 

o 

i 
18 

- Assim, os postais foram inutiliza
dos com uma barra, de forma a 
identifica-Ios durante a operayoo 
de corte (guilhotina); 

- Tratou-se de uma produyoo 
de 4.000 .000 de bilhetes pos
tais (selo s/taxa-serie A), tendo 
sido, na altura, devolvidos pelos 
cn 10.000 exemplares que apre
sentavam a barra verde de 
inutilizayoo; 
Este facto deveu-se a falhas 
ao nfvel da organizayoo do tra
balho, nas fases de corte e em
balagem. 

Programa Filatelico 
para 1995 

Organizayoo Coelho de Paula. Vigo. Espanha. 

18-19 
11-12 
10-11 
16-17 
11-12 

Fevereiro 
Maryo 
Junho 
Setembro 
Novembro 

Orense 
Vigo 
Vigo 
Orense 
Vigo 

Leil6es Filatelicos Paulo Dias. Lisboa. 

Maryo 
Setembro 

Afinsa - Portugal. 

Primavera 

Vendas Filatelicas 1 
Leiloo 

Leiloo Especial da Colecyoo Portugal Angelo Lima 

Nucleo Filatelico do Ateneu Comercial do Porto. 

20 Maio 25.0 Leiloo 

Para esta nova secyoo do nosso Boletim ficamos a aguardar as notfcias dos 
nossos estimados Cons6cios. A inseryoo e gratuita. 

Cartoes de Boas-Festas 
dos Correios 

Alusivos ao Natal de 1994 
A semelhanya do que vem sucedendo nos ultimos anos, os Correlos de Portugal 

editaram duas series de sobrescritos A e B com franquia incorporada e assinalada no 
canto superior direito dos mesmos pela express,oo «Taxa Paga». 

Estes sobrescritos poderoo ser utilizados de 1 de Novembro de 1994 a 31 ae Janei
ro de 1995. 

Os sobrescritos da Serie A tem uma tiragem de 1500.000 exemplares os da medida 
114 mm x 162 mm e 100.000 exemplares os da medida 110 mm x 220 mm e sao 
vendidos ao publico pela importoncia de 40$00 e os da serie B com as medidas de 
114 x 162 mm, tem uma tiragem de 250.000 exemplares e sao vendidos por 80$00. 
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GRANDE HONRA PARA 
A FILATELIA PORTUGUESA 

o Capitoo Lemos da Silveira foi agraciado com a 
Medalha por SERVI~OS DA F.I.P. 

P or iniciativa do Direcc;oo a Federa
c;oo Internacional de Filatelio (F.l.P.) 
oprovada por unanimidade pelo 

62.0 Congresso, realizado em Bangkok, 0 

Sr. Capitoo F. Lemos do Silveira foi agra
ciado com a medalha dos Servic;os do 
F.l.P" atendendo 00 trabalho prestado 
a F.I.P. e a Filatelia organizada a nfvel 
internacional, 00 longo de muitos anos. 

Esta medalha - que e 0 mais eleva
do dos galardoes atribufdos pela F.I.P.
foi entregue 00 nosso compatriota pelo 
presidente D.N. Jatia no passado mes de 
Outubro, no decurso do cerimonia orga
nizada para 0 efeito no «Salon du Tim
bre» que teve lugar, em Paris, de 15 a 24 
de Outubro. Esta distinc;oo, que e rara, 
foi atribufda, pela primeira vez, a um fi
latelista do nosso pafs. 

a nosso muito prezado amigo, Capi
too Lemos do Silveira, e um ilustre e pres
tigiado filatelista que se dedica oeste 
«passatempo» h6 mais de 50 anos, ten
do-se destacado como dirigente, escri
tor e jornalista filatelico, expositor e jura
do do quadro do nos so Federac;oo. Este 
filatelista eminente foi um dos pioneiros 
do Filatelia T em6tica em Portugal. Como 
Aerofilatelista e, sem sombra de duvida, 
o maior coleccionador portugues e, 
podemos afirmar, um dos maiores do 
mundo, tendo sido, ate h6 pouco tem
po, Presidente do Comissoo de 
Aerofilatelia do F.I.P .. 

Como expositor, no pafs e no estran
geiro, alcanc;ou os mais altos galardoes; 
como jurado, tem integrado inumeros 
juris em Portugal e em diversos pafses de 
todos os Continentes. 

24 

a Capitoo Lemos do Silveira que, 
felizmente, continua com entusiasmo a 
desenvolver a sua actividade fllatelica, 
desempenha, actualmente, as func;oes 
de Consultor Filatelico do TAP - Air Portu
gal. 

A concessoo do referido galardoo 00 
nosso amigo, Capitoo Lemos do Silveira 
noo causou, de facto, qualquer surpre
so, dado 0 enorme prestfgio de que 
desfruta tanto em Portugal como no 
estrangeiro. 

a Capitoo Lemos do Silveira, que foi 
distinto Chefe de Redacc;oo deste Bole
tim, deixou, nos suas p6ginas, grande 
numero de curiosos e muito 'interessan
tes artigos do especialidade em que e 
um fnsigne mestre - Aerofilotelia. 

a Clube Filatelico de Portugal. de que 
foi, tambem, dinomico Director, apre
senta a este grande fllatelista as mais 
sinceras felicitac;oes. 

F. Lemos da Silveira 

siguiente texto: "Photographias tomadas durante 0 movimento grevista dos empre
gados dos Correios e Te/egraphos em Usboa. Ao a/to. A tropa de linha chamada 
para manter a ordem nos dias da greve gera/, no Terreiro do Par;o. - Ao centro: Os 
grevistas, postos em liberdade, sao conduzidos do navio LOUREN90 MARQUES a 
cuyo bordo estavam presos, para terra. - Em baixo: 0 paquete LOUREN90 MAR
QUES, vendo-e nas amuradas os grevistas presos. (Phot. Benolie/)*» (Fig. 2 a 4). 

Figura 2, 3 e 4 
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Historia da Greve dos 
Correios de 191 7 

Do nosso prezado cons6clo e amigo Dr. Felix G6mez-Gulllam6n recebemos a 
seguinte carta que, muito gostosamente, transcrevemos na fntegra: 

ccAinda duas novas achegas 

La lectura del artIculo "Duas achegas para a historia das Greves dos CorreiosHpor 
LUIs Eugenio Ferreira (Bo/etim del CEP n.o 364 de Mar90 7994) me ha sugerido la idea 
de 'enviar a la Revista del Club Filatelico de Portugal. otras dos "achegas N tambien 
relacionadas con las huelgas de Correos y Telegrafos de 7977. Se trata de un "bilhete 
postal ilustrado* circulado de Lisboa a Sevilla con "carimbo de data completa)) no 
legible (Fig. 7); Y tres fotografias publicadas en la Revista SELECTA de 20.X.17 con el 

.~ a Lib °ad&-l 

Figura 1 
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ROMPEX-94 
Denver no itinerario da 

«Grande Caravana» 

D ecorreu no passado mes de Maio 
a ROMPEX-94, tendo por palco a 
bonita cidade americana de 

Denver no sui do Colorado. 
Os 44 expositores presentes no Holiday 

INN, dispostos por ordem de inscri900 e 
noo por especialidade, como sucede na 
Europa, obtiveram 0 apoio directo de 
cinco clubes e a coadjuva900 das 19 
sociedades inerentes as ROMPEX. Estas 
exposi90es consideradas ex-Ifbris pelos 
filatelistas locais, reuniram no seu 45.0 

certame, mais de meia centena de 
comerciantes distribufdos por 80 postos 
de venda. 

Os ingressos ao pre90 de cinco d6la
res e os elevados quantitativos 
pecuni6rios das pe9as filatelicas a ven
da noo demoveram uma raz06vel aflu
encia de publico, na sua maioria de 
ascendencia mexicana. 

Uma gama de estruturas logfsticas 
apoiaram a ROMPEX-94 que, sem 0 sus
tent6culo da FIP, contou com a presen-
9a de representantes governamentais e 
stands dos correios dos E.U.A., Mexico e 
da O.N.U .. 

Anualmente, os principais comerci
antes americanos organizam uma dl
gressoo de car6cter exposicional. convi
dando os filatelistas mais salientes das 
localidades que visitam, a expor as co
lec90es. Sem 0 apoio da Federa900, 
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Rui Mo Gravata Resende 

mas com 0 espfrito pioneiro de outrora, 
os organizadores procuram manter duas 
exposi90es por estado em cada digres
soo. Os correios dos E.U.A. condimentam 
este cen6rio oferecendo aos visitantes e 
aos expositores 0 material filatelico re
manescente que fruem em stock nesses 
perfodos. 

A chegada da «Grande Caravana» 
mobiliza clubes, filatelistas, poder local. 
unidades hoteleiras, etc., pequenas ce
lulas que voo dando corpo e dinomica 
a uma gigantesca manifesta900 cultu
ral que todos ambicionam ser um exito, 
como sucedeu com a ROMPEX-94. 

Um agradecimento ao nosso amigo 
Fernando Carroo pela valiosa cola bora-
900 prestada para a elabora900 deste 
artigo e pela disponibilidade dos ele
mentos referentes a este certame. 

BUY COMPRONENDO BUY 
VENDO MOEDAS VENDO 
SELOS NOTAS 

COLEC<;:AO E LOTES 
SJ:.RlES COMPLETAS 

DE ESPANHA. INGLATERRA 
PORTUGAL E COL6NIAS INGLESAS 

TUDONOVO 

APARTADO 5009 - 1701 USBOA CODEX 
TEL: 758 77 81 PORTUGAL FAX: 7587781 



Espa90 Lollini 
Mais de quarenta anos de trabalho permitiram a firma de Nice-Espac;:o Lollini, 

editor do Clube Filatelico ESA (Agencia Europeia do Espac;:o), publicar a sua edic;:ao 
n.o 18 sobre a «Conquista do Espac;:o» (512 paginas e 8000 fotografias). Agora esta 
orgulhosa de apresentar a sua setima edic;:ao de «Cosmos» (320 paginas e 5000 
fotografias) com a historia dos cosmodromos de todo 0 mundo. Ate hoje nenhuma 
casa filatelica teve vontade de reunir todos os elementos necessarios, tais como: 
selos, sobrescritos de primeiro dia e outros valores, para realizar 0 catalogo completo 
sobre 0 espac;:o. 

Este catalogo «Cosmos)) e uma verdadeira enciclopedia dos veos espaciais de 
todos os cosmodromos. Grac;:as as suas descric;:ees e as ilustrac;:ees dos sobrescritos, 
trata da evoluc;:ao das tecnicas empregadas, do historia dos veos, das varias naves, 
desde as sondas ate as naves habitadas, do historia dos homens que tomaram parte 
nesta maior aventura e espectacular de todos os tempos, a conquista do espac;:o. 

Cada vez que ocorre um acontecimento espacial sobre 0 seu territorio, 0 pars 
edita um sobrescrito para dar a conhecer 00 mundo a sua participac;:ao na aventura 
celeste. 

t por isso que «Cosmos)), edic;:ao n.o 7, apresenta todos os sobrescritos que sao 
publicados no mundo, desde 0 primeiro veo espacial. com 0 prec;:o em quatro moedas. 

Tem ainda a particularidade de inserir as fotografias e autografos de todos os 
pilotos e os logotipos das missees. Listas dos veos com os nomes dos pilotos, suas 
missees individuais e datas. 0 Espo<;o Lollini e um dos unicos negociantes do mundo 
que prop6e aos coleccionadores sobrescritos que viajaram no espac;:o com os carim
bos oficiais e os autografos dos cosmonautas. Pod em, tambem, ainda encontrar a 
lista de todos os veos mundiais de 1961 a 1994, do Spoutnik I a Soyouz TM 18, sem 
esquecer 0 Ariane V 63 e «shuttle)) n.o 56 do Edeavour 4. 

Por fim damos a direcc;:ao do Espac;:o Lollini. Boite Postale 635.06011 Nice Cedex 
1. Franc;:a. 

• 

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

" ,. CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 

SEOE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5.2 DT.Q - 1150 LlSBOA - Telet.: 8123936 

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

JUNIOR (menores 18 anos) - 850$00 semestre 
EFECTIVO (Lis boa e Concelhos Limrtrofes) - 850$00 semestre; 1 600$00 (ano); 

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

Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro. 

26 

Alnda eo/eeelona 
se/os desta manelra? 

Certamente que nao! 

Para os seus 
valiosos selos: 

LlNDNER-T 
A melhor protec~o para ° selo e a 
sua melhor forma de apresentac:ao_ 

Loja Filatelica D. LuIs 

/ 

Selos - Moedas - Notas - Cei:tulas - Postals 
Compra : Venda : 

Promo~ao ·do mas 
OURO - PRATA - COBRE Folhas e Capas Lindner 

Material Filalelico Tiras Hawid 

e Numismalico Selos 1960170 - 50 % desconto 

SOLICITE AS NOSSAS LlSTAS DE PREC;O$ PERloDIGOS 
Centro Comercial SIRIUS -loja 14 - Telefs. 667463 I Oas 20 as 23 h: 9713132 

Rua 5 de Outubro 156 4 1 a a .p 0 R T 0 

CASA A. MOL D ER 
RUA 1.n DE DEZEMBRO. 101 . 3.' - 1200 LlSBOA - TELEF. 321514 

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

DE EXPRESSAO PORTUGUESA TURA PARA QUALQUER TEMA OU PArS 

COMPRA - VENDA 
Execu~io r6pid8 de pedidos por correspondinci8 



indubitavelmente diferente das autenti
cas». No entanto pedimos licenc;:a para 
admitir que podem existir sobretaxas 
falsas sobre selos verdadeiros; e julgamos 
que e 0 caso do selo que possufmos. 

Na realidade, apesar da avalan
che de selos sobretaxados nos princfpios 
de 1881 (que alguns autores levam a 
admitir nao haver duas sobretaxas per
feitamente iguais), nao h6 duvidas que, 
quanta ao 4 1 /2 reis, aparecem em 1883 
as tipograficas (feitas na Imprensa Naci
onal em Pangim) e as manuais (que 0 
Snr. Raul Abecassis atribui a sobretaxas 
locais, feitas em alguns postos do correia 
do interior, aplicadas a sobras de selos 
nativ~s) no que discordamos, pois as 
sobras so podiam existir em armazens da 
Contadoria Geral da Fazenda e por
tanto, alnda que p~r outros meios (ma
nuais), devem tambem ter side aplica
das em Pangim. 

Seja como for, a altura da fracc;:ao 1/ 
/2 e sempre muito maior nas sobretaxas 
ditas falsas, atingindo 6,5 a 6,75 mm de 
altura, ao passe que as verdadeiras tem 
apenas 5 1/2 mm" como refere, e bem, 0 
Snr. Raul Abecassis. Voltamos a repetir que 
nada impede a existencia de sobretaxas 
verdadeiras, isto e, feitas legalmente, neste 
selo de 40 reis de 1876; nos nunca vimos 
outros exemplares alem do nosso e alnda, 
em fotocopia, ou publicado no livro de 
J.A. Marinho e outra fotocopia, ampliada, 
na revista «0 SELO», no final do comuni
cado do Snr. Raul Abecassis, este sem 
sobretaxas e com a obliterac;:ao de bar
ras - 1 - de Pangim. 

Seria uma coisa interessante, se fosse 
exequfvel. reunir todos os coleccionado
res que tem estes selos de 40 reis, Tlpo I. 
de 1876, sem e com sobretaxa, com al
garismos grandes e algarismos pequenos, 
a volta de uma mesa, acompanhados dos 
maiores «mestreSl>, para se tirarem as devi
das conclusQes, se e que elas sOo possfveis ... 

o Snr. Raul Abecassis termina 0 seu 
comunicado com: 

«Algumas considerac;:ees a margem 
do exame directo». 
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Sem por qualquer forma querermos ser 
mais papistas que 0 Papa, tambem nos 
fizemos os nossos comentarios, a medida 
que as observac;:6es apareciam e que nos 
mereciam aprovac;:ao ou reprovac;:ao, 
sem complexos ou inibic;:ees, e em nossa 
opiniao, conclufmos que, 0 que esta ac
tualmente escrito nao esta 100% correcto. 
o selo de 40 reis devia ser inclufdo nos 
catalogos, ainda que sem cotac;:ees, ate 
aparecerem exemplares que nco of ere
c;:am duvidas, pois eles existem, estamos 
convictos; 0 mesmo para aqueles que 
estco sobretaxados, nco devendo faltar 
a advertencia aos coleccionados da 
existencia de falsificac;:ees. 

Terminamos por aqui as nossas investi
gac;:ees, com a conclusco final de pos
suirmos um exemplar que consideramos 
verdadeiro, com uma sobretaxa que e, 
indubitavelmente, diferente das conside
radas autenticas, e ficamos aguardando 
notfcias do aparecimento de outros 
exemplares, pois so assim 59 podera pros
seguir neste caso, que, como em muitos 
outros nos aparecem no estudo dos 
«nativos». 

Publicocroes Recebidos 
Da autoria do nosso associado, Jose 

Antonio Duarte Martins, acaba de ser 
posta a venda a 2.° edic;:ao do livro-ca
talogo «Cartees Telefonicos de Portugal», 
obra editada pela Associac;:ao Portu
guesa de Coleccionadores de cartees 
telefonicos. 

Obra muito bem estruturada, profu
samente ilustrada a cores, de excelente 
aspecto grafico, apresenta uma capa 
muito sugestiva de Carlos Leitao. 

«Cartees Telefonicos de Portugal» 
alem, obviamente, do portugues, en
contra-se escrito em frances, Ingles e 
alemao 0 que da, sem duvida, um ca
racter internacional a este interessante 
trabalho. 0 prec;:o de venda em Portu
gal e de 2.800$00. 

Agradecemos 0 exemplar oferecido 
a Blblioteca do nosso Clube. 

TRAINEIRAS DA 
COSTA PORTUGUESA 

Novo livro lanyado pelos cn 
Correios de Portugal SA 

os cn Correios de Portugal. SA lan
c;:aram, em 22 de Novembro passa
do, em cerimonia que decorreu no 

Pavilhao das Galeotas do Museu da 
Marinha, em Lisboa, mais uma obra inte
grada na serie «livros tematicos», esta 
alusiva as «Traineiras da Costa Portu
guesa». 

Abriu a sessao solene 0 Dr. Alarcco 
Troni. Presidente do Conselho de Admi
nistrac;:ao dos CTT que se referiu ao lan
c;:amento de mais uma iniciativa editori
al e filatelica, afirmando que 0 livro «Trai
neiras da Costa Portuguesa» sao «Obra 
pioneira e valiosa na abordagem histori
ca e sociologica desta embarcac;:ao, 
instrumento de Trabalho de Portugal 
piscatorio e popular que sulca 0 nosso 
mar costeiro ha cerca de oitenta anos». 

Seguiu-se no uso da palavra 0 Sr. Prof. 
Arquitecto Octavio Lixa Filgueiras, autor 
da obra, que, em breve sfntese, fez a 
apresentac;:ao do livro, afirmando, em 
dada altura, que uma obra desta enver
gadura nao e feita por uma, mas sim 
por varias pessoas. 

Finalmente, a Sr.° Dr.o Maria Ema 
Tarracha Ferreira pronunciou uma bri
Ihante conferencia que teve p~r tema 
«Europefsmo e Universalismo na Literatu
ra Portuguesa». A ilustre pedagog a e 
escritora foi. no final. muito aplaudida 
pel a numerosa assistencia presente a 
cerimonia, apos 0 que se seguiu um 
«Porto de Honra». 

o volume agora lanc;:ado apresenta, 
como ja vem sendo habitual. um exce
lente aspecto grafico, com um leque de 
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ilustrac;:ees notavel da autoria do consa
grado fotografo Joao Meneres. E uma 
edic;:ao bilingue, no formato de 245 x 245 
mm, com cerca de 150 paginas em al
gumas das quais se encontram, protegi
dos p~r acetatos transparentes, selos das 
emissees alusivas as traineiras da costa 
portuguesa. 

Aconselhamos, vivamente, a aquisi
c;:ao desta obra que se encontra a ven
da nas Estac;:ees dos Correios de todo 0 
pafs. 

PORTUGAL - COLONIAS 
ESTRANGEIRO 

NOVIDADES 

MANCOLIST AS 

ASSINATURAS 

QUALQUER 

PArS I TEMA 

CONT ACTE·NOS 

I. COELHO, FILATELIA 
APARTADO, 135 - FARO 8002 

Selos de Portugal, Ultramar 
e Estrangeiro, 

Novidades. Tematicos. 
Sobrescritos de 1.11 dia. 

TOOO 0 MATERIAL FILATELICO 

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

1170 L1SBOA PORTUGAL 



Novidade Filafelica 
Encontra-se a venda 0 Catalogo de «Stamp Cards)) - Cartoes Selos, nova espe

cialidade de filatelia cuja referancia fozemos noutro local do Boletirn. 

(STAMPCARDlsTMIINFORMATION' 
PostLine (International) AB. Box 1047, S· 164 21 KISTA, 
Sweden, FAX +46·8·751 1700 

Os pedidos devem ser dlrigidos directamente para a Suecia . 
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Em resumo, quanta a falsidade do selo 
de 40 reis, Tipo I, da emissao de 1876, nao 
concordamos com a opinlao do Snr. Raul 
Abecassis (de serem falsos todos os 
exemplares conhecidos), 0 que nao im
pede aceitormos a existancia de falsifica
<;:oes naquela emissao; n6s nao as co
nhecemos, como tambem nao conhe
cemos os verdadeiros (sem sobretaxa), 
pois a sua escassez foi assinalada pela 
maioria dos escritores estudiosos deste 
assunto, e quanto ao facto de Harrison & 
Napier nao 0 mencionarem na sua ex
celente publica<;:ao, nao podemos es
quecer que 0 J. Ell afirma acerca dela no 
seu opLisculo sobre «nativos)). 

... <ga hoje nao se possa concordar 
com opinioes ali manifestadas)); 

... «0 40 reis, azul, e um dos selos muito 
raros da fndia Portuguesa, tendo n6s 
apenas visto 2 exemplares, alias em tons 
bastante diferentes que, segundo nos 
consta, foram ultimamente vendidos para 
o Brasil)). 

Bem, e devemos afirmar que 0 nosso 
exemplar de 40 reis tem varios e precisos 
vestfgios que abundam nos selos nativos 
de tadas as emissoes, como ligeiros ex
cessos de tinta nos extremos do quadro, 
que garantem a impressao tipografica do 
mesmo enos afasta com grande con
vic<;:ao da hip6tese da sua falsifica<;:ao, 
mas nos aproxima indubitavelmente da 
sua impressao na Imprensa de Goa, como 
os restantes; e se nao chegaram aos Cor
reios, foi porque alguem os mandou ar
mazenar na Contadoria Geral, nao s6 por 
terem sido impressos com algarismos 
grandes e pequenos, como tambem por 
nao serem necessarios para 0 consumo 
corrente; na realidade, a taxa de 40 reis, 
vistas bem as coisas, nao era das mais 
utilizadas na epoca em causa. Por esta 
mesmo razao nao chegarom ao Conti
nente nem a Inglaterra, po is para alem 
da sua escassez. estiveram sempre guar
dados no Contadorio Geral da Fozenda 
(para futura destrui<;:ao) e s6 em 1883 vi
ram a luz do dia para receberem a so-
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bretaxa 4 1/2 reis; nada impede que por 
essas epocas tenha aparecido um «ha
bilidoso)) qualquer, que conhecendo a 
escassez da emissao, la mesmo em Goa, 
se deve ter aproveitado de circunston
cias favoraveis para retirar em seu pro
veito os selos de 40 reis que encontrou, 
e depois sobrecarregou com 4 1/2; teria 
a consciancia, senao a certeza, que ti
nha ali algumas «raridades))! ... 

Temos no entanto que admitir como 
certo, que na Imprensa de Goa nao se 
imprimia nada sem que tivesse havido 
ordem para tal e por isso deveriam existir 
documentos esclarecendo pormenores 
quanto as taxas, quantidades, cores, 
etc., a imprimir em cada emissao. Nao 
sera facil, talvez ate impossfvel. descobrir 
esses documentos a quase 120 anos de 
distoncia e com as altera<;:oes polftico
administrativas que todos conhecemos, 
motivo porque 0 assunto apenas pode 
ser tratado a luz das hip6teses e con
jecturas mais ou menos assentes em 
circunstoncias que vao sendo admitidas 
ap6s estudos prolongados e conscienci
osos. Menos provavel e tambem a pos
sibilidade de contactar 0 presumido 
mistificador, apesar de MOENS ter real
mente denunciado para 0 administrador 
dos Correios de Goa, seu correspondente 
e fornecedor das emissoes nativas, que 
tinha havido falsificado nas emissoes de 
1876, porquanto os selos (que ele des
conhecia), tinham sido primeiro recebi
dos em Dresde, na Alemanha, por um 
tal E. Reichman (?), conforme indica 
Carlos George, comentando 0 que 
Ismael Gracias escreveu na sua Mem6-
ria Historico-Econ6mico; e certo que 
MOENS reconheceu depois 0 seu erro e 
portanto nao houve, em princfpio, falsifi
ca<;:oes. 

II 
Vamos agora tratar do questoo do 

sobretoxa de 4 1/2 reis 

Aqui, 0 Snr. Raul Abecassis tem toda 
a razao: «a sobretaxa de 4 1/2 reis e 



Outubro de 1951, pois 0 exemplar que 
possuimos tem as suas pr6prias carac
teristicas que porventura seroo diferentes 
daquelas que apresentavam os exem
plares que estiveram 00 alcance do Snr. 
R. Abecassis; e como 0 exemplar que 
possuimos tem a sobretaxa 4 1/2, vamos 
dividir 0 nosso comentorio em duos 
partes: no primeira, trataremos apenas 
do selo propriamente dito; no segundo 
referir-nos-emos a sobretaxa de 4 1/2 reis. 

Elementos referidos para 0 autor 
ter chegado a conclusao de que 

o selo nao foi emitido pelos 
Correios do india: 

a) as dimensoes do selo; «noo con
cordam. Os selos de 40 reis soo ligeira
mente mais largos e mais altos que os 
autenticos (isto e, os de 10 e 20 reis, que 
estoo fora de causa))). 

Ora 0 exemplar que possuimos tem 
exactamente as mesmas dimensoes que 
os autenticos, e por aqui noo podemos 
tirar a conclusoo do falsidade do 
exemplar; e uma conclusoo prima ria e 
fundamental para 0 estudo que estamos 
fazendo. 

b) «a diferenya mais flagrante entre 
o selo de 40 reis e os autenticos (10 e 20 
reis) encontra-se nos duos linhas que 
passam entre 0 'T' e 0 "I" de "REIS"; 
cerca do base do "I" essas linhasjuntam
se nos selos autenticos, 00 passe que no 
40 reis seguem sempre bem afastadas 
uma do outra)). 

Esto certo que notou 0 Snr. Raul 
Abecassis, pois em muitos exemplares de 
10 e 20 reis desta emissoo, nota-se real
mente um borroo de tinta no base do «I)) 
de «REIS)) e talvez ate mesmo agravado 
pela base dessa letra, mas n6s possui
mos uma quadra do 20 reis desta emis
soo no qual um dos exemplares, apre
senta essa anomalia, se e que anomalia 
se pode chamar, de forma muito atenu
ada e noutros exemplares do 10 reis s6 
se a tinta do impressoo estiver carrega-
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do, e que ela se apresenta bem visivel; 
o cunho tinha naquele local qualquer 
defeito que transmitido aos estereos, 
provocaria a anomalia assinalada, mas 
nada impedia que 0 gravador rectifi
casse algum defeito notado, antes de 
iniciar a preparayoo do tobua para 0 
40 reis. 0 nosso 40 reis apresenta apenas 
um ligeiro trayo unindo essas duos linhas 
por alturas do base do «I)) que noo se 
pode dizer igual aos «borroes)) acima 
mencionados. Mas certamente 0 Snr. 
Raul Abecassis tinha conhecimento do 
forma quase artezanal como eram im
pressos os selos nativos e too ligeira di
ferenya pode apenas atribuir-se a 
estereos mais perfeitos, melhor gravayoo, 
e noo a um outr~ cunho; 0 cunho e 0 
mesmo, os estereos podem estar me
Ihorados e a tobua com os cliches de 40 
reis podia estar mais perfeita, e por isso 
os exemplares reproduzidos (alias em 
escassfssima quantidade) apresentam li
geiras diferenyas, 0 que de resto e vul
gar em todas as emissoes de «nativos)). 
Nestes termos tambem noo podemos 
concluir do falsidade do exemplar que 
possuimos, pelo que diz respeito 00 selo 
propriamente dito. 

c) «Repare-se tambem que no 40 reis 
as linhas estoo separadas do base das 
letras "R", "E"e "I", 00 passe que nos 
autenticos elas tocam nessas letras, noo 
existindo 0 espayo bronco de separayoo)). 

Ainda aqui 0 Snr. Raul Abecassis po
deria ter tido em atenyoo que esta 
anomalia se en contra em muitos dos 
exemplares das mais diversas emissoes, 
as vezes nco s6 no base, como no tope 
das letras e portanto sera apenas 0 re
sultado de uma impressoo felta nos 
condiyoes do epoca. 0 nosso exemplar 
tambem apresenta igual separayoo 
entre as linhas do fundo e as letras do 
palavra «REIS)), mas isso e notado nesta 
emissoo e em varias outras, noo poden
do ainda de forma imperativa e conclu
siva, garantir a falsidade dos exemplares 
com aquela anomalia, ou melhor, a 
existencia de outr~ cunho para a im
pressoo do 40 reis. 

Stamp Cards 
Com a denominayoo de Stamp Cards, que se pode traduzir para portugues 

«Cartoes Selos)), apareceu, recentemente, esta nova especialidade filatelica. 
Embora timidamente comeyaram a ser emitidos para 0 Butoo, Coreia DPR. Kiribati 

e Moldova, pela firma Post Line (International) A.B. P.O. Box 1047. S-l64 21 Kista, Sue
cia, empresa especializada em criar novos produtos postais. 

Os «cartoes selos)), reproduzidos nos figuras abaixo, soo um conjunto de pequenas 
tiras (selos auto-adesivos) que se retiram para ser devidamente usados nos correspon
dancias, existindo jo para os correios econ6mico, prioritario, e registos, com a van
tagem de noo haver carimbos de 1.° dia. 

Dado que se trata de selos auto-adesivos e aconselhovel, quando usados, 
colecciona-Ios sobre os sobrescritos visto 0 seu manuseamento poder altero-Ios. 

A firma Post Line que tambem vende os «cartoes selos)) entrou em forya no mer
cado filatelico e regozija-se por a sua propaganda ter jo sido inserta em dezenas de 
fevistas filatelicas e noo s6, num total de mais de quatro milhoes de exemplares. 

Os' editores dos catologos aceitaram bem estes produtos que comeyaram a ser 
catalogados pelo Michel. Scott e futuro mente pelo Gibbons. 
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Noticiario Oficial 

PHILAIBERIA 95 

A PHILAIBtRIA-95 vai realizar-se em 
Silves, de 8 a 15 de Julho de 1995, sendo 
o Clube Organizador a AFAL-Associac;:ao 
Filatelica Alentejo/Algarve. 

o Presidente da Comissao Organiza
dora e 0 Sr. Prof. Antonio Borralho e 0 
Coordenador da FPF 0 Sr. Fernando 
Calheiros. 

Todos os pedidos sobre esta exposi
c;:ao deverao ser enviados para a AFAL
Associac;:ao Filatelica Alentejo/Algarve. 
Apartado 757. 8508 Portimao. 

CARTOES DE FILATELISTA 

Segundo 0 que foi aprovado no ulti
mo Congresso da FPF, realizado em Lis
boa, 0 custo do Cartao de Fllatelista, 
para 0 ana de 1995, sera de 150$00, a 
liquidar, como habitualmente, atraves 
dos Clubes Federados. 

CONGRESSO DA FPF 

o proximo Congresso, por decisao da 
Assembleia realizada na cidade de Lis
boa, realizar-se-a em Aveiras de Cima e 
sera organizado pela Secc;:ao Filatelica 
da Casa do Povo daquela Vila . 

NOVOS JURADOS NACIONAIS 

Depois de terem conclufdo as res
pectivas provas, passaram a jurados 
nacionais os senhores Jose Eduardo Oli
veira e Sousa (Tematica), Dr. Bento Ma
nuel Grossinho Dias (Maximafilia) e 0 Dr. 
Luis Frazao (Tradicional). 
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EXPOSI<;OES TRILATERAIS 
PORTUGAL, ESPANHA E FRAN<;A 

Na recente reuniao em Haia (Holan
da) durante a Exposic;:ao Europeia 
«FEPAPOST 94)), foi decidido entre as Fe
dera<;:oes Nacionais de Portugal, Espa
nha e Fran<;:a, rea I izar, de dois em dois 
anos, exposi<;:oes trilaterais. 

COMlssARIOS PARA 
EXPOSI<;OES INTERNACIONAIS 

LUBRAPEX 94 e SINGAPORE 95 
Fernando Gomes Garrao 
Av. Mouzinho de Albuquerque, 
24-4.° Dto. 
1170 Usboa 

FINLANDIA 95 e PACIFIC 95 
Eng. Fernando de Sousa 
Av. de Fran<;:a, 323-3.° Dto. 
4000 Porto 
CAPEX 96 
Dr. Manuel Portocarrero 
Estrada Int. da Circunvala<;:ao, 9427 
4200 Porto 

ISTANBUL 96 
Pedro Vaz Pereira 

LUBRAPEX 94 

Esta definitivamente marcada a data 
para esta importante exposi<;:ao filatelica 
luso-brasileira que se vai realizar na cida
de de S. Paulo (Brasil) de 30 de Setem
bro a 8 de Outubro de 1995. 

posi<;:ao Internacional do Centenario do 
Selo Postal Portugues - Lisboa - 1953 
- por Vitorino M. Godinho, e com sur
presa e alguma desola<;:ao, naG encon
tramos naquele Catalogo qualquer re
ferencia ao assunto que vimos deba
tendo. Sendo um Catalogo onde se 
encontram muitos ensinamentos e 
grande parte da legisla<;:ao que regulava 
a emissao dos selos «NATIVOS)), que naG 
podemos deixar de recomendar a todos 
os interessados na filatelia da fndia Por
tuguesa, chegamos a emissao de 1876, 
Tipo I, e verificamos que V. Godinho naG 
dispunha de qualquer exemplar de 40 
reis, mas tao somente do 10 reis e do 20 
reis. Outros temas e tambem conjecturas 
que nos parecem bastante pertinentes, 
faz 0 autor nesta sua publica<;:ao, que 
sao perfeitamente aceites nos tempos 
actuais, num assunto que com muita 
frequencia nos leva a dizer: «estes 
imprevisfveis selos "NATIVOS" trazem-nos 
surpresas a toda a hora!)) 

Restava-nos portanto consultar qual
quer Revista Filatelica ou publicac;:ao 
regular periodica, dos anos de 1951 a 
1953, onde, por acaso, encontrassemos 
qualquer artigo ou referencia ao assun
to que vimos investigando, pois naG nos 
parece normal que naG tenha havido 
discussao, celeuma ou comentario a 
uma tao grande mudan<;:a na emissao, 
de modo a considerar falsos todos os 
exemplares conhecidos do 40 n3is, azul, 
tipo I da emissao de 1876, que anterior
mente era considerado nos catalogos 
com altfssimas cota<;:oes ou de extrema 
raridade! 

Comec;:amos assim a procurar minu
ciosamente nalgumas revistas da espe
cialidade, bem conhecidas dos colec
cionadores e iniciamos essa procura no 
«FILATELlSTA)), desde 0 ana de 1951 a 
1953, e nenhuma referencia encontra
mos quanta ao assunto. Passamos de
pois ao «MERCADO FILATtLlCO)) e ... sur
presa das surpresas, nos seus numeros 62 
e 63, de Abril e Junho de 1954, verifica
mos que 0 assunto que vimos debaten
do, ja naquela altura tinha side focado 
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pelo T.C. el Antonio Francisco da Costa 
Junior, socio que foi do Clube Filatelico 
de Portugal, n"o 2044, ja naG mais entre 
nos, e que, na generalidade dos seus 
comentarios, on de se encontram afir
ma<;:oes em tudo semelhantes as que 
apresentamos, e onde descreve a sua 
odisseia com um selo de 4 1/2 reis sobre 
40 reis, azul, da emissao de 1876, ad
quirido num lellao, por equfvoco, por
quanta era de valor muito superior 
aquele por que fol arrematado, referia 
a sua discordancia quanta as afirmac;:oes 
dos catalogos, face as afirmac;:oes que 
obtivera de pessoas idoneas que na 
epoca contactara, e mais, identificava 
como responsavel pela elimina<;:ao do 
referido 40 reis dos catalogos, 0 Senhor 
Raul Abecassis, que tinha emitido um 
comunicado provocador daquela alte
ra<;:ao; as minuciosas diligencias e con
firma<;:oes obtidas pelo autor do artigo, 
ao ter conhecimento das realidades, sem 
pretenderem menosprezar 0 estudo do 
Snr. R. Abecassis, naG podiam aceitar em 
absoluto, as considera<;:oes e conclusoes 
ali produzidas. 

Claro que fomos procurar 0 mesmo 
comunicado, ja que 0 Snr. Raul 
Abecassis, que foi grande estudioso e 
coleccionador de Portugal, Colonias, 
Resto do Mundo e em especial «NATI
VOS)) da fndia Portuguesa, ja naG se 
encontra, infelizmente, no numero das 
pessoas com quem pudessemos trocar 
impressoes. Desconhecemos qual ou 
quais, e quantos exemplares do 40 reis, 
o Snr. R. Abecassis tinha ao seu dispor, 
para 0 «prolongado e cuidadoso)) estu
do que fez aos referidos selos (muito 
poucos, com certeza) estudo esse que, 
de forma alguma esta em causa; temos 
o maior respeito pela memoria desse 
excepcional filatelista, bem como de 
varios outros: alem do que, quem somos 
nos, para menosprezar estudos e obras 
desse e de muitos outros autores? .. 

1550 naG impede a nossa opiniao 
pessoal quanto ao comunicado apre
sentado, que tivemos ocasiao de 
«escalpelizar)) na revista «0 SELO)) de 



~ 

NATIVOS DA INDIA PORTUGUESA 
Ainda a emissco Tipo lOde 1876 - 0 40 reis, azul. 

D 
epois de termos escrito umas mo
destas lin has onde, resumidamen
te, lan<;:avamos um S.O.S. para 

qualquer um que nos ensinasse as razoes 
pelas quais 0 C.E. do NFACP considera
va falsos todos os exemplares conheci
dos do 40 reis, azul, tipo I D da emissoo 
de 1876, opinioo da qual discordavamos 
pelas razoes ali apontadas, continuamos 
as nossas buscas, na vaga esperan<;:a de 
encontrar a explica<;:oo desejada. Pes
soa amiga proporcionou-nos 0 acesso a 
varias publica<;:oes, mas quanto a satis
fa<;:oo da nossa curiosidade, nada! Ve
james 0 que observamos noutras publi
ca<;:oes, alem dos que mencionamos no 
nosso anterior apontamento: 

- No Catalogo de Selos de Portugal 
e Col6nias para 1941, segunda 
edi<;:oo, do Mercado Filatelico Na
cional, la vem a paginas 37 a 
emissoo em causa, inciuindo as n.o 
29, 30 e 31, em que este ultimo e a 
40 reis, azul, sem cota<;:oo como 
novo, mas 7.500 escudos como 
usado; em nota logo imediata diz
nos: «Do n. ° 31 noo sao conhecidos 
mais de 5 ou 6 exemplares carim
bados». 

- No Catalogo Yvert tanto no de 
1940 como no de 1950, ali se en
contram as referencias anterior
mente feitas ao referido selo com 
o n.O 31 (algarismos pequenos) e 31 
a (algarismos grandes), 56 que na 
edi<;:oo de 1950 as cota<;:oes quase 
se podem considerar astron6micas, 
para 0 que devia contribuir imenso 
a baixa cota<;:oo do franco frances. 
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Pimentel Sara iva, no seu catalogo 
do ana de 1985 afirma dizer-se 
que naquela emissoo existe 0 40 
reis, azul, mas considerados falsos, 
56 que noo sa be as razoes da
quela afirma<;:oo. 
Numa «viagem» prolongada pelos 
catalogos de Simoes Ferreira, des
de a 1.0 edi<;:oo, de 1918, ate a 
edi<;:oo de 1952, verificamos estar 
mencionado 0 40 reis, azul, tipo I 
da emissoo de 1876; em 1918 era 
o n.o 30, sem cota<;:oes, mas em 
1935 era 0 n.O 28 e trazia como 
cota<;:oo, usado, 15.000$. Verifica
mos contudo uma coisa onormal, 
sem qualquer expllca<;:oo escrita: 

- 0 catalogo de 1952 mencio-
na 0 referido selo; 

- 0 catalogo de 1953, subita
mente, ja noo considera 0 
citado selo e sem qualquer 
outra referencia tem a ob
serva<;:oo: «Soo falsos todos 
os exemplares conhecidos 
do selo de 40 reis». 

Noo sera diffcil conciuir que de 1952 
para 1953, alguma coisa se processou 
quanta ao assunto, mas explica<;:oo of i
cial ou particular foi coisa que noo en
contramos. Talvez esteja aqui a chave 
do problema, se e que isto e problema, 
mas e realmente estranho noo encon
trar explica<;:oo mesmo nas pessoas mais 
idosas, que com estes assuntos lidavam. 

Tivemos tambem acesso ao «Catalo
go Anotado» de uma Colec<;:oo de Se
los Nativos da fndia. apresentoda a Ex-
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PORTUGAL 

156 - Ant6nio de Matos. Rua Padre 
Francisco Alvares, 27-2.° Esq.o. 
1500 Lisboa. (M) Po.Fr.ln.T.C.v.60. 
N.U.l.2.10.90.94. 

242 - Eduardo Naughton Rodrigues. 
Rua dos Malmequeres, Vivenda 
Lufs Pedro. Birre. 2750 Cascais. 
(M) Po.Fr.ln.T.C.v.60.N.U.l.2. 

280 - Raul Amaro da Veiga Martins 
Coelho. Rua do Souto de 
Contumil, 182-1.° Dto. 4300 Por
to. (M) Po.Fr.ln.C.T.N.60.1.2.56. 
70.90. 

481 - Abnio Joaquim Silva e Sousa. 
Rua Vasco da Gama, 6-3.° Dto. 
2830 Barreiro. (A) Po.Es.Fr.T.C.v. 
60.N.U.l.2.1O.15.21.31.Tematica 
de flores.90.93.94.Torrens. 

517 - Dr. Alberto Xavier da Cunha 
Campos de Oliveira. Alameda 
Fernoo Lopes, Torre 2. 12.° Dto. 
Aiges. 1495 Lisboa. (A) Fr.60.Te
matica de crian<;:as. 

705 - F. Palma Leal. Cal<;:ada da Pal
ma de Baixo, 4-7.° B. 1600 Lis
boa. (A) Po.Fr.ln.T.C.V.60.N.U. 
1.2.50.ocidentoI.Tematica de 
Vefculos motorizados.90.94. 

824 - Eng.o H.R. Ferreira e Silva. Estra
da Nacional 10. N.o 46.-6.° Esq.o 
2615 alverca. (M) T.C.v.60.1.93. 

944 - Dr. Jose Carlos Simoes Fernan
des. Avenida Afonso III, 3-3.° 
Esq.o 1900 Lisboa. (M) T.C.v.60. 
N.U. 

973 - Ant6nio Pimentel Saraiva. 
Regueiroo dos Anjos, 50-1.° Esq.o 
1150 Lisboa. 

1360 - Jose Maria da Silva Paiva. Boirro 
das Flores, 237. Vila Nova de 
Santo Andre. 7500 Santo Andre. 
(M) Po.T.C.60.1.3.T14.T7/1 0/16/ 
/25/38/44 (Maritlmos) N e U.92.94. 
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1372 - Dr. Mario Jooo Esperan<;:a P. dos 
Santos. Rua Saraiva de Carva
lho, 3-1.° Dto. 1250 Lisboa. (M) 
Po.Fr.T.C.v.60.N.U.1.TlO.90.94. 

1442 - Manuel Rebelo. Rua Jooo Dias. 
6800 Faro. (M) T.C.v.60.N.U.1.93. 

1685 - Eng.o Nicolau M.G. Duque. 
Avenida do Brasil - Ed . 
Scalabis, 9.° Dto. 2000 Santarem. 
(P) In. T.C.v.60. N.U. 

2095 - Eng.o Jose Ant6nio Gra<;:a Nu
nes. Apartado 3198. 1302 Lisboa 
Codex. (M) Po.Fr.ln.T.C.v.60.N.U. 
1.2C.Tematicas de Transportes e 
Espa<;:0.90.94. 

2357 - Eng.o Pedro Filipe Fialho Barro
so. Praceta Ruy Belo, 11-4.° Esq.o 
Colina do Sol. 2700 Amadora. 
(M) Es.Fr.T.C.V.60.N.U.1.2A. 

2685 - Horacio do Carmo. Estrada 
Nacional. Avelos do Caminho. 
3780 Anadia. (M) Po.Fr.T.60.U.l.2. 
72.1.90. 

3012 - Jose Jaime Nina Paixoo de 
Carvalho. Quinta da Pied ode. 
lote 3-6.° Esq.o 2625 P6voa de 
Santa Iria. (A) Po.Fr.ln.C.v.60.1. 
2A.3.Colecciona: 60.N.l.2A.5 
CEPT.21.90.94. 

3124 - Prof. Francisco Manuel Costa 
Fernandes. Rua Ana Maria 
Bastos, Bloco 2-6.° D. Ediffcio 
Fonte Nova. 2560 Torres Vedros. 
(M) Po.Fr.ln.T. C.60.N.U.l.2.19.37. 
43.52.Hist6ria PostaI.WWF.90.94. 
Ateneu. 

3191 - Alvaro Manuel CA Pina. Rua 
dos Soeiros, 336-2.° Esq.o. 1500 
Lisboa. (M) Po.Fr.ln.T.C.60.N.U.1. 
(1950 em diante). Emissoes 
CEPT.90. 

3227 - Adoo Diogo Silva Caixeiro. 
Apartado 14097. 1064 Lisboa 
Codex. (M) Po.C.60.N.U.1.16.19. 
21 .28.Tl4.90.Afinsa. 
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3249 - Joaquim Jose de Jesus Pa
gaimo. Largo Costa Pinto, n.o 16-
_2.° Dto. Pragal. 2800 Almada. 
(M) T.C.v.60.N.U.1.Afinsa. 

3342 - Prof. Luis Martins da Silva. Rua 
dos Baldaques, 45-3.° Dto. 1900 
Lisboa. (M) Po.Es.ln.T.C.V.60. 
N.U.15.Tematica de Mitolo
gia.90.RHM (Brasil). 

3343 - Jorge Manuel de Matos Gon
c;:alves. Rua Padre Francisco Al
vares, 4-1.° Dto. 1500 Lisboa. (M) 
T.C.60.N.U.1.9.34.Tl4.(Navios). 
Afinsa.Vlastos (Grecia).Seven 
Seas (Australasia).92 (UK). 

3345 - Risler Gonc;:alvez Vidal Junior. 
Rua Barbosa do Bocage, 39 rIc 
Dto. Serra das Minas. 2735 
Cacem. (M) Po.Fr.ln.T.C.60. 
U.1.2A66.19.26.53.90.Afinsa. 

~346 - D. Edmea Julia Ferreira Carva
lho. Rua Pedro Alvares Cabral, 
n.o 2C-2.0. 2830 Barreiro. (P) T.60. 
U.1 ate 1987.T.60.U.3. 

3347 - Paulo Nuno Pereira de Abreu e 
Lima do Lago. Av. Visconde de 
Valmor, 28-5.° Dto. 1050 Lisboa. 
(M) Fr.ln.T.C.V.60.N.1.Madeira. 
Ac;:ores.41 . Balticos. 92 de 19921 
193. 

3349 - Eurico da Silva Egreja Alves. 
Apartado 53. 2380 Alcane
na. (MIA) Po.ln.Fr.lt.T.V.60.N. 
1.Macau.15.19.21.Madagascar. 
Tematicas: Espectaculos e 
Folclore .T3. 90.Afinsa. 

3353 - Eng.o Carlos Eugenio Nobre 
de Oliveira e Silva. Rua Jose 
Estevoo, 2-6.° Dto. 1150 Lisboa. 
(P)Po.ln.T.C.60.N.1.Macau.2A 
Afinsa. 

3354 - Carlos de Mello. Apartado 106. 
Pac;:o de Arcos. 2780 Oeiras. (M) 
Es.Po.ln.T. 60.N.U.Tematica de 
Arte.T7.T9.T14.T44.90.0utros. 
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3355 - Boletim Jornalista Filatelico. Rua 
Pinheiro Chagas, 28-2.° Esq.o. 
1050 Lisboa. 

3356 - Gabinete Estudos Filatelicos -
- B. JF. Rua Pinheiro Chagas, 
28-2.° Esq.o. 1050 Lisboa. 

3360 - Luis Manuel Reis Sousa do Ou
teiro. Rua Sargento Monteiro 
Ferreira, n.020-r/c Dto. 1800 Lis
boa. (M) Po.ln.T.C.v.60.N.U.3. 

3361 - Orlando Cabrita. Apartado 5. 
8500 Portimoo. (A) Po.Fr.ln.Es. 
T.C.V.60.Todo 0 material filateli
cO.Colecciona 60 N. em qua
dras.Temas: Gagarine e Lenine. 
66.67B.60.Variedades.90.Lollini. 
Afinsa. 

3362 - Luis Jose Vau. Rua Miguel Bom
barda, 193 rIc. 2775 Parede. (M) 
Po.Es.Fr.T.C.v.OO.N.U.1.Palop.Macau. 
10.1 OA1 OB.19.21.94.Afinsa. 

3363 - Alfredo Jooo de Carvalho 
Carneiro. Rua Conde de Sabu
gosa, 29-7.° Dto. 1700 Lisboa. 
(M) 60.N. 

3364 - Jose Sameiro Pereira de Azeve
do. Barroca Grande. 6225 Minas 
da Panasqueira. (M) Po.Es.Fr. 
Compreendelt.C.60.N.U.1.2.Espe
cializado em Ceres.94. 

3365 - Jose Joaquim Pires Matos. Rua 
de Recarei, 320-3.° Dto. Frente. 
4465 Soo Mamede Infesta. (P) 
Po.ln.T.60.N.U.Macau.T10.94. 
Afinsa. 

3366 - Dr. Jose Henrique Tome Leitoo 
Lourenc;:o. Avenida Jaime 
Ferreira, 18. 2580 Alenquer. (A) 
T.C.V.60.N.U.1. Rep. Pop. de 
Angola.Tematica: Aviac;:oo e 
Espac;:o. 

3367 - Arnaldo Pereira da Silva. Rua 
das Pereiras, n.o 7. Godim. 5050 
Peso da Regua. (M) Po.T. 
C.60.N.U.72.Afinsa. 

XVI Exposi~ao Filatelica 
Nacional "Ebora 94" 

O rganizada pela Confraria Timbro
logica Meridional «Armando Alvaro 
Boino de Azevedo» e com 0 patro

cinio dos Correios de Portugal, Federa
c;:oo Portuguesa de Filatelia, Camara 
Municipal de Evora e EPAC-Empresa 
para Agroalimentac;:oo e Cereais, SA, 
realizou-se, na bela e vetusta cidade de 
Evora, a exposic;:oo em epigrafe que teve 
por palco 0 Palacio Real de D. Manuel 
e como local suplementar os antigos 
celeiros da EPAC. 

o evento decorreu de 5 a 13 de 
Novembro de 1994 e contou com a pre
senc;:a de elevado numero de participa
c;:oes, distribuidas por 570 quadros. 0 
numero de participac;:oes por classes foi 
a seguinte: 8 na Oficial, 3 na Grande 
Competic;:oo, 20 na Tradicional, 7 na His
toria Postal, 4 na de Inteiros Postais, 7 na 
Aerofilatelia, 10 na Tematica, 22 na 
Maximafilia, 15 na Juventude e 6 na Lite
ratura. 

A inaugurac;:oo assistiu 0 Presidente da 
Edilidade local, 0 representante dos Cor
reios, 0 Presidente da Federac;:oo Portu
guesa de Filatelia que foi, alias, 0 Coor
denador do certame em representac;:oo 
da F.P.F" os membros da Comissoo Orga
nizadora, jurados e varios expositores. Apos 
os discursos da praxe, seguiu-se uma visita 
guiada a Exposic;:oo, apos 0 que foi servido 
um Porto de Honra. 

Durante a «Ebora 94» decorreu (no 
dia 12) um coloquio filatelico para apre
sentac;:oo das alterac;:oes aos regula
mentos da FIP. 

Do programa social constou uma vi
sita guiada a cidade anfitrio e um pas
seio a Monzaraz. 
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o grupo de jurados constituido por 
David Cohen, Miranda da Mota, Carlos 
Santos, Lemos da Silveira, Miguel 
Pessanha, Antonio Borralho, Jorge Fer
nandes, Eurico Carlos E. Lage Cardoso, 
Barjona de Freitas e Alemany Indarte 
apreciou as participac;:oes tendo atribu
ido 0 Grande Premio da Exposic;:ao e 
Medalha de Ouro Grande a Jose Manu
el dos Santos Pereira com a participac;:oo 
«Estudo Especializado do Rei D. Manuel 
II». 0 Premio da Classe Tradicional e 
Medalha de Ouro foi atribuido a Casta
nheira da Silveira; 0 da Classe de Histo
ria Postal e Medalha de Ouro foi obtido 
p~r Bordalo Sanches; 0 da Classe de 
Inteiros Postais e Medalha de Ouro 
foi ganho por Manuel Portocarrero; 0 
da Aerofilatelia e Medalha de Ouro 
Grande foi atribuido a Fernando Aranaz; 
o da Tematica e Medalha Vermeil 
Grande coube a Victor Correira e, fi
nalmente, 0 da Juventude e Medalha 
de Vermeil Grande foi para Paulo Sousa 
Lobo. 

o Juri atribui, ainda, mais tres Meda
Ihas de Ouro, sete de Vermeil Grande, 
dezasseis de Vermeil, treze de Prata 
Grande, dezasseis de Prata, dezasseis de 
Bronze Prateado, cinco de Bronze e cin
co Diplomas. 

o certame terminou com 0 habitual 
jantar de «Palmares» durante 0 qual fo
ram distribuidos os premios aos exposito
res presentes. 0 jantar, que esteve muito 
concorrido, contou com a presenc;:a do 
Presidente da Comara Municipal de 
Evora e dos Presidentes da Federac;:oo 
Portuguesa de Filatelia e da Federac;:oo 
das Sociedades Filatelicas de Espanha. 



Antonio Joaquim Pereira, 0 .. Bela Kuhn" e Jose Gomes Pereira, 0 .. Avante" 

custou oito contos. Tambem mandou fa
zer uma zincogravura para impnmir 10 selos 
de cada vez. Uma das vezes tendo safdo 
de Lisboa e com 0 medo de uma busca 
na sua morada a chapa foi guardada em 
casa de um tal Amadeu Silva, que morava 
na rua do Arco da Gra<;:a. Motivado pelas 
declara<;:6es no final dos interrogat6rios 0 
chefe da Polfcia de nome Xavier, acom
panhado de varios agentes passaram 
busca a residencia do Amadeu Silva que 
ao pressentir a polfcia partiu a chapa, 
desfazendo-se dos fragmentos, 0 que noo 
impediu de serem apreendidos a maior 
parte deles. 0 Amadeu foi imediatamente 
preso, faltando a partir daf saber quem 
tinha guardado a maquina impressora. 

A chapa para 0 fabrico das estampi
Ihas custou 1.600 escudos e foi feita em 
Lisboa pelo autor confesso 0 gravador 
Oliveira Lopes, que tambem gravou as 
chapas para as cedulas, impressas em 
vanas partes do pafs sobretudo no Alen
tejo e passadas pnncipalmente nas pa
danas. Era em casa do pai de 0 «Vidra
<;:a)) que as cedulas eram amachu
cadas para parecerem velhas. Os passa
dores eram chamados «reveralhos)). 

o fotogravador Oliveira Lopes, foi pre
so na rua Josefa de 6bidos, 28 ultimo 
andar, e uma vez no Govemo Civil, inter
rogado e acareado com 0 «Vidra<;:a)) que 
ja estava preso p~r ser acusado de varios 
crimes e entre eles 0 fabrico de selos e 
cedulas. Foi esse <Nidra<;:a)) quem de
nunciou 0 Oliveira Lopes de ter feito as 
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chapas 0 qual noo pode deixor de con
firmor. 

Diz um jomal que se publicava nessa 
altura que 0 Oliveira Lopes, depois de ser 
interrogado motivou uma cena recam
bolesca que merece a pena ser reprodu
zida: «0 preso confessou 0 crime de que 
era acusado, tendo sido reduzidas a auto 
as suas declarQ(;:cSes. Apos 0 interrogato
rio, foi 0 Raul conduzido p~r um polfeia 
para a esquadra do Vale de Santo An
tonio, onde devia ficar incomunioave/. La 
pareceu ao preso que nao era muito 
agradavel ficar enclausurado e, assim ao 
passar na rua dos 8acalhoeiros, a cami
nho da esquadra, deu um safanao ao 
guarda e largou a fugir. 0 polfeia puxou 
da sua pistola e fez fogo mas, com receio 
de atingir os transeuntes, nao disparou 
mais de que um tiro. 

o Lopes poude desaparecer, andan
do agora a Polfeia em sua procura.1I 

o mais importante foi atras relatado. 
Muitos selos foram apreendidos como por 
exemplo numa Tabacaria da Rua das 
Pretas, cujo exame comprovou que noo 
eram falsos. 

Finalmente queremos agradecer ao 
Castanheira da Silveira ter originado too 
grande pesquisa, que deu materia prima 
para estas alinhavadas notas, que partiu 
de uma notfcia. (2) 

Bibliografia: 

(1) 0 Seculo. 16.5.1925. 
(2) A Epoca. 18.6.1925. 
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3368 - Anibal Lopes Chaves. B.D. Ata
laia. Apartado n.o 2. 7501 Vila 
Nova de S. Andre Codex. 
(M) Po.Es.T.C.v.60.N.U.1.2.2A60. 
N.Erros.variedades de 2 B.Afinsa. 
94. 

3369 - Marlene Luisa Rosa alves. CCI 
4192. Vale da Vila. 2955 Pinhal 
Novo. (P) T.60.N.U. 

3370 - Lufs Araujo. Rua Comandante 
Francisco Festa. 4780 Santo Tirso. 
(A) Po.Es.ln.T.C.60.N.U.T5.72. 
Notaffiia. 

3371 - Manuel Freitas Figueiredo. Lugar 
de Pateiroo Roriz. 4750 Barcelos. 
(M) T.v.C.60.N.U. 

3372 - Joaquim Jose Cachapa Mane
tao Rua dos Cooperatefstas. 47. 
2825 Monte de Caparica. (M) 
Po.60.N.U.1.68 dos temas: Fauna, 
Flora, Desportos e Monumentos 
da Europa. 

3373 - Paulo Jorge Serrano do Vale. 
Rua 28 de Setembro, n.o 20-
_2.0 Esq.o. 2625 Vialonga. (M) 
Po.ln.T.C.60.N .1.2A.T1 0.90. 
Afinsa. 

3374 - Ricardo Jose Braga da Silva 
Dias. Av. Coronel Eduardo Ga
Ihardo, 6-3.0 Esq.o. 1170 Lisboa. 
(P) Po.ln.T.60.N.U.3.90. 

3375 - Jose Alexandre Ferreira Coe
lho Ribeiro e Silva. Edi. 3A, 2.0 B. 
Cidade Nova. Santo Ant6nio 
dos Cavaleiros. 2670 Loures. (M) 
Po.ln.T.C.v.60.N.U.1.3. 

3376 - Augusto Manuel Ferreira Pinto. 
Travessa Nova do Covelo, 59-
2:Frt. 4200 Porto. (M) T.C.v.60. 
U.1.2APostais ilustrados.Calen
darios. 72.Afinsa. 

3377 - Dr. Claudino Pereira. Rua do 
Campo Alegre, 606. 4100 Porto. 
(A) Portugal (Borja Freire).fndia 
(Nativos). 
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ARGENTINA 

3357 - Jorge S. Gomez. Rojas n.O 330. 
CP 4700. S FV Catamarca. (M) 
Es.T.C.v.60.N.U.3. 

BELGICA 

3359 - Delbecq. A58 Residente Lelu
bre. Orcq 7501. (M) Fr.ln.Ofere
ce: N.U.3.13.16.28.48.U.5.Temas: 
T5.N.U.Deseja: 13.21.28.5 FDC. 
Por mancolista.Katanga.Sud 
Kasai sobre carta.Tema: Rosas 
N. (mancolista). 

BULGARIA 

3358 - Eng.o Philippe Tchakarov. Bou
levard Bulgaria, 21. BG-4003 
Plovdiv. (A) Fr.ln.60.N.U.5A. 
Madeira.A<;:ores, Macau.Da 60. 
N.42.U em 64-65 de 42 e N. da 
5B N. 

ESPANHA 

55 - Jose Bronsoms Nadal. Calle 
Ginesta, 6-2.0. 17001 Girona. (M) 
Es.Po.T.C.V.60.N.U.3.T.67B.Especial
mente de escuteiros, sate lites, 
caminhos de ferro, presidentes 
e reis.Notas de banco.Cintas de 
charuto.Lapis de propaganda. 
Ementas de polfticos e reis.Eti
quetas de hotel, etc. 

CUBA 

3348 - Lic. Israel L6pez. Aptdo. Postal 
n.O 86, Placetas 52800. Villa 
Clara. (M) Po.Es.ln. Oferece: T. 
60.N.U.66.67B.72.77. Deseja: T.60. 
72.de 1.5.90.Pick. 
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ITALIA 

3350 - Benedetto Soldavini. Via Monte 
Rosa, 6.21013 Gallarate. (A) 
Po.lt.60.24.0Id Italian States. 

MEXICO 

3344 - Jose Manuel Gallardo Gar
cia. AP.1-113. 44000 Guadalaja
ra (Jalisco). (M) Es.T.C.v.60.N.U. 

NEPAL 

3352 - M. Pradhan. P.O. Box 1383. 
Kathmandu. (M) In.T.60. 

5UECIA 

2452 - Peter Hammarstrom. Karla
vogen, 113 N6.S-115, 26 Stock
holm. (A) Po.Fr.ln.A1.60.U.50.51. 
52.53. 

UCRANIA 

3351 - F. Perchik. P.O.B. 295. Kiev 1. 
252001 Ukraina, (M) In.Rs.T.60.67B 
da 37.37 (1918/91), news states, 
emiss6es locais, provisorios, so
brecargas dos CIS, Pafses Socia
listas de 5.7.55. Interessado em 65 
(N) de 5A17.30.56.59.65.(N) 
tematicos de 18A23.90.97. 
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Fa9a-se s6cio do CFP 
Anuncie na Revista do CFP 
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SELOS E MATERIAL 
FILATELICO 

PACOTES DE SELOS 
TEMATICOS 

Grende sortido 
de Series completes 

e Selos tematicos 

P~a listas de pre~os gra6s 

Eladio de Santos 
CASA FUNDADA EM 1922 

R. BERNARDO LIMA, 27 
T elef. 54 97 25 
1100 LlSBOA 

Ron a pe 05 Certames Fi ate icos 

Associa9Co Poveira 
de Coleccionismo 

A AssociaC;ao em epfgrafe levou a 
efeito, de 16 a 30 de Abril de 1994, um 
Sa lao de Filatelia e Coleccionismo de
nominado <<lNTER-S6cIOS 94», tendo sido 
lanc;ado um carimbo comemorativo do 
evento. 

A mesma AssociaC;ao realizou, tam
bem em 1994, de 3 a 9 de Setembro, um 
Salao de Filatelia denominado «ESTIO 94», 
com 0 lanc;amento de um carimbo co
memorativo. 

o Clube Filatelico de Portugal agra
dece as «pec;as» oferecidas e bem as
sim os catalogos dos referidos certames. 

Ceres. 
Foisifico90es dos Anos Vinte 

O 
Prof. Ooutor Oliveira Marques na sua 
magistral obra «Historia do Selo Pos
tal Portugues», refere-se a que 

houve varias falsifico<;:6es de selos do tipo 
«Ceres». 

Uma delas deu-se em 1925 e passou 
despercebida entre os coleccionadores. 
Porem, merece a pena reviver 0 passa
do e reconstituir 0 que mais ou menos se 
passou. Essas falsificac;6es tiveram 0 fim 
de realizar dinheiro para custearam os 
atentados realizados pelo grupo terroris
ta a «Legiao Vermelha». 

A «Legiao Vermelha» surgiu em 1914 
com um crime a punhalada a Sergio 
Prfncipe, no Largo de S. Antonio da Se, 
em Lisboa. Oepois foi uma sucessao de 
atentados a bomba, pelas armas, 
coac;6es e outras variedades de viol en
cias que perduraram por muitos anos. 

Para a historia da filatelia apenas in
teressa 0 perfodo que vai desde 0 aten
tado contra 0 Comandante Joao Maria 
Ferreira do Amaral (N .14.2.1876 e 
M.11.3.1930), que em Novembro de 1923 
foi nomeado Comandante da Polfcia de 
Seguranc;a Publica, ate ao desman
telamento e prisao dos terroristas e falsi
ficadores. 

Em Lisboa, no ana conturbado de 
1925 0 Comandante Ferreira do Amaral 
foi avisado de que seria alvo de um 
atentado ao qual naG fez caso. Tal fac
to deu-se a 15 de Maio de 1925 e talvez 
pudesse ter sido evitado porque no 
Governo Civil foi avisado do que Ihe ia 
acontecer. Teve azar. Um jornal da epo
ca (1) relata que «tenente-coronel Sr. 
Ferreira do Amaral. ferido com tres ba
las, defendeu-se dos agressores a 
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Jose R. Dias Ferreira 

bengalada e recolheu em estado 
satisfatorio ao Hospital de S. JOSe». 
. Sao imediatamente encetadas gran
des investigac;6es e cac;a aos homens. 
Oesses intervenientes apenas nos inte
ressa alguns nomes como por exemplo: 
Antonio Joaquim Pereira (Bela Kuhn); 
Jose Gomes Pereira (Avante) que era de 
Olhao e que ja contava com 14 prisoes. 
Vivia com ele Violeta de Magalhaes que 
era Presidente da AssociaC;ao das Cria
das de Servir e que 0 ajudava nas falsi
ficac;6es; Antonio Luis Junior (Vidrac;:a) 
preso em Penacova; Amadeu da Silva e 
Raul Fernando de Oliveira Lopes, 0 gra
vador legionario e cumplice do «Avante» 
com 0 qual trabalhou no fabrico das 
chapas para a impressao das cedulas e 
selos posta is. 

Foi uma surpresa para os agentes 
policiais ao submeterem a um apertado 
interrogatorio um dos presos quando ele 
relatou que uma das fontes de receita 
da «Legiao Vermelha» era a falsificac;:ao 
de selos de correio da taxa de 40 cen
tavos (na cor azul ou castanho (?) naG 
indicando as notfcias) . Facilitou, assim, a 
vida aos polfcias que andavam intriga
dos com selos falsificados e em que um 
funcionario superior dos correios colabo
rou nas investigac;6es. Os selos, de que 
segundo notfcias da epoca, apareciam 
em grandes quantidades no distrito de 
Coimbra e raramente em Lisboa. 

Foi 0 <Nidrac;:a» quando preso que 
confessou ter falsificado naG so selos da 
taxa de 40 centavos, mas, tambem, 
cedulas de 20 centavos. Para as falsifi
cac;6es comprou uma maquina de im
pressao da marca «Minerva» que Ihe 



Figura 4 - Carta do Governador Civil de Faro, para 0 de Viana do Castelo, expedida 
registada em 14.9.1860, marcada com carimbo nominal uHlizado no perlodo anterior. 

A outra sim e do perrodo pre-adesivo 
(1836) e encontra-se bastante deteriora
do, mas do para conhecer 0 que tera 

sido a espectacular marco, SEGURA/ 
/COVILHA a verde, em carta oficial diri
gida a OIeiros (Fig. 5). 
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Balsa Filatelica 

Espa~a a disposi~ao de todos as leitores que podem aqui inserir 0 seu anuncio 
ao pre'ro economico de 60$00 por Iinha. 

Desejo trocas de selos e 
outr~ material. Ofere<;o 0 
mesmo do Est6nia, Baltico 
e outras Republicas do Ex
URSS. 

Margus Praks. Jarve 7-2. 
EE-0013 Tallinn. Est6nia. 

Em troca de selos e ou
tro material do Russia e dos 
novos Estados deseja novi
dades novas de diversos 
parses. Cat: Michel e Yvert. 
Corr: Ingles ou russo. F. 
Perchik. P.O.Box 295. Kiev 1. 
252001 Ucrania . 

Troco selos de Cuba par 
selos de Portugal. Corr.: 
Portugues ou espanhol. 

Miguel Prieto. (255-055). 
Apartado Postal 2222. La 
Habana 10200. Cuba. 

Ofere<;o selos novos e 
usados de varios parses. 
Desejo series novas (novi
dades). Carrespondencia 
em alemao, frances ou in
gles. 

Mrs. Alexandra Golovino
va. P.O. Box 1327. 410017 
Saratov 17. Russia. 

Selos novos dos temas 
Fauna e Flora de todo 0 

Mundo. 35 Albuns de co
lec<;oes todas diferentes. 

Mostram-se e aceitam
se propostas para a sua 
compra. 

Dr. Ant6nio J. Ferreira 
Godinho. Rua Joao de 
Deus, 31. 7000 tvora. 

Intercambio de selos e 
notas cubanas p~r selos de 
Portugal e de todo 0 mun
do. Seriedade absoluta. 
Corr.: Ingles e Espanhol. Ba 
Israel L6pez. Aptd. Postal n.O 
86. Placetas 52800. Villa
clara. Cuba. 

Colecciono selos de 
Portugal e Africa. Forne<;o 
selos do China em troca. 

Compreende Ingles. Ma 
Jia Hua, 31/19 An Lu, 200080 
ShanghaI. China. 

Troco. Ofere<;o selos no
vos do URSS (desde 1945), 
incluindo novos Estados, ex
URSS republicas (desde 
1991). Notas de banco. 
Oleh Dzundza. 9 Travnia 50. 
285400 Kalush. Ucrania. 
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Interessada no troca de 
series novas dos temas: 
fauna, flora Descoberta do 
America, Europa (Cept.). 
Telecards usados do Peru. 
Notas de Banco. Desejo 
Portugal, Fran<;a e mundiais. 
Escrevam para informa<;oes. 

Miss Karina Berrospi. Jr. 
Castrovirreyna, n.o 348.lnt 101 
Brena. Uma 5. Peru. 

B JF - e uma revista peri
ooica trimestral, que inclui, si
multaneamente, listas de pe
<;as para venda e arligos que 
versam temas filatelicos. 

Pe<;a gratis 0 N.o 7 para 
aprecia<;ao 00 Apartado 
1026, 1001 Usboa Codex. 

«FLASH)) revista do F.I.P. 
compro os numeros de 1 a 14. 
Fernando Gomes Carrao. 
Avenida Mouzinho de Albu
querque, 24-4.° Dto. 1170 Us
boo. Portugal. 

Selos novos de todo 0 
mundo. Treeo selos novos e 
usados, FDCs etc. Europa Ori
ental. Novas Republicas, DDR, 
Cuba, etc. Cat. Yvert. Escre
ver em Ingles, Alemao ou Es
panhol. 

Leonid TlChoniukvul Ogre
dova. 14. OPL 17-200 Hajnow
ka. Pot6nia. 



TODO 0 MUNDO - PArSES 
E TEMAS - Mais de 35.000 
series em ((stock». Envie-nos a 
sua lista de faltas. Tambem 
prec;6rios gratis e pedido. 

FILATELIA SERGIO SI-
MOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

EUROPA/CEPT - AMERICA/ 
/UPAEP - Duas colecc;oes, 
dois temas, para fazer sem 
hesitac;ao. Tudo em ((stock», 
incluindo albuns. Inscreva-se 
tambem para receber as 
novidades que VaG saindo. 
FILATELIA SERGIO SIMOES -
2500 CALDAS DA RINHA. 

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

Selos vendo e compro, no
vos e usados. Continente e ex
col6nias. Bons prec;os. M . 
Leitao. Rua Julio Dantas, 3-1.° 
F. Casal de S. Br6s. 2700 
Amadora. 

PACOTES COM SELOS -
Para revenda ou directamen
te ao coleccionador. Muitos 
parses e mais de 30 temas di
ferentes. P99a prec;6ri~ gratis. 
FILATELIA SERGIO SIMOES -
2500 CALDAS DA RAlNHA. 

Balsa Filatelica 

ALGARVE. Marcofilia cl6s
sica. Procuro cartas, selos 
isola dos, posta is, telegramas, 
etc., desta provfncia ate 
1912. Compro ou troco por 
outr~ material similar do res
to do pafs, pois possuo stock 
raz06vel destas pec;as. Pos
so tambem trocar por selos 
que faltam na sua colecC;ao. 

Paulo Vieira 
Apartado 135 
8002 Faro Codex 

ERROS, ENSAIOS, PROVAS, 
N/D, de Portugal e Col6nias, 
compro a pec;a ou quantida
de. 

COMPRO, lote de cartas 
circuladas ate 300, vulgares, 
de todo 0 mundo excepto Es
panha e Ceres. Dirigir a Felix 
da Costa IIha, Boirro da Pon
te, 2065 ALCOENTRE. Tel.: 063/ 
44429. 

Selos Coroa. Procuro 
para especializoC;ao tudo 
sobre este tema em novo, 
usado, falsos, reimpressoes, 
folhas, erros, etc. Compra, 
troca e vende. Paulo Vieira 
- Apartado 135 - 8002 
Faro Codex. 

Cat610gos Yvert - Sem
pre em ((stock» as ultimas 
edic;oes. Pec;a lista destes e 
de outros cat610gos, tam
bem disponfveis. FILATELIA 
SERGIO SIMOES - 2500 
CALDAS DA RAINHA. 
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Europa de Leste. Oferec;o 
aos melhores prec;os series 
novas tem6ticas ou outras, 
incluindo novidades. F. Lourei
ro, Praceta D. Femando II, lote 
8-2.°, Dt.o 2735 Cacem 

UNDNER - SAFE - LEUCHT
TURM (FAROL) - Vendemos 
todo 0 material filatelico des
tas e de outras marcas. 
Albuns, classificadores, folhas 
sistema branco, etc. Cat61o
gos gratis a pedido. FILATELIA 
SERGIO SIMOES - 2500 CAL
DAS DA RAINHA. 

Filatelista medio troca selos 
comemorativos e estran
geiros usados 1 xl ou Cat61o
gos Afinsa e Yvert. Tambem 
troco series novas de Portugal. 
Escrever em portugues, ingles, 
espanhol ou frances. Lufs Jor
ge Santos Coelho. Apartado, 
40. P-4701 Braga Codex. Por
tugal. 

Qual 0 inteiro postal (nor
mal), que Ihe falta? Que 
tem para dar em troca? 
Novo/circulado? Enviar selo 
para resposta, Americo Mas
carenhas Pereira R. Artur Fer
reira Silva, 2-2.° Dto. 1885 
Moscavide. 

POSTAIS MAxIMOS 
De PORTUGAL anteriores a 

1950. Compra: Hemani Matos 
- Rua de Santo Andre, 1 - 7100 
ESTREMOZ - PORTUGAL. Fazer 
ofertas acompanhadas de 
fotocopia. 

o que e certo e que naG h6 certezas 
e e nisso que reside 0 encanto da hist6-
ria postal. 

turamente actualizar 0 seu cadastr~. 
Trata-se ((Seguras nao conhecidas», 

duas do perfodo adesivo e cujos ca-

~~;/7. . 
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Figura 2 (2,",,11:;4 

MARCAS POSTAIS PRE-ADESIVAS 
DE PORTUGAL 

Mais uma vez nao quero deixar de dar 
a conhecer marcas postais que VaG apa
recendo, para desta forma se poder fu-

rimbos transitaram do perfodo anterior 
mas que naG h6 conhecimento deles 
em pec;os do perrodo pre-adesivo 
como e 0 caso das cartas do Servic;o 
Nacional e Real. de Santarem e Faro 
(Figs. 3 e 4). 

S. N. c R. 

nIIII,O Sr. Aduli"nistrador do Concelho d_-<....,.o 

Figura 3 - Carta de 27.12.1853 registada e marc ada no correio de Santarem com carimbos 
que transitaram do perfodo anterior. 

5 



Temas de Marcofilia 

Consequencias das Guerras 
Liberais na Marcofilia Pre-Adesiva 

N 
a sequencia do meu artigo publi
cado neste Boletim em Setembro 
de 1988 - n.o 349, referente a uma 

nova marca manuscrita do correia de 
Tavira, pouco antes do final das lutas Ii
berais e resultante da fuga deste Cor
reio Assistente, com todo 0 material, 
conforme explica 0 texto da carta, de
vido ao avanc;:o das tropas liberais sobre 
esta cidade. Gostaria de estabelecer um 
paralelo com 0 aparecimento de duas 
novas marcas, tambam manuscritas, dos 
correios de Castro Marim (Fig. 1) e 
Odemira (Fig. 2), embora as suas datas 
sejam posteriores a assinatura da Con
venc;:ao de Evora-Monte em 29.5.1834, 0 

que a certo a que devido a todas estas 

Adelino A. Melo Curavela 

convulsoes polfticas, algo se tera passa
do para que naG Ihes fosse aplicado 0 

usual carimbo nominal. 
Se na carta de Castro Marim, data

da em 2.9.1834, pese 0 facto de ser esta 
data mais antiga em cerca de um mes 
que a registada no Catalogo. Ja 0 mes
mo naG acontece com a carta de 
Odemira de 12.8.1834, dado que desde 
1821 sao conhecidos carimbos nomina is. 
o que poder6 ter acontecido e que 
toda esta instabilidade ainda se faria 
sentir alguns meses apos a assinatura da 
dita Convenc;:ao sendo extensiva a Ad
ministrac;:ao dos Correios, quer pela ra
zoo acima comprovada ou por qualquer 
outra semelhante. 

Figura 1 
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Completo listas de faltas 
de Portugal e Ultramar com 
descontos apreciaveis sobre 
o catalogo. Se a coleccio
nador madio ou principian
te estamos as suas ordens. 
I. Coelho - Apartado 135 
- 8002 Faro Codex. 

NOVAS EMISSOES -
TODO 0 MUNDO POR PAr
SES E TEMAS - Somos im
portadores h6 dezenas de 
anos. Diga que pretende 
comec;:ar a receber ou 
pec;:a circular de inscri
c;:ao. FILATELIA SERGIO 
SIMOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

PORTUGAL selos, Blocos, 
Carteiras em Novo (Mint.). 
TEMATICAS nomeadamente 
«Espac;:o». 

Compro, vendo, troco. 
Base Yvert e Afinsa. 
Corresp .. Portugues/lngles. 

Fernando M. Oliveira -
Rua dos Arneiros, 86-1.° 
Esq. 1500 LlSBOA - PORTU
GAL. 

MONTE OLiMPO - A Oni
ca casa do pars especialis
ta em Jogos Olfmpicos e 
desportos. Compra e ven
de selos, blocos e demais 
pec;:as filatalicas e demais 
material filatelico relacio
nado. - Rua de Timor, 94 

Balsa Filatelica 

- Apartado 166 - 3881 Joao Pedro A. Rocha. 
OVAR - Informe-se. Telef.: Moita. 3780 Anadia. 
(056) 575467. 

Vendo ou troco por se
los, 313 Bilhetes Posta is No
vos e Oiferentes, editados 
pelos CTT para postais m6-
ximos (Nao sao T.M.) dos 
Ac;:ores, Madeira, Macau e 
Continente. Jose Rodriguez. 
Apartado 4781. 30080 
Murcia. Espanha. 

Vende-se colecc;:ao de 
selos novos de Portugal. sem 
carimbo e sem charneira, 
composta com selos, blocos 
e carteiras, a partir de sarie 
D. Manuel. ana de 1910, ata 
a presente data, devida
mente acondicionada em 
albuns Lindner. 

Dirigir a J. Camilo Pires. 
Prac;:a Dr. Antonio Afonso 
Salavisa, 4-2.° Esq.o 6000 
Castelo Branco. 

Vendo selos de Portugal 
e Ex-Colonias, tem6ticos 
com bons descontos. Pos
suo bom sotck de pacotes 
de selos. Bons prec;:os. 

Tambam aceito permu
tas. Algumas ofertas sao Ii
mitadas. 

So por correspondencia. 
Pec;:a lista de prec;:os envi
ando selo para a resposta. 

Contactar: 
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Desejo trocar selos novos 
e PM. Corrrespondencia em 
ingles e frances. G. BadalL 
C.P. 64, 5600 P. Neamt. Ro
mania. 

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

PRE<;::ARIOS DE SERIES 
COMPLET AS NOV AS DE 
PORTUGAL - 1953-1992 -
Inclui igualmente muita coi
sa em usado. Com blocos, 
«carnets» e outras varieda
des. Gratis a pedido. SER
GIO W. DE SOUSA SIMOES-
2500 CALDAS DA RAINHA. 

SELOS PORTUGAL E MA
CAU. 

Novos e usados. Vendo 
as minhas colecc;:oes. Pec;:a 
listas de prec;:os. Enviando 
120$00. Para: 

Antonio Ribeiro Gomes. 
Rua Nau Trindade 150-1.° 

Dto. 
4000 PORTO. 
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COLECCIONE 
SELDS DE MACAU 
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~ Correios e Telecomunica~oes de Macau 
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Divisao de Filatelia - Largo do Senado - Macau 

EDITORIAL 
Foi uma verdadeira surpresa, visto que noo est6vamos na ((corrida», rece

bermos 0 ((testemunho» para dirigir este Boletim e, simultaneamente, assumir
mos a grande responsabilidade de orientar os destin~s do maior Clube Fila
telico do Pars. 

Dupla tarefa, 6rdua sem duvida, particularmente nos tempos que correm, 
mas, por outro lado, verdadeiramente aliciante, porquanto todo 0 filatelista 
que se preze deve sentir-se orgulhoso e honrado em servir, 0 melhor que 
souber e puder, 0 grande e prestigiado Clube Filatelico de Portugal e 0 seu 
6rgoo oficial. 

Embora tenhamos consclencla que a missoo que nos foi confiada noo e 
f6cil, 0 animo noo nos falece pois sabemos de antemoo que podemos 
contar com a amizade, 0 apoio e 0 saber do dedicado fundador do Clube, 
Senhor Jose Rodrigo Dias Ferreira e a disponibilidade e entusiasmo de todos 
os colegas da Direcc;oo. 

No desempenho de ambos os cargos, 56 podemos prometer trabalho, de
dicac;oo, honestidade e total transparencia para dinamizar, ainda mais, 0 nosso 
querido Clube que acaba, h6 pouco, de festejar os seus 50 anos de vida. 

Na hora do «render da guarda» uma palavra de saudac;oo e devida ao 
nosso antecessor, Senhor Dr. Silva Gama que, ao longo dos ultimos 10 anos, 
deu 0 seu melhor para engrandecer 0 Clube que 56 abandona, como 
dirigente, em face de inumeras solicitac;oes que 0 impediram de candidatar
se a novo mandato. 0 Dr. Silva Gama, pel a sua dedicac;oo e trabalho 
produzido, merece, sem duvida, a gratidoo de todos os associados. 

Uma palavra de agradecimento e tambem devida a todos os s6cios que 
ao longo deste meio seculo de vivencia do Clube 0 tem acompanhado 
tanto nas boas como nas m6s horas. 

o Director desta publicac;oo compromete-se, desde j6, a noo alimentar 
polemicas sejam de que natureza for e venham donde vierem. 0 Boletim de 
todos n6s ser6 too 56 de formac;oo e informac;oo, jamais se podendo olvidar 
que ele e 0 elo de ligac;oo, por vezes 0 unico, entre 0 Clube e os seus 
associados. 

Nesta nova fase da vida do C,F.P. tudo se conjuga para que possamos 
publicar quatro numeros p~r ano, alimentando, porem, a esperanc;a de, 
num futuro mais ou menos pr6ximo, passar 0 Boletim a bimestral. 

Finalmente os colaboradores desta publicac;oo tem a liberdade de escre
ver nestas p6ginas os artigos de rndole filatelica pelos quais se responsabili
zaroo inteiramente, mas reservamo-nos 0 direito de noo publicar qualquer 
tipo de texto de cariz polrtico-partid6rio ou ofensivo de pessoas e instituic;oes. 

Eurico C. E. Lage Cardos0..J 
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( ~\ filatelia 
\J!# BARATA DAS ' NEVES 

Rua da Trindade, 5-1.0 OlD (ao Largo do Carmo) - Apartado 2690 - 1117 LlSBOA CODEX 
Tele!.: (01) 34671 33 - Fax (01) 3429967 

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

Passulmas grande variedade 
de livres revistas e cataiagos 
sabre filatelia e numismatica 

NACIONAIS 
E ESTRANGEIROS 

---
• MARCOFILIA 
• SOBRESCRITOS 

DE 1.° DIA 
• INTEIROS POST AIS 

• POST AIS MAxlMOS 
• CART AS FILATELICAS 
• AEROGRAMAS 

A Literatura Filatelica 

D
Os cat610gos universais aquele que 
melhor conhe90 e 0 Yvert, com 0 
qual tenho trabalhado h6 muitos 

anos, tanto por facilidade de acesso 
quanta pelo idioma que domino relati
va mente bem. 

Depois come9aram a aparecer os 
cat610gos tem6ticos. No que respeita a 
Pintura pelo que me e dado saber pos
suo todos. 

Os cat610gos universais tornaram-se 
demasiadamente grandes e caros, p~r 
isso h6 j6 algum tempo 0 Yvert s6 edita 
os volume de 2 em 2 anos, dos outros 
desconhe90. 

Com 0 correr dos tempos tornar-se-6 
demasiado one rosa tal despesa para os 
Clubes e comerciantes, po is para os co
leccionadores (menos ricos) parece j6 
ser. 

Reflectindo um pouco ace rca deste 
assunto, creio que daqui a alguns anos 
os cat610gos universais acabem com a 
sua publica900 peri6dica ou se modifi
quem no sentido de se tornarem numa 
grande edi900, tipo enciclopedia, em 
diversos idiomas, bastante ilustrada, de
talhada e com caracteres maiores. 0 
Yvert s6 possibilita a leitura a lupa 0 que 
e contraproducente e inc6modo. 

No que respeita a cota90es, isso sim 
ser6 vi6vel e previsivel uma ligeira publi
co<;oo anual (barata), com 0 numero 
de ordem do respectiv~ pais seria sufici
ente e, de X em X anos a edi900 de um 
volume para actualiza900 das emissoes 
gerais . 

Quanto aos tem6ticos talvez se dei
xem de chamar cat610gos e passem 
para Estudos ou qualquer outra designa-
900 no genero, sem cota900 tambem. 

Pertinente, aconselh6vel e indispen
s6vel e que todas as publica90es futuras 
noo se limitem s6 aos selos. 
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Clarificando 0 meu pensamento, fa90 
notar que nas emissoes j6 said as nada 
se altera a excep900 da cota900. Por
tanto, a edi900 seguinte dos cat610gos 
com cota90es, alem das series emitidas 
posteriormente vir6 igual e a anterior fica 
inutilizada. 

Creio que com os cat610gos nacio
nais se passar6 0 mesmo ou qualquer 
coisa parecida. Ser6 oportuno citar aqui 
o Cat610go de Inteiros Posta is Portugue
ses, em 2 volumes, de autoria de Jose 
da Cunha Lemos e AH. de Oliveira 
Marques e que em minha modesta opi
nioo se chamaria ESTUDO, pois disso se 
trata, com consciencia, minucia e 
competencia. Embora tendo poucas 
ilustrac;:oes, 0 que me leva a ter dificul
dade em identificar os AUTOGRAFOS DE 
BOAS FESTAS de 1973, 0 que 16 est6 es
crito ate a data da edic;:oo e para sem
pre, estando permanentemente actuali
zado. 

Tudo isto se compreende quando 
tanta literatura tem6tica come9a a 
aparecer. 

Porem a maior parte que consulto, p~r 
mera curiosidade, limita-se a colocar as 
series por ordem cronol6gica de emissoo. 
Se em vez de cota90es tivesse mais estu
do e outras pe9as quoo vantajoso seria, 
para os respectivos coleccionadores 
tem6ticos. 

No que concerne a Revistas, Boletins, 
etc. 0 m6ximo de informa900 bem 
transmitida e toda a difusoo da FILATE
LlA e sempre bem vinda e acolhida. 

De todas estas previsoes, quem sabe 
se noo soo s6 quimeras, mas duma coi
sa tenho a certeza a FILATELIA tem de 
evoluir depressa e muito, sob pena e tris
teza de se perderem na juventude muitos 
coleccionadores com car6cter de con
tinuidade, no estudo tem6tico. 



Futuras Exposic;oes Internacionais FIP 
ANO NOME 

1995 'FINlANDIA'95 (PH/PST) 
'SINGAPORE'95 

1996 'INDONESIA'96 (YOUTH) 
'AVIACION Y ESPACIO'96 
'CAPEX'96 
'EXPOPHILEX'96 
sOLYMPHILEX'96 
'INSTANBUL'96 
'ATHINA'96 

1997 'NORWEX'97 
, PACIFIC'97 
'MOSCOW'97 
?'iNDIA'97 

1998 'ISRAEL'98 
?'PRAGA'98 
'JUVALUX'98 (yOUTH/PH) 

1999 'IBRA'99 
?'PHILEXFRANCE'99 
'CHINA'99 
?'PALERMO'99 

'LONDON'2OOQ 
'W1PA'2OOQ 
'BELGICA'2OOQ 
'ESPANA'2ooo 

2001 'HAFNIA'01 
'TOKYO '01 
, ARMENIA'01 

2002 'NETHERlAND'02 

2006 'FINlANDIA'06 

, Potrocfnio gorontido 
?' Potrocfnlo provis6rio (0 confirmor) 
~ Auspfcios gorontidos 
@SUporte goronHdo 

FIP CONGRESSOS 

1996 ISTANBUL 

1998 
2000 

LUXEMBOURG 
BRUXELLES/MADRID 

CONVITES 
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CIDADE DATA 

HELSINKI 10.05. -15.05. 
SINGAPORE 01.09.-10.09. 

BANDUNG 21.03.-26.03. 
MADRID APRIL 
TORONTO 08.06.-16.06. 
BUDAPEST JULY/SEPT. 
ATlANTA 18.07. -04.08. 
ISTANBUL 27.09.-06.10. 
ATHENS 25.10.-05.11. 

OSLO 11.04.-20.04. 
SAN FRANCISCO 20.05.-08.06. 
MOSCOW 30.08.-08.09. 
NEW DELHI 08.12.-14.12. 

TEL-AVIV 12.05. -21.05. 
PRAGUE 
LUXEMBOURG JUNE 

NORNBERG 27.04. -04.05. 
PARIS 19.06.-28.06. 
BEIJING OCTOBER 
PALERMO AUTUMN 

LONDON BEG. MAY BEG. SEPT. 
VIENNA 01.06.-11.06. 
BRUXELLES OCT./NOVEMBER 
MADRID 

COPENHAGEN 
TOKYO 
YEREVAN 

HELSINKI 

07.10.-08.10. 
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"Neste pais de mareantes e pescadores, 

de tantas embarca<;oes de cunho emble

matico, a traineira, ( ... ) entrou no lexico 

historico cultural, lolclorico, turistico e 

ate na documenta<;ao olicial, designando 

toda e qualquer embarca<;ao de pesca 

mesmo onde nunca se praticou ou pratica 

a pesca de cerco." 

AD conhecer mais sobre Traineiras e tOdD 

um mundo praticamente desconhecido, 

e aqui tao perto, que se revelara com todD 

o encanto. Na'o perca esta obra que tala 

das artes, das redes e da laina da gente 

do mar. Da nossa gente. 

A VENDA NOS 
CORREIOS 

Tralnelras 
152 p~glnas de grande formata 
(245 X 24 5) IUl(uosamenle m 
pressas _ l1ustrado com dezenas de 
falcgra/las e desenhOs gravuras C 
lIacados • lIustrado com Olto seros 
aul~nllcos emilidos pC'os COfre-os 
pOt(ugueses e uma prova de cor 
ptoduzlda numerada e aulenllcada 
peta Casa da Moeda • Texlo do Prof 
AtQUllccto Octavlo lllt3 FI gue ras em 

POrtugu~s e Ingll!s • Ed c;:tlo numerada 
t,m,lada a 20 000 exemp'arcs e au 
tcntlCada pelos CTT Coue-;s 

cn CORREIOS 
SERVIC;OS DE FllATEl A 
Av Casal Ribeiro 28 
1096 USBOA CODE X 
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