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, 
EDITORIAL 

o apelo que fizemos no ultimo numero do Boletim naG foi ouvido pel os nossos 
prezados consocios. Com efeito, na Assembleia Geral ordinaria que teve lugar no 
passado dia 26 de Abril apenas estiveram presentes os socios que integram os Cor
pos Socia is. Foi desolador, embora saibamos que nas Assembleias Gerais de Institui
<;:oes seculares, existentes no nosso pais, que desenvolvem actividades de extrema 
importancia para os seus associados, quer no campo da saude, da solidariedade, 
do desporto, etc. comparecem, sistematicamente, um numero diminuto de socios. E 
um "fenomeno" da nossa epoca a que ja nos habituamos. 

Mas, este ano, em face do pedido que dirigimos aos associados no nosso Clube 
tinhamos uma certa esperan<;:a que alguns marcassem presen<;:a na Assembleia Ge
ral. 

Para a falta de "resposta" ao nosso apelo varias ila<;:oes se podem tirar: 

a) Que os leitores do Boletim do Clube naG repararam na Convocatoria inseri
da no mesmo e por isso desconheciam a data da realiza<;:ao da Assembleia 
Geral; 

b) Ou residem a uma distancla consideravel da nossa Sede, 0 que torna inco
mod a a desloca<;:ao; 

c) Ou por motivos de saude, ou por terem ja uma provecta Idade naG se des
locaram, embora fosse esse 0 seu desejo; 

d) Ou simplesmente naG compareceram na presun<;:ao de que a Assembleia 
podia, eventual mente, ser monotona, 0 que acabava por ser um verda
deiro pesadelo. 

e) Mas pode existir outra razao que, nao sendo desagradavel para aqueles 
que ocupam 0 seu precioso tempo em dirigir os destin~s do clube, naG pode 
dizer-se que seja motivadora ou estimulante. Na verdade, os socios podem 
ter uma tal confian<;:a, sob todos os aspectos, nas pessoas que estao ao 
"Ieme" da Agremia<;:ao que pensaram ser dispensavel a sua presen<;:a na 
Assemblela Geral a que nos vimos reportando. 

Mesmo que seja esse 0 motivo, naG podemos deixar de manifestar aqui e ago
ra 0 nosso descontentamento, a nossa magoa. 

As razoes do nosso apelo estavam bem expressas no ultimo Editorial que escre
vemos. Tratava-se de fazer uma primeira abordagem sobre 0 futuro do nosso clube. 
Trocar impressoes, fazer sugestoes, criticas ate a ac<;:oes ou omissoes, enfim discutir 
problemas que podem vir a ser uteis a quem tomar as redeas do C.F.P. uma vez que 
os actuais 6rgaos Sociais termlnam 0 seu mandato dentro de alguns meses. 

Pensamos que as Assembleias Gerais sao 0 local certo, unico ate, onde devem 
ser postos e discutidos os assuntos que interessam a quaiquer Agremia<;:ao. 

o C.F.P. vai, e uma certeza, conhecer "mudan<;:as", pelo menos na parte que 
nos diz respeito, uma vez que naG nos recandidatamos ao lugar que ocupamos, alias 
resolu<;:ao que ja tomamos ha aigum tempo. Mas e bom que se saiba que ninguem, 
mas ninguem, goste ou naG do presidente, manifestou 0 desejo de nos ver substituidos. 
Antes pelo contrario, 0 que e muito gratificante enos sensiblliza sobremaneira. 

Eurico C.E. Loge Cardoso 
~ ~ 
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, 
INDIA PORTUGUESA 

Marcas Postais de Goa 
I - Periodo pre-adesivo 

O assunto em epigrafe j6 est6 mais que 
estudado e publicado, 
Todavla, 0 autor deste apontamen

to notou que a dispersao das publlcac;:oes, 
a sua escassez, a traduc;:ao e ate a diversl
dade de opinloes, ou Identiflcac;:ao das mar
cas, nao facllitam qualquer pretendente ao 
estudo pormenorizado do assunto e por isso, 
apesar do seu reduzldo conhecimento ad
qulrido ao longo dos anos, no contacto com 
exemplos e na lembranc;:a das mais dlver
sas Informac;:oes aqui e alem adquiridas, re
solveu passar ao papel um conjunto de 
elementos, na esperanc;:a de poder ser uti I 
a qualquer pessoa que pretenda meter-se 
nesta aventura, 

o autor e colecclonador de selos "nati
vos" da India Portuguesa, mas tem, no inicio 
da sua colecc;:ao, alguns exemplares interes
santes que 0 tentam nesta empresa, 

Entre os documentos consultados que em 
parte 0 orlentaram nesse ass unto, encontra
-se uma Separata publlcada na revlsta do 
Mercado Filatelico de Abril/Junho 1973, da 
autoria do Cor, Guedes de Magalhaes, que 
por sua vez, tambem recorreu a outros auto
res: alem dessa Separata, tambem recolhe
mos de outras fontes, materia que nos auxilla 
nesta empresa, distinguindo um Apemdice 
do Volume III duma Enclclopedla Inglesa, 
publlcada por Robson Lowe, "0 Imperio na 
Asia", apendlce esse compreendendo 0 peri
odo 1855-1884, assinado por W, Renouf, autor 
de outras publlcac;:oes que ao longo dos 
anos foram aperfelc;:oadas e que possuimos 
por feliz acaso, 

Nada h6 mals dlficll, dlz Guedes de Ma
galhaes, do que falar com correcc;:ao e pre
cisao dos carlmbos ingleses da India, tanto 
sobre cartas como sobre selos, mas como os 
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Cor. Joaquim Dores 

terrltorios do Estado Portugues estavam 
encravados. digamos assim, em territorio in
gles, pensamos e bem, que serla de toda a 
utilidade, para a nossa colecc;:ao, utilizarmos 
conhecimentos adquiridos naquelas obras e 
por aqueles autores, 0 que fol uma reallda
de. com beneficio para outras colecc;:oes 
que nesse campo eram omissas, ou esta
vam precariamente classificadas; de resto, 
ainda h6 pouco tempo lemos numa publi
cac;:ao (talvez como neste apontamento), 
classificac;:oes e representac;:oes que estao 
reconhecidamente erradas, e que os seus 
autores. possivelmente por terem nascido no 
seculo passado, nao tiveram tempo de 
corrlglr; se for esse 0 nosso caso, que nos 
perdoem os nossos leltores, mas, como 0 as
sunto e restrlto, e prov6vel que nao se afas
te muito da realidade. Como 0 titulo do 
apontamento Indica, referlmo-nos apenas a 
GOA e por isso 0 campo de explanac;:ao e 
reduzido, 

Depols de criado 0 Correio Maritimo, em 
Abril de 1799 e nomeado admlnlstrador Jose 
Rodrigues Moreira, a correspondencia oficlal 
que anteriormente era entregue aos capitaes 
das Armadas que regressavam ao Reino via 
Cabo da Boa Esperanc;:a, passou a obedecer 
a novas determlnac;:oes, 0 mesmo acontecen
do a correspondencia particular: quando che
gavam a Lisboa recebiam a marca postal 
'COR,o MARITIMO" e, como selo fix~ 0 por
te que 0 destinat6rio devia pagar para a 
levantar, 

Mas em 1823, sob a governac;:ao do 
Vice-rei D, Manuel da Camara, 0 correia 
terrestre e 0 maritimo foram fundidos, dan
do origem a designac;:ao "CORREIO DE 
GOA", com novas tabelas de portes entre 
Goa e Bombaim, nova regulamentac;:ao 

Bolsa Filalelica 

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

ao prec;o economico de € 0,50 por linha. 

Desejo selos de Portugal anterlores 
a 1950x2, Ac;ores e Madeira s6 tematlcos 
x2, Europa Cept Portugal x4, Outros pai
ses s6 anterlores a 1985x2, Eric Deschuy
ffeleer. Residence Fleur de Lys, Rue Newe 
Cour 80 Bte 9 B-1480 Tublze, Belglca, 

Selos CERES (Portugall Ac;ores e 
Madeira), Procuro para especiallzaC;ao 
tudo sobre este tema: novos. usados, 
falsos, relmpressoes, grandes blocos, er
r~s, provas, cartas, Com pro, troco e ven
da, Paulo Vieira - Apartado 135 - 8001-902 
Foro, 

Completo IIstas de faltas de Portu
gal e Ultra mar com descontos apre
clavels sobre 0 catalogo, Se 03 co
lecclonador medlo ou prlnclplante 
estamos as suas ordens, I. Coelho - Apar
tado 135 - 8001-902 Faro 

Suche Tauschpartner, gebe In ges
tempelt Brlefmarkentausch 1 Deutsche 
gegen 1 Portugleslsche, Gerhard Mars
cho llk, Garteweg 3 a, D-30952 Ron
nenberg, Alemanha, 

Postals antlgos do Algarve (Cartofi
lIa) - Compro, vendo e troco, Paulo 
Vieira, Apartado 135, 8001-902 Faro, 

Selos Coroa, Procuro para especla
IIzaC;ao tudo sobre este tema em novo. 
usado, falsos, relmpressoes, folhas, erros, 
etc, Compra, troca e vende. Paulo Vieira 
- Apartado 135 - 8001-902 Faro. 

Desejo selos de Portugal. Em troca 
posso envlar de Espanha. Paises Euro
peus ou America e Africa. Contactar 
para: Miguel Cano . Apartado 2094 . 
Santander. Espanha. 

Etlquetas dos Dlnossaurlos - procu
ro etlquetas dos Dlnossaurlos com curlo
sldades, varledades ou erros, Em 
separado ou series completas. Casslano 
Vale, Rua Luis Azevedo Coutlnho, 56-3,· 
D.·- 4460-196 Senhora da Hora. 

Selos venda e compro, novas e usa
dos, Contlnente e ex-colan las. Bons pre
c;os. M. Leltao. Rua Julio Dantas, 3-1.· F. 
Casal de S. Bras. 2700 Amadora. 

Vendo stock de selos novas de Portu
gal Continental. Series completas e 
dlspersos, Resposta a Camara Soares. R. 
Reglmento Infantarla 33, Lote 89. 8600-
569 Lagos. TIm, 93 702 1433 

Desejo trocar selos de Portu
gal. Espanha, Andorra, Franc;a e America 
Latina. Carr. portugues. espanhol e In
gles. Wolfgang K. Buehler. Fellx-Leh
mann-Weg 5. 64625 Benshelm. Alema
nha. 

ALGARVE. Marcofilla classica. Procuro 
cartas. salos lsolados. postals. telegramas. 
etc .. desta provincia ate 1912. Com pro ou 
troco por outro materlal similar do resto do 
pais, pols possuo stock razoavel destas pe
c;as. Posse tambem trocar por salos que 
fa~am na sua colecc;ao. 

Paulo Vieira, Apartado 135.8001-902 
Faro. 

Exchange new mint sets used 2001 
200, phonocards, sliver coins, bank-notes. 
I reply to all letters. Peter Maciag, P.O. 
Box 251. PL-90-001 Lodz 1 - Poland. 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
FILIADO NA FEDERA«;AO PORTUGUESA DE FILATELIA 

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 

SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5.Q DT.Q -1150-020 LlSBOA - Telef.: 218 123936 

Expediente - Quintas-feiras e sabados, das 15 as 19 horas. 
QuaJidades e quotiza~oes dos s6cios: 

JUNIOR (menores 18 anos) - 5 € ana 
EFECTIVO (Lisboa e Concelhos Limitrofes) - 11 € ana; 

(Provincia e IIhas) - 10 € ana 

CORRESPONDENTE (Estrangeiro) -12 € ana 

Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro. 
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Novas Emissoes 

MACAU 
PARQUES E JARDINS 
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Impressao: Offset Lltografla 
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Papel: Popel com flbras 6ptlcas 
Denteado: 13 x 13 'I. 
Formato: 30 x 40mm 
Folhas: De 16 selos contendo 4 series 
Plano de emlssao: 
1.50pts 2.50pts 3.00pts 4.50pts 
Bloco fllatellco com um selo de 8 patacas 
Conjunto de 4 Bllhetes postals com 0 valor facial 
de 2.00 patacas coda 
FOe: Macau 

I CHING, PA KUA 

Data de emlssao: 10 de Dezembro de 2001 
Autor/Deslgner: Chan Chi Val 
Impressao: Fotogravura 
Impressor: Firma Joh. Enschede Securlt 
Printers. Holanda/Netherlands 
Papel: Popel com flbras 6ptlcas 
Denteado: 13 x 13 'I. 
Formato: Selo hexagonal cl dlametro 
de 40 mm 
Folhas: De 8 selos 
Plano de emlssao: Serle de olto selos 
com 0 valor facial de 2.00 patacas 
Bloco fllatellco com um selo de 8 patacas 
FOe: Macau 

ANO LUNAR DO CAVALO 

Dala de emlssao: 28 de Janeiro de 2002 
Autor/Deslgner: Llo Man Cheong 
Impressao: Offset Lltografla 
Impressor: Firma The House of Questa Limited Relno Unldo 
Papel: Popel com flbras 6ptlcas 
Denteado: 14 x 14 
Formato: 40 x 30mm 
Folhas: de 50 selos 
Plano de emlssao: 
selo 5.50pts 
Bloco fllatellco com um selo de 10.00 patacas 
Bllhete postal com 0 valor facial de 2 patacas 
FOe: Macau 
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CHI N G 1\ i!- P A K U A 

tanto para a correspondencla terrestre 
como maritima. melhoramentos que as po
pulac;oes ha muito reclamavam. 

Feita esta especle de Introduc;oo come
c;amos por apresentar. tanto quanta e do 
nosso conhecimento. uma carta que se jul
go ter sido a mals antigo a salr de GOA e 
fol dlrlglda a IIha de Hull. com passagem por 
Londres. No gravura. impressa com reduc;oo 
de 50%. pode ler-se no tope • Agoada near 
Goa 10th May 1807". 

-
Apesar de ja ter sido crlado 0 Correio 

Maritlmo em Abril de 1799. nota-se que deve 
ter sido taxada com "2/2". posteriormente 
alterada para "2/4". mas marco postal de 
Goa e coisa que noo apresenta. 

Guedes de Magalhoes dlz-nos. no sua Se
parata. que a carta mals antlga, do seu co
nhecimento saida de Goa. tem a data de 28 
de Dezembro de 181 7. destlnada a Lisboa e 
recebeu a chegada a marca "CORO 
MARITIMO", a preto, e 0 selo fix~ manuscrito 
"80· certamente pago pelo destinatarlo. por
tanto 10 anos depois do carta aclma indica
da. 

Apresenta olnda este autor a fotoc6pia 
de outra carta que. esc rita de "VIANA DO 
MINHO", foi envlada para Lisboa, onde foi 
alterado 0 destin~ para MACAU, com as res
pectivas alterac;oes do porte a pagar; para 
n6s, 0 interessante dessa carta e apresentar a 
marco postal de GOA, que adiante trota
remos e que justlflea a passagem por este 
terrlt6rlo, mas com uma marca postal do 
Tipo que julgavamos muito posterior. 

Lisboa-Macau, com passagem por Goa. 
datado de 22/7/1824. e percurso estranho, 
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que nunca vlmos descrito em qualquer pu
bllcac;oo. 

Esclarece alnda Guedes de Magalhoes 
que a carta pertence a colecc;oo de Jose 
Teixeira da Mota. noo sendo do nosso co
nhecimento se foi efectuado algum estudo 
mals preciso. pols carreiras conhecldas noo 
faziam aquele trajecto; 0 que e certo e que 
a carta chegou ao seu destlno. noo poden
do senoo delxar-nos res pelto e admlrac;oo. 
por too eflclente InstltulC;oo. 

Com 0 correr dos tempos e aperfeic;oa
mento dos seNIC;os. passaram a utlllzar-se os 
barcos ingleses que faziam seNI<;:o no Mediter
raneo. tocando em Alexandria; dai. por terra 
e barco. atravessavam 0 delta do Nllo e che
gavam a cidade de Suez, onde novamente 
embarcavam para chegar a Bombaim, im
portante centro que podia dlstrlbulr 0 cor
relo e noo 56. por todo 0 Oriente; evltavam 
deste modo a rota do Cabo. ganhando 
precloso tempo, sem contudo se ellmlnar a 
outra rota. pols havla IIgac;oes para 
Singapura, Indias Neerlandezas. Australia, 
etc ... 

Podemos agora dlzer vice-versa. Isto e. 
de Goa para 0 Relno aquela rota foi utillza
da e. a partir de 1840. fol autorizada para 
o seNic;o particular. Ha pormenorlzados es
tudos publlcados por varios autores sobre 0 

assunto, que nos dlspensamos de reprodu
zlr. pois 0 nosso objectiv~ e dlferente. 

. 
r~ ... -

Em primeiro lugar apresentamos uma 
marca postal da MARGAo. que fol apllcada 
sobre carta dirlgida a MAPUGA. portanto 
correlo interno pre-adeslvo, que G. de Ma
galhoes dec lara com pena, nunca ter vis
to. tal como n6s, apenas a conhecendo 
pela fotoc6pia publicada no Boletlm da P. 
P. S. n° 80 de Agosto de 1982; esta marca 
de MARGAO que vem acompanhada de 
outra marca P. N. P. (porte noo pago) ex-



pedida em 27/9/70, era igualmente utlliza
da para 0 correia externo, como se pode 
apreciar no exemplar que tambam apresen
tamos, este dirigldo a BOMBAIM; a tinta usa
da era a sapia, quase igual a tlnta de 
escrever a pena, como se verlfica, na data 

P. 
de 15-5-69, Outro exemplo de marca pos
tal. agora de MAPUC;A e dlrlglda para 0 
exterior de Goa em 24/9/63, portanto pra
adeslva, a conheclda com a marca adlcl
onal p, p, (porte pago) e a tlnta usada era 
Igualmente de cor sapia, 

Estes dols exemplares de MARGAO e 
MAPUC;A. apesar de pra-adeslvos, estavam 
nos originals, acompanhados de uma mar
ca postal de GOA, que adlante apresen
taremos, pols Ja havia 0 'CORREIO DE 
GOA', que tinha as suas obrigac;:6es regula
mentadas, 

Escusado sera dizer que todos estes 
exemplares e muitos outros a seguir descritos, 
sao de extrema raridade, Tambam devemos 
dlzer que alguns dos exemplares apresenta
dos foram ligelramente retocados, por geral
mente se tratar de fotoc6pla de outra 
fotoc6pia mae, por sua vez tirada de um 
original centenario, 

Antes de entrar na descric;:ao das mar
cas que Guedes de Magalhaes classificou 
como GOA 1, GOA 2 e GOA 3, temos que 
apresentar outra marca postal de GOA que 
nao vem descrlta na sua Separata e da 
qual possuimos 2 exemplares em carta, mals 
devendo exlstir por este Mundo fora, 

GOA 
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A marca em questao que a segulr se 
apresenta, aparece-nos no ana de 1841 , 
tem um formato multo parecido com aque
Ie que descrevemos como GOA 1. mas com 
uma Impressao muito mals flna e portanto 
proveniente de outr~ carimbo; alam dlsso, 
como pode ver-se no exemplar supra, redu
zldo a 50% do original. vem acompanhado 
da legenda 'PAGOV PORTE/DO CORo', a 
cor vermelha, mas certamente obtlda de 
dois carimbos Independentes, pols a poslc;:ao 
relatlva nao a a mesma nos 2 exemplares 
observados; estas cartas foram expedidas 
de GOA e destinadas a LlSBOA, 

Esta marca postal deve ter tldo curta du
rac;:ao pols a prlmeira a de Malo e a segun
da de Julho, ambas de 1841. desco
nhecendo-se mals qualsquer elementos a 
ela relatlvos, por Isso que estamos em con
dlc;:6es agora, de comentar as 3 varledades 
da marca postal de GOA atras referldas, 
bem com algumas das varledades das 
mesmas conhecldas pelo autor deste apon
tamento, 

Goo 1 

I GOA·1 

I I 
Goa 3 

Goa 2 

A marca postal GOA 1 atras reproduzl
da, foi inlclalmente e com surpresa notada 
pelo autor, na carta referida p~r G, de Ma
gal hoes, atras menclonada, de Viana do 
Mlnho para Llsboa e depois alterado 0 des
tino para Macau, tendo passado por GOA. 

p~r all estar bem Im
pressa a preto, des
conhecendo 0 autor 
como ela chegou 
ao seu destlno, mas 
chegou, tal a eflci
encla do Servlc;:o 
Postal. 

200 ANOS DO GRANDE ORIENTE LUSITANO 

Oata de emlssao: 9 de Malo de 2002 
Oesenho: Luiz Duran 
Impressao: Utografla Mala. Offset 
Popel: Esmalle l02g/m' 
Oenteado: 12x12 1/2 
Formato: 40x30,6mm 
Folhas: 50 selos 
Plano de emlssao: 
€ 0.43 - 500,000 
FOC: Usboa, Porto, Colmbra, tvora, Faro, Funchal e Ponta Delgada 

FLORES DOS Ac;,ORES 

Oata de emlssao: 20 de Malo de 2002 
Oesenho: Pedro Salgado 
Impressao: I.N,C,M, Offset 
Popel: Esmalte 102 g/m2 

Oenteado: 12x 12 '/2 
Formato: 4Ox30,6 mm 
Folhas: de 50 selos de cada taxa, 
Plano de emlssao: 
€ 0,28 - 1,000,000 
€ 0.45 - 1 ,000,000 
€ 0,54 - 540,000 
€ 0,70 - 350,000 
€ 1.15 - 350,000 
€ 1.75 - 250,000 
Bloco com 2 selos € 2,90 - 60,000 unldades 
Poslals: 6 x € 0,40 
FOC: Usboa, Porto, Colmbra, Evora, Faro, Funchal e Ponta Delgada 

PHILAIBERIA - 02 

De 27 de Feverelro a 3 de Mar<;:o ultimo reall
zou-se na cldade de Tarazona (Sarago<;:a) a 
VI Exposl<;:ao Fllalellca Luso-Espanhola de Fila

tella 
Estlveram presentes tres dezenas de exposlto

res portugueses num total de 80 partlclpantes, 
o juri fol constltuido pelos portugueses Hernanl 

Carmelo de Matos, Eduardo Oliveira e Sousa e Elder 
Correia e pelos esponh61s Ramon de Haro, EmTiio Caba
nas, Jose Marla Menchaca, Francisco Granero, Manu
el Calcil e Josep Alonso. 

Os filatellslas portugueses obtlveram as segulntes 
recompenses: medalhe de curo grande pora as colec
<;:oes "Intelros Postals do tlpo Ceres", "Selos Classlcos 
de relevo de Portugal", "Prefilalella em Portugal" e "Rei 
D: Manuel II", de respectlvamente, Pedro Vaz Pereira, 
Alexandre Santos, Paulo Lobo e Jose Manuel Pereira. 

Medalhas de curo pora as segulntes colec<;:6es: 
"Emlss6es D, Luis', "Censura em Portugal', "Chefes de 
Eslado' e "Pontes' de, respectlvamente, Jooo 
VIolante, Joaqulm Lobo, David Cruz e Joaqulm Can
telro. 

Medalhas de vermeil modulo grande para as 
partlclpa<;:oes: "Isen<;:ao da franqula portuguesa", 
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"Intelros Postals D, Carlos", "A conquista do ar", 
"Intelros Postals dos A<;:ores e Madeira", "Emlssao 
Camllo Castelo Branco", "Pre-filatella Portuguesa" 
e "Saude e bem estar", dos colecclonadores, res
pectlvamente, Adellno Caravel a, Jose Correia, 
Paulo Sliva, Pedro VOl Pereira, Ant6nlo Crlstovao, 
Manuel Torres e Joao Pinheiro da Sliva, Foram atrl
buidas sels medalhas de vermeil as colec<;:oes 
"Emlssoes Marques de Pombal", "0 mundo mara
vllhoso das Aves", "Hlstorla de Portugal", "As For
<;:as Armadas", "Perfura<;:oes portuguesas" e 
"Antartlda" dos fIIatelistas, respectlvamente, Joao 
Soeiro, Jooqulm Cachepo Moneta, Jose Femandes. Jose 
Marques, Luis Barroso e AsdrObal Magalhaes, 

No sector da Juventude partlclparam tres colec
<;:oes portuguesas que obtlveram uma medalha de 
vermeil grande a colec<;:ao "Intelros postals da monar
quia" de Pedro Miguel VOl Pereira, Pedro Soares, com a 
partlclpa<;:Cio "Fauna" e TIogo Correia obteve medalhe 
de prata com colec<;:oo "00 vapor ao TGV", a todos fol 
atrlbuido 0 trofeu juventude, No sector de Uteratura 
Fllalellca partlclpou 0 Clube Fllatellco de Portugal com 
o seu Beletlm que obteve a medalha de prata modulo 
grande, 



ASTRONOMIA 

Data de emlssao: 23 de Abril de 2002 
Desenho: Acaclo Santos 
Impressao: Utografla Mala. Offset 
Popel: Esmolte 102 g/m' 
Denteado: 12x 12 'I, 
Formato: 40 x 30.6 mrn 
Folhas: de 50 selos de coda taxa. 
Plano de emlssao: 
€ 0.28 - 1.000.000 
€ 0.28 - 1.000.000 
€ 0.43 - SOD.OOO 
€ 0.45 - 1.000.000 
€ 0.45 - 1.000.000 
€ 0.54 - 500.000 
€ 1.15- 350.000 
€ 1.75- 250.000 
Bloco com 2 selos € 0.70 = € 1.40 - 70.000 unldades 
FDC: Usboa. Porto. Colmbra. tvora. Faro. Funchal 

e Ponto Delgado 

EUROPA 2002 0 CIRCO. PORTUGAL. A~ORES E MADEIRA 

Data de emlssao: 9 de Malo de 2002 
Desenho: Eduardo Aires 
ImpressCio: Utografla Mala. Offset 
Popel: Esmalte 102 g/m' 
Denteado: 12 x 12 'I, 
Formato: 40x30.6 mm 
Folhas: De 50 selos de coda taxa 
Plano de emlssao: 
€ 0.54 - 500.000 
€ 0.54 - 500.000 
€ 0.54 - 500.000 
Folha mlnlatura com 3 selos de coda 
3 x 1.62 - 3 x 80.000 unldades 
Postals: 3 x € 0.40 
FDC: Lisboa. Porto. Colmbra. tvora. Faro. Funchal 

e Ponto Delgado. 
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Escrlta em 22/7/1824. noo temos Informa
c;oo de carrelras posta Is. na apoca. que fi
zessem este percurso com regularldade; sao 
tempos multo recuados e 0 Servic;o Postal 
estaria alnda a dar os prlmelros passos. 

A marca postal atras referlda. a singela. 
bem batlda e nada mals podemos dlzer 
senoo que so em 1841. voltamos a en
contra-Ia. como se ve no exemplar Junto. 
com reduC;ao de 50%. tam bam bem batl
da. mas agora com um P.P. (porte pago) 
na parte superior. am bas as marcas a ver
melho escuro e tambam dlrigida a Llsboa. 
Noo conhecemos outra carta com a mes
ma marca. mas noo podemos aflrmar que 
a exemplar unico. pois os camlnhos da Hls
torla Postal sao muito longos e certamente 
percorrem todo 0 mundo. 
Com surpresa. mas com outra companhia 
e agora batlda a tlnta preta. voltamos a 
encontrar este GOA 1 num envelope de 
carta dlrlglda a Llsboa em 13 de Julho de 
1870; a outra marca agora Impressa, P. N. 
Poo pode ver-se no modelo que se apresen
ta, podendo Interpretar-se como "Porte Noo 
Pago' as Inlcials que acompanham a GOA 
1. 

Devemos voltar a referlr que as marcas 
"acessorias" que as vezes acompanham a 
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marca Tlpo, sao em geral produzldas per ou
tros carimbos e que provavelmente noo exls
tlam em todas as estac;6es. p~r 1550 que a 
malor a sua escassez. 0 exemplar aclma re
presentado a 50% do seu tamanho natural. 
tam bam nunca fol notado pelo autor noutra 
correspondencla postal de GOA e apenas 
podemos em final reconhecer a longevidade 
deste Tipo GOA 1. desde Julho de 1824 ata 
Julho de 1870 - 46 anos; a certo que dentro 
dessa longevldade foram utlllzados os outros 
dols Tipos, que seguldamente apresentaremos. 

No Tlpo GOA 2 mostramos 0 unlco exem
plar que conhecemos em tlnta encarnada 
e que pertenceu a antlga colecc;oo de 
Joaqulm Leote. As letras deste Tlpo sao mals 
arredondadas e 0 trac;o mals gross~. Nunca 
vlmos outr~ exemplar senao com tlnta se
pia, como as variedades que a segulr apre
sentamos e em gerQI parcialmente desva
necldas. Ha quem aflrme que este Tlpo, a 
cor vermelha, noo sera bem 0 Tlpo GOA 2. 
mas devemos ter em atenc;oo que a mar
co foi mal batlda e deve ter escorregado 
para a direlta. delxando aparentemente, os 
trac;os das letras mals gross~s. 0 que de res
to tambem acontecla noutras operac;6es 
postals. 

If' '. 

As outras varledades que conhecemos 
a sapia, vem acompanhadas das letras P. 
P. (Porte Pago), umas vezes por clma outras 
vezes p~r baixo do palavra GOA. 0 que 
confirma a independencla de carimbos. 

Os exemplares conhecldos tem datas 
compreendldas entre 1843 e 1852, p~r Isso 
que podemos admltir que este Tlpo GOA 2 
fol mais usado na decada de 40. chegan
do mesmo a ultrapassar 0 seu limite, pols 
documento que determlnasse a sua In utlll
zac;ao fol coisa que nunca existlu, que seja 
do nosso conhecimento. 



GOA 
p. p. 

Chegamos desta forma 00 Tlpo GOA 3, 
que tem aspecto e configuro<;:ao com ple
tamente dlstinta das anteriores, pois e essen
clalmente constltufda por 3 rectangulos, dois 
no Interior do tercelro, com a palavra GOA 
no rectangulo Interior superior, tal como atras 
fol mostrado. No correspondencla do epo
co, conhecemo-Ia a vermelho e a violeta; 
com diversas Inscri<;:oes, como seja 0 P. P. 
(porte pogo) no rectangulo inferior, outras 
vezes s6 a data nesse mesmo rectangulo, 
ainda par vezes com a data manuscrita 
entre a palavra GOA e as letras P. P. e por 
vezes 0 rectangulo Inferior em bronco. 

E alnda nao flcamos por aqul, pols te
mos exemplares que nos mostram este GOA 
3 com as 4 vertices do rectangulo exterior 
truncados; trata-se de um segundo carlm
bo em uso e nao desgaste no tipo original, 
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pols as datas nos car
tas garantem-nos essa 
afirma<;:ao; a segulr se 
apresentam com re
du<;:ao de 50%, dols 
exemplares, um im
presso a tinta verme
Iha e 0 outr~ com 
tlnta vloleta. 

Como se dlsse an
terlormente, os Tlpos 
dos carimbos foram le
vemente retocados, 
pols nos originals, as 
marcas estao ilgeira
mente gravadas e a 
fotoc6pia alnda fica 
menos marcada, da
da a antiguidade do 
papel do original. 

Os exemplares que 
vlmos e os que possufmos, permitem-nos afir
mar que este Tlpo GOA 3, fol usado entre os 
anos de 1854 e 1871. Isto e, ate a passagem 
para 0 perfodo fllateilco, sem contudo ha
ver, do nosso conhecimento, qualquer do
cumenta<;:ao que ordenasse 0 Infclo; quanto 
ao final, nao ha duvidas, pois entramos no 
perfodo filatelico, com as marcos ovals de 
barras, numerlcas e literals, que pensamos 
poder apresentar em pr6xlmo apontamen
to. 

Nao termlnamos sem, mals uma vez, 
advertlr quem tlver a paclencla de nos ler, 
que isto se trata de um apontamento da
qullo que 0 autor conhece e que, tal como 
nos originals, pode (e deve) estar com al
guns erros, sendo de toda a conveniencla, 
que outros, com mals conheclmentos, se 
manlfestem nos revistas da especlaildade. 

(Continua) 

Novas Emissoes 
Portuguesas 

UPAlP - JUVENTUDE, EDUCA~O, ALFABETISMO 

Data de emlssao: 12 de Marc;:o de 2002 
Desanho: Lulz Duran/Vltor Santos 
Impressao: I.N.C.M./Offset 
Popel: Esmalte 102 g/m2 
Denteado: 12x 12'/2 
Formato: 40 x 30.6 mm 
Folhas: De 50 selos de coda taxa 
Plano de emlssao: 
€ 0,70 - 350.000 
€ 0,70 - 350.000 
€ 0,70 - 350.000 
FDe: Usboa, Porto, Colmbra, Evora. Faro, Funchal e Ponto Delgado. 
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INTEIRO POSTAL .. • 
Comemoratlvo dos "125 anos da Funda.,ao do Hospital de Dona Estefania em Lisboa 

Data de emlssao: 11 de Abrtl de 2002 
Desanho: Vltor Santos 
Impressao: Utografla Mala 
Popel: Cartollna bronco 
Formato: 151 x 104 mm 
5elo: € 0.28 Impresso a part[r de fotografta do arqulvo 
do Fundac;:ao do H.D.E. "Natal de 1926" 
Tlragem: 50.000 exemplares 
Carlmbo comemoratlvo: aposto no anflteatro 
do Hospital D. Estefanla em 11/04/2002 das 15.00 as 18.00h. 

RR219388897PT 
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Exposi~ao Filatelica 
de Homenagem a Portugal, 

na Corunha 

o Grupo Fllatellco e Numlsmatlco de 
Nola (Corunha) levou a efelto no passado 
dla 13 de Malo, no Teatro Coliseo Noela, a 
exposlc;:ao em epigrafe, on de esteve expos
ta a colecc;ao Albertlno de Figueiredo. Este 
evento coincldlu com a semana das Letras 
Galegas. 

Presldlu a Inaugurac;ao D. Jose Antonio 
Pombo Mosquera, Subdlrector Geral da 
Politica Llnguistlca do Conselho de Educa
c;ao e Ordenac;ao Unlversltaria. 

La Titulizacion de Bienes Tangibles 
con especial referencia 

a la Filatelia 

Edltado pel a Fundac;:ao Albertlno de 
Figueiredo para a Filatella acaba de ser pu
bllcado 0 IIvro em epigrafe da auto ria de 
Pablo Alonso Gonzalez. 

o IIvro com 404 paglnas, tem um excelen
te aspecto grafico e segundo 0 seu autor a 
"ideia central desta obra e demonstrar que e 
possivel levar a cabo um processo de 
tltullzac;:ao baseado em activos nao flnan
ceiros como sao os bens tangiveis, em con
creto, os contratos de inversao fllatetica e 
os selos de colecc;:ao." 

A dlrecc;:ao do CFP aparece sensibilizado 
o exemplar oferecldo para a sua blblloteca. 

Funda~ao Albertino de Figueiredo 

De acordo com os estatutos da Funda
c;:ao em epigrafe, 0 orgao dlrlgente da mes
ma fol renovado parcial mente com a 
entrada de dols novos elementos: Horaclo 
Perez Vasquez, Engenhelro Aeronautlco e 
Ramon Soler Antlch, formado em Dlrelto, pro
fissional fllatellco e numlsmatlco, alem de 
perlto de reconheclmento merlto. 

Revista FEPA NEWS 
Dlrlglda pelo nosso prezado associ ado e 

amigo, Senhor Pedro Vaz Pereira, lIustre Presl
dente da Federac;ao Portuguesa de Fllatelia/ 
APD e Presldente, recentemente eleito, da 
FEPA (Federac;:ao Europela de Assoclac;oes FI
latellcas), chegou as nossa maos 0 primelro 
numero desta revista com novo formato, a 
qual, no dlzer do seu dlstinto director "Vem 
trazer a Europa Fllatellca um meio de Interll
gac;:ao entre as suas Federac;:6es Naclonals". 

Sem qualquer espirlto de Iisonja, anall
sando, slm, objectlvamente a nova revlsta, 
chega-se facllmente a conclusao que 0 seu 
novo director nao se poupou a esforc;os 
para apresentar um trabalho de excelente 
qualldade que, alias, tanto quanto sa be
mos, fol ja multo apreclado pela maloria dos 
dlrlgentes das Federac;oes Naclonais que 
integram a FEPA. Nao sendo possivel descre
ver 0 seu conteudo diremos apenas e mais 
um valloso contrlbuto que Pedro Vaz Perei
ra da a Fllatella Europela, prestlgiando ao 
mesmo tempo a Filatella Portuguesa da qual 
ele e 0 dlrlgente maximo. 

Agradecemos 0 exemplar que foi of ere
cldo a nossa blblloteca e apresentamos ao 
lIustre presldente da FEPA e director da sua 
revista as mais slnceras fellcltac;:oes. 

A. MOLDER 
FILATEUA- MEMBRO ACOFlL 

RUA 1.. DE DEZEMBRO, N.g 101, 3.· - 1200-358 LlSBOA - Tel. : 21 342 15 14 Fax: 21 342 9534 

I COMPRA e VENDA I 
REPRESENTANTE EXClUSIVO DE TODO 0 MATERIAL FILATELICO E NUMISMAnco DA CONCEITUADA MARCA AlEMA «KABEII 

EXPOSII;AO PERMIINENTE DE SELOS NO HIILL DE ENTRIIDII E NO 3.° IINDIIR (ElevQdor) 

SERVI<;O DE NOVIDADES ESTRANGElRAS PORASSINATURA PARA OUALOUER TEMA OU PAis 
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HISTORIA POSTAL DE ANGOLA (10) (*) 
o SERVIf;O POSTAL PARA 0 EXTERIOR 

DURANTE A 2.a GUERRA 

Elder Manuel Pinto Correia 

t - INTRODU~O 

Com a eclosao da Segunda Grande Guerra em 1 de Setembro de 1939, Portugal apres
sou-se a declarar a sua neutralldade em 3 do mesmo mes, Invocando os prlnciplos da Allan
c;:a _ Luso-Brltanlca, Instrumento tutelar da politlca externa portuguesa, e com a anuencla da 
Gra-Bretanha. 

Asslm, logo em Setembro de 1939, 0 Governo IIderado por Oliveira Salazar comec;:ou por 
adoptar um apertado sistema de controlo economlco, que permltlsse: 

a) - Optlmlzar 0 controlo do Estado sobre as actlvldades economlcas atraves dos orga
nlsmos corporatlvos exlstentes ou a crlar, evltando a tendencla para 0 
ac;:ambarcamento e 0 chamado "mercado negro" 

b) - Promover 0 auto-abasteclmento em bens essenclals. 
c) - Conter 0 consumo de bens Importados e asslm controlar as tendenclas Inflaclonlstas 

(Fig. 1). 

Mas estes ~ropositos vlrlam a esbarrar na politlca economlca de guerra, Imposta pelos 
Allados, atraves de medldas que punham em causa as economlas externas dos paises . 
neutrals, afectando nao so a economla como tambem a socledade portuguesa. Os Allados 
desde 0 comec;:o da guerra, exerceram um controlo apertadisslmo sobre as relac;:oes exter
nas dos paises neutrais, prlnclpalmente atraves do bloquelo das suas vias de abasteclmen
to e comunicac;:oes, sendo a Inglaterra extremamente zelosa no cumprlmento destas restrlc;:oes. 

Os navios portugueses estavam sujeltos a concessao de uma autorlzaC;ao especial 
(Navycerts) para navegarem, tendo de fazer uma especlficac;:ao detalhada de toda a 
carga. 

_ Durante a Segunda Guerra Mundlal, Llsboa para alem de grande porto maritimo num 
pais neutral. passou a ser fim de escala das IIgac;:oes aereas dos hldroavioes que demanda
vam dos Estados Unldos da America, tendo-se convertldo em lugar de refugio de mllhares 
de pessoas oriundas da Europa e par consegulnte transformou-se num grande centro de 
esplonagem. Tal sltuac;:ao determlnou que os Allados e nomeadamente a Inglaterra 
Implementassem um servlc;:o apertado de censura as correspondenclas remetldas ou dlrlgldas 
a Portugal, asslm como as das suas possessoes ultramarlnas, prlnclpalmente Angola e Mo
c;:amblque. 
_ ~aram anos dific~l~ para a populac;:ao de Angola, e 0 servlc;:o de correlo externo da pro

vincia passou por dlflculdades Imensas no sentido de fazer chegar 0 mals rapldo possivel 
aos destinatarios as correspondenclas expedldas e recebldas. Mas toda essa boa vontade 
de bem servir, dependla da maior ou menor disponibilidade dos Ingleses em facultar as malas 
entretanto retldas para censura, bem como da malor ou menor regularidade dos transpor
tes maritimos ou aereos. 

(. ) - Artlgo ja publlcodo no Fllotella Lusltono nO, 2 serle III de Junho de 2001 
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Fig. 1 - Carta remellda de Saurlmo em 15.11.1939 para Glasgow com Iransllo por Llsboa em 26.12.1939 
censurada pelos servlcros Ingleses. Pagou de porte 1 $75 (1' porte para poises eslrangelros). 

2 - A ClNSURA INTERNA 

Como e normal. em situac;:6es de conflitos bellcos e sempre Implementado um servlc;:o de 
censura. mesmo nos casos em que 0 pais tenha declarado a sua neutralldade. como e 0 
caso de Portugal durante a Segunda Grande Guerra. Asslm. Angola como parte Integrante 
de Portugal tambem fez publlcar no Boletim Oficlal n° 31 de 7 de Agosto de 1940 a Portaria 
n° 3431 da mesma data. que regulamentava os Servlc;:os de Censura na Colonia. 

Os servic;:os eram exercidos por uma comissao de censura que funclonava em Luanda 
sob a superlntendencla da Repartlc;:oo de Gabinete do Governo Geral. com delegac;:6es 
de censura. funclonando Junto dos governadores das provinclas de Benguela. Huna. Huambo 
e Malanje. Podia alnda 0 Governador Geral em casos especlais atrlbulr func;:6es de censura 
as Intendenclas dlstritals (Fig. 2). 

Segundo 0 regulamento. a censura podia ser exercida previa ou repressivamente. No 
que concerne as correspondenclas postals. elas noD estavam contempladas. estando ape
nas suJeltos a censura previa os telegramas para 0 estrangeiro que respeltassem a assuntos 
politicos e socials. e a censura represslva efectuada nas estac;:6es telegrafo-postals aos tex
tos dos telegramas recebldos. E deveras curiosa a noD Inclusoo das correspondenclas pos
tals como objectos sujeltos a censura e isso mesmo de comprova pelo desconheclmento de 
correspondenclas de Angola censuradas pelas autorldades portuguesas durante a Segun
da Grande Guerra. 
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Eng,O Albertino de Figueiredo o Director do Museu Militar 
visitou a sede do CFP 

No passado dla 17 de Malo. no Teatro 
Collseo Noela. em Nola. 0 nosso muito pre
zado amigo e lIustre consoclo. Eng.o Albertlno 
de Figueiredo proferiu uma Conferencla so
bre «Fllatella e Historia Postal de Portugal •. 
por Inlciativa do Grupo Fllatel lco e 
Numlsmatlco de Nola que. na ocasioo. 
galardoou 0 conferenclsta com 0 Emblema 
de Ouro da Socledade e com 0 Cruzeiro de 
Prata Grande. 

o director do Boletlm do CFP agradece 
o convlte que Ihe fol enderec;:ado para es
tar presente no almoc;:o de homenagem ao 
dlstlnto fllatelista. 

o Senhor Coronel Manuel Jose M. Ribei
ro de Faria. d lgnissimo director do Museu 
Milltar. em Usboa. acompanhado do preza
do assoclado Dr. Jose Carlos Fernandes, 
medico do EME. vlsitou. no passado dla 16 
de Marc;:o. a sede do nosso clube. tendo 
sido recebldo pelo presidente e vlce-presl
dente da dlrecc;:oo. respectlvamente Dr. 
Eurlco Lage Cardoso e Comendador Jose 
Rodrigo Dlas Ferreira. Apos uma breve vlsita 
as Instalac;:6es do nosso clube. os referldos 
membros da dlrecc;:oo ofereceram ao lIustre 
vlsltante a medalha do clube. 

DOMINGOS DO SACRAMENTO, HERDEIROS 
MARIA CEdUA DO SACRAMENTO 
Rua do Crudfrxo, 26 • Telefone 213424891 • Te!efux 2134723 41 • 1100-183 USBOA • PORTUGAl 
URl: http://d·sacramento-herd .cidadt!'llrtual.pt ' e-ma~: d.sacramento@mail.telepac.pt 
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Livro "Para a Hist6ria da Astronomia em Portugal" 

No ana em que se comemora 0 quinto centena
rio do nascimento de Pedro Nunes, 0 astronomo mais 
notavel da Peninsula Iberica no seu tempo, editar urn 
livro e emitir urn conjunto de selos assinalando 0 con
tributo portugues para 0 desenvolvimento da "arte de 
perscrutar os ceus" e, inquestionavelmente, urn con
tributo para proporcionar urn melhor e mais difundi
do conhecimento dos nossos valores, do nosso 
patrimonio, da nossa historia. 

Come<;ando pela apresenta<;ao de «A Astronomia 
em Portugal na Idade Media», prosseguindo nos ca
pitulos seguintes pela explana<;ao do papel desta cien
cia na "Difusao da Fe e do Imperio", revivifica<;ao da 

constru<;ao de "Os Primeiros Observatorios", rememora<;ao do papel fulcral de "A Escola Poli
tecnica" e de "0 Observat6rio da Ajuda", para conduir com 0 evolucionismo de "A Astronomia 
a partir do Sec. XX", 0 autor, Maximo Ferreira, propicia ao longo das 115 paginas deste livro, 
profusamente ilustrado, com imagens quase ineditas, uma compreensao mais ampla e perfeita 
das causas e consequencias dos estudos astronomicos ao longo dos tempos no nosso pais. 

Entender 0 cosmos e as suas leis, desvendar os seus enigmas tern sido 0 ala de astrologos, 
fil6sofos, teologos, astronomos e astrofisicos e as suas investiga<;6es muito concorreram, ainda 
que de forma imperceptivel, para 0 bem-estar dos individuos e dos povos. Basta recordar as 
implica<;6es sociais, econ6micas e cientificas que tiveram os inventos do astrolabio e do telesco
pio. Dai, tambem, a importancia deste livro que, alem de constituir justa homenagem a tantos 
cientistas emeritos, e ainda a primeira iniciativa levada a cabo entre nos de promover uma ampla 
divulga<;ao da Historia da Astronomia em Portugal. 

Com tiragem limitada e numerada, graficamente esmerado, este livro e, alem do mais, va
lorizado com 0 bloco (valor facial : €1,71) e os tres selos (valores faciais 2 x €0,28 - €1,15) da 
emissao filatelica comemorativa dos "500 Anos do Nascimento de Pedro Nunes"; e 0 bloco (va
lor facial €1,40) e os oito selos (valores faciais: 2 x €0,28 - €0,43 - 2 x €0,45 - €0,54 - €1,15-
€1,75) da emissao alusiva a "Astronomia". 

Pre<;o: € 42,00 

Ii Venda: 
• Na sua Esta<;ao de Correios 
• Na Filatelia 
~ Loja - Av. Casal Ribeiro, 28 - 1049-052 LISBOA 
~ Atraves da linha gratis 800 273 273 
~ Por fax: 21 311 1848 
~ e-mail : mercadonac@ctt.pt<mailto:mercadonac@ctt.pt> 
~ Por correio (nao precisa de selo) para: Remessa Livre 11004 1032-960 LISBOA 

Ofertas: 

Ao adquirir este livro, recebera gratuitamente a revista trimestTaI do Clube do Colecciollador e 0 

dire ito a quota de socio deste elube, durante WI! ano. Recebera tambbl! um marcador de livros. 
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Fig. 2 - Carta remetlda de Nova lIsboa (15.11.1941) para Nova York (20.07.1942) com translto por lIsboa 
(05.03,1942). Transportada ao ' culdado do rematenta' , 101 apreendlda a bordo pelos servlltos de censura 

Ingleses. Pagou de porte 1 $75 ( I'. porte para paises estrangelros ) 

3 - A CENSURA EXTERNA 

Contrariamente 00 que se passou com a censura Interna, a correspondencla de Angola 
durante a Segundo Guerra Mundial, esteve sujelta a uma rlgorosa censura externa, prati
coda prlncipalmente pelas autoridades Inglesas. 0 cerco era de tal forma apertado que 
poucas foram as correspondenclas expedldas ou recebldas que noo ten ham sldo objecto 
de censura quer por Ingleses no generalldade, quer pelas entidades belgas nos correspon
dencias expedidas via Congo 6elga . 

3 •• - A censura Inglesa 

Desde 0 iniclo do confllto armado os ingleses Impuseram um apertado sistema de censu
ra, obrlgando as entidades de Portugal ou das col6nlas a entregar as malas posta is para 
censura previa, e quando noo 0 fazlam, os navios portugueses eram abordados pela ma
rinha inglesa apreendendo-se as malas postals. De sltua<;:6es destas nos do conta uma 
pequeno noticia do Diorio de Luanda de 24 de Janeiro de 1941 que transcrevemos: 

Chegou a Luanda correlo da Europa 
No vapor "Da/agando' que entrou hoje no nosso porto com um carregamento de 6/

coo/ desidratado do Companhia Agrlco/a do Casseque/ vieram para Luanda 46 ma/as 
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1.9tl. 
FIQ. 3 - Carta remeHda de Angola para Inglaterra via Con9Q-Belga censurada pelol servlc;:os bel9Qs e 

duplamen" censurada pelol servlc;:os IlI9Ielel. Pa9Qu de parle 1$75 ( I" parle para a estrangelro ). 

de correlo do Europa que havlam sido apreendldo h6 tempos no vapor Colonial 6 saida 
de L/sboa, e (oram delxados no Loblto cremos que por vapor ingles. 

Inlclalmente. a censura Inglesa as carrespondencias com arigem e destlno em Angola. 
era efactuado em Freetown. 0 servlc;:o era morose e acumulava-se de tal forma que uma 
car1'tl remetldo de Angola normalmente demorava cerca de 40 dlas a chegar a Llsboa como 
se pode constafar pela carta do Fig. 1. A carta remetida de 5aurlmo em 15.11.1939 para 
Glasgow com translto por Llsboa em 26.12.1939 necessitou de 41 dlas para fazer 0 trajecto 
de Angoici 00 Contlnente. Alnda sobre 0 assunto torna-se oportuno reproduzlr parte de uma 
noticio inserta no Diorio de Luanda de 4 de Fevereiro de 1941: 0 Paquete Mouzlnho que 
hoje chegou a Luanda traz/a mil e tal malas de correlo da Europa, de outros vapores e 
j6 censurado, 0 qual flcou. apesar dlsso, em Freetown. apreendldo pela censura Inglesa. 
Pelo noticla confirma-se 0 lentldOo do servlc;:o, po is no coso chegou-se a acumular mals de 
mil malas postals s6 para Angola. Mas tambam se constata que os Ingleses apenas confia
yam nos seUI servh;:os de censura, pols pratlcavam-na mesmo que a correspondencla ja 
estlvesse censurada palos servlc;:os de outros poises. 

No senti do ascendente Luanda - Llsbaa a correspondencia era expedlda de Angola 
par via maritima pelos paquetes portugueses. que eram interceptados pela Marinha Ingle
so junto a Freetown no Serra Leoa. Elementos das forc;:as Inglesas subiam a bordo dos pa
quetes recolhlam as malas postals e efectuavam uma rigorosa vlstorla a toc:los os passagelros 
e trtpulac;:ao. noo sendo raro deterem passogeiros que conslderassem perlgosos para os seus 
Interesses e apreenderem correspondencla transportada em mao ( Fig. 2 ). As malas retidas 
para censura, somente no paquete segulnte emm expedldas para Usboa. 

Entretanto com 0 alastrar do Guerra pelo contlnente afrlcano e motlvado pelos sucessl
vos avancvos das tropas alerT1CJ.s em Africa, os Ingleses mudaram em meados de 1941 os ser-
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que nestas questoes. 0 assunto sempre sobe
ja para alguam. Geralmente. 0 mals fraco.) 

Artlgo 4.° Em coda direcc;:oo telegrapho
postal havera uma planta topographica 
das Iinhas que Ihes pertencerem. no qual 
esteja marcada a dlrectrlz de coda uma 
d'essas IInhas. bem como as dlstancias dos 
postes as esfradas proximas. 

A partir deste momento. 0 tecldo urbano 
dos grandes e pequenos centr~s comec;:ava 
a acusar 0 impacto do desenvolvlmento. Os 
pr6prlos edlficlos hlst6rlcos. tarres slnelras. Igre
jas e outros monumentos passaram a servlr de 
suportes para as IInhas do teh§grafo. posterl
armente para as IInhas telef6nlcas ou para as 
redes de energla. 56 praticamente nos nossos 
dias se comec;:aram a aplar grande numero 
dessas Instalac;:oes. sobretudo a partir do 
momenta em que fol possivel substltulr as 11-
nhas par cobos coaxlais. mals recentemente 
par flbra 6pticas. 

Flcaram-nos ogara para nos Indlcar 0 pro
gresso. as antenas de televlsoo ou as parabo
las para a captac;:oo dos slnals de satallte. 

Filatelia Joaquim A.S. Ma~as 
Rua do Crucifixo, 76 - 2.0 Sala H 
1100-183 Lisboa PORTUGAL 
Tel.: +351-213467661 
Fax: +351-21 325 90 90 
http://www.ftlatelia.tv 
e-mail:j.macas@filatelia.tv 

SELOS • HIST6RIA POSTAL 
COMPRA - VENDE 

Aberto de V' a 6.!! das 14.30 as 19.00 
(de manha, com marca~ao previa) 

Agora com loia virtual 
na Internet. Endere~o: 

WWW.CARTOFILIA-FILATELlA.COM 

ii 
fl A'~R S 

SOMaS ESPECIALISTAS 
Em selos classicos, series antigas 
e modernas de todos os parses. 

: ~I _ '1 < J Historia Postal Mundial. 

Solicite 0 envio GRATUITO de: 
• Catalogos de vendas mensais. 
• Catalogos de Leiloes pelo correio. 

o conteudo dos nossos catalogos esta dedicado ao 
coleccionista de medio e alto nfvel filatelico 

FILATELIA LLACH , s. L. 
Fundada em 1915 

Diagonal, 489 
08029 BARCELONA (Espana) 

Tel. 34.93.410.50.00 
Fax 34.93.419.47.28 

fHlach@filatelialiach.com 
web: www.filateliaHach.com 
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Esta quota porte noo podera exceder 50 
por cento do referida taxa. 

Artigo 14.0 Soo condi<;oes expressas dos 
contratos para estabelecimento de linhas e 
esta<;oes requeridas por particulares: 

1. ° 0 dep6sito previo, em dinhelro ou em 
inscrip<;oes do junto de credito publico pelo 
seu valor no mercado, de uma quantia 
nunca Inferior a 100$00 rels, nem superior a 
reis 500$00, segundo a Importancia provavel 
do movlmento do esta<;oo. 

2.° Flcar a cargo do concessionarlo: 

0) Toda a despesa de constru<;oo do 
linha que for necessario estabelecer 
para a ligar a esta<;oo a rede ja exls
tente; 

b) Todas as despesas de montagem do 
esta<;oo e apparelhos, e a Impor
tancia do acquisi<;ao ou aluguer dos 
apparelhos e alfalas telegrafflcas 
necessarias, que forem fornecidas 
pelo estado. 

(Como podemos depreender, a mon
tagem de uma Instala<;oo telegraflca re
presentava um investimento de certa mon
to .) 

Artlgo 15.° Quando 0 governo julgar con
veniente alargar os limltes do rede do esta
do, ou quando por circunstancias superve
nientes a esta<;oo deva passar nos termos 
do artlgo 35.° do decreto de 29 de Julho de 
1886 a encargo do estado, podera este 
approplar-se do linha e esta<;oo respecti
vas, Indemnisando 0 concesslonario. 

Folta agora determlnar as condl<;oes 
em que devem ser estabelecidas as linha 
telegraflcas, Isto e, criar toda a 'Infraes
trutura<;oo necessaria a suo implanta<;oo. 

E entoo como ainda hoje, levantavam
se inumeros problemas de ordem juridlca no 
ambito dos contratos entra a Admlnlstra<;oo 
e os propriatarios dos terrenos e im6vels onde 
a implanta<;oo deveria ter lugar. Isto e, a 
dlferen<;a entre os Interesses colectivos e os 
Interesses partlculares. 

o assunto presente e comtenplado pe
los "Instru<;oes Regulamentares para 0 esta
beleclmento das linhas telegrafficas·. 

Artigo 1.° Ordenado que seja pelo gover
no 0 estabelecimento de uma linha 
telegraphica, a dlrec<;oo dos correios, 
telegraphos e pharoes, mandara indlcar a 
dlrectriz ... e envlar para a mesma reparti<;oo 
a planta, acompanhada de todos os esc 10-
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recimentos que possam guiar no suo adop
<;00. 

§ 1.° Os projectos das Iinhas telegra
phicas seroo feltos no escala 1: 1 0000, Indi
condo a planta com aproximac;oo, 0 
figurado do terreno em uma faxa de 100 
metros por coda lado nos terrenos pianos e 
50 metros nos terrenos accidentados. A plan
to devera ser acompanhada de mem6rla 
descriptiva indicando a qualldade dos ter
renos que atravessa a linha; se sao terrenos 
de alluvloo, terras lavradias, pedregosas, 
etc., qual a cultura a que andam sujeltas; 
em geral conter todas as indica<;oes, que se 
Julgem utels para guiar a admlnistrac;oo su
perior no adop<;oo do tra<;ado. 

(VeJa-se 0 culdado do lefislador em 
acautelar os Interesses dos particulares no 
sentido de Ihes evltar prejuizos. Noo obstan
te, 0 artigo 2.0 contrapoe) 

Artigo 2.° E obrigatorio para os pro
prietarlos de predlos rusticos ou urbanos a 
colloca<;oo de postes, consolas e passagem 
subterranea de fios, nos proprledades; e os 
trabalhos de repara<;oo e conservac;oo das 
IInhas telegraphicas. 

§ 1.° Acontecendo poram, que a colo
ca<;oo de postes ou tubos que convenha 
para uma melhor dlrectrlz possa cousar 
prejuizo, noo s6 pel a installa<;oo, mas para 
os cuidados do conserva<;ao, em um terre
no sujeito a determlnadas condlc;oes de 
cultura, toes como jardlns, pomares, hortas, 
ou em geral qualquer terrenor sujeito a cul
tura Intenslva, n-este coso havendo recla
ma<;oo do proprletario e verlficada que seJa 
a rasoo d-essa reclama<;oo 0 governo in
demnlzoro 0 proprletario, ou se for posslvel 
fara variar a dlrectriz para evltar-se 0 
prejulzo. 

§ 2.° Nos proprledades urbanas noo po
deroo collocar-se consolas ou executar qual
quer trabalho para Installa<;oo de lin has 
telegraphicas sem ser prevenido 0 pro
prletario, para de comum accordo se pro
ceder a suo execu<;oo. 

§ 3. ° Os prejuizos causados nos telhados 
ou madelramentos, que provenham do 
installa<;oo ou repara<;oo das linhas, seroo 
d'elles indemnizados os proprietarlos, sendo 
no segundo coso a suo Importancla de
duzlda do salario do empregado que 
com meter 0 prejulzo, por falta de cuidado. 

(Flcava asslm estabelecldo 0 catalogo 
das disc6rdlas entre os interesses colectlvos 
e os Interesses privados, sempre definidos 
com aflnco. 0 paragrafo tercelro, dlz-nos 

vic;os de censura a correspondencia de Angola de Freetown para a Cidade do Cabo. Tal 
mudan<;a acarretou mais problemas e atrasos. 

Asslm, as correspondencias eram enviadas pelos paquetes portugueses para sui a com i
nho de Mo<;ambique e entregues a censura no Cldade do Cabo, e recolhidas no regresso 
coso ja se encontrassem censuradas, 0 que raramente acontecia. 0 normal era s6 no pa
quete segulnte as mesmas seguirem para Llsboa. Uma demora imensa. 

3.2 - A censura belga 

Com menor frequencla 0 Congo Belga era utillzado como via encaminhamento de cor
respondencias durante a Segundo Grande Guerra. 0 Congo Belga antes do confllto arma
do era normalmente utllizodo para canalizar correspondencias que por via aerea eram 
destinadas a Europa, atraves dos avl6es do Sabena. Eram as localidades vlzlnhas com 
predominancia do Dundo e por consequencia a Companhia de Diamantes de Angola as 
grandes beneficladas com a proxlmidade belga. Mas" logo ap6s 0 iniclo do confllto, essa 
via fol fechada. Assim as poucas correspondencias conhecidas censuradas no Congo Belga 
eram as destinadas a col6nia belga, ou aos Estados Unidos encamlnhadas por via maritima 
via Boma e Matadl. 

MARTA [)A CRUZ & CRUZ, 
FAZi/NOAS, MIUDEZAS, MERCEARIA E FERRABENS 

BOVA LlsaOA - ox. PO."AL 11.° •• 
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Fig. 4 - Carta remetlda de Nova Llsboa (30.09.942) para 0 Porto (29.10.942) com translto por Llsboa 
(28.10.942). Pagou de porte $50 correspondenle 00 peso ate 20 grs. ( 1° porte para 0 Contlnente). 

. 0' 

Remetlda ' 00 culdodo do remetente' consegulu furtar-se 00 servhro de censura Ingles levando apenas 29 
dlas a chegar a Llsboa. 
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Embora a correspondencla para 0 Congo Belga ou em transito para outros paises, fosse 
censurada pelas entldades belgas, neste ultimo caso teriam novamente que passar pelo 
filtro da censura Inglesa, pols que como atras ja me. referi estes apenas confiavam nos seus 
servl<;os. Como exemplo a carta da Fig. 3 foi remetlda de Vila General Machado pela am
bulancia ferrovlaria Loblto - Teixeira de Sousa (12.09.1940) para Bath na Inglaterra, com tran
sito por Dllolo (13.09.1940) e Elizabethville onde fol censurada pelos servi<;os belgas. Seguindo 
para Inglaterra fol duplamente censurada pelos servic;:os ingleses. 

4 -0 ENCAMINHAMENTO DAS CORRESPONDENCIAS E PROCESSOS DE MINORAR OS 
ATRASOS NA SUA CIRCULA~O. ( MAPA 1 ) 

A principal via de encamlnhamento das correspondenclas postais de Angola para 0 
exterior era a maritima, segulda pela via aerea ainda a dar os primeiros passos. 

4.1 - Via maritima 

o encamlnhamento das correspondenclas por via maritima durante 0 conflito comportou 
dols cenarios ja anterlormente referidos. No primelro as correspondencias eram encaminhadas 
para norte e censuradas em Freetown, e no segundo a partir de mead os de 1941 , muito mals 
moroso, as correspondencias eram remetldas para sui ( Cldade do Cabo ) para serem censu
radas pel os servl<;os Ingleses, e depols retornando a norte com destlno a Llsboa. 
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Fig. 5 - Carta remetlda de Sa do Bandelra para Flladeifla via Novo Us boo - Cabo. Pagou de porte 
1$75 correspondente 00 peso ate 20 grs. (I' porte para poises estrangelros). 
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nhas e estac;:6es telegraphicas ficam sujeltas 
ao disposto do art.o 36.° e seus paragraphos 
da lei de 29 de julho de 1886. 

Vejamos entao 0 art.o 36.° da lei em cau
sa: 

As corpora<;6es admlnlstratlvas pagam 
annualmente ao estado por cada esta<;ao 
telegraphica estabelecida a pedldo d'ellas, a 
quantia de 150$00 rels, sendo a casa e mobilia 
fornecldas pelos corporac;:6es, e ficando a 
receita e a despeza de explora<;ao por con
ta do estado. 

§ 1.°0 estado construlra, por conta das 
corporac;:6es, as linhas necessarlas para a liga
<;ao das esta<;6es com a rede telegraphlca 
geral. 

(A frente reproduzlmos a leglsla<;ao que 
estabelece as condl<;6es a que deve obede
cer a montagem destas IInhas) 

§ 2.° As IInhas e 0 material das estac;:6es, 
de que trata este artlgo, revertem para 0 
estado, se a este convier, mediante 
Idemnlsa<;ao, logo que delxem de ser sub
vencionadas pelas corpora<;6es. 

§ 3.° As corpora<;6es admlnlstrativas nao 
teem Ingerencla no servl<;o das linhas e esta
<;6es, que subvenclonarem. 

§ 4.° deverao passar a cargo do estado 
as esta<;6es, cuJa receita IIqulda nacional for, 
pelo menos, em tres annos successivos, igual 
as despezas da explora<;ao. 

o paragrafo 5.° define exaustlvamente 0 
que se deve conslderar como despesas de 
explora<;ao. Flxamos aqul apenas 0 seu pon
to 4.°: A importancia da despeza de dlstrlbul
<;ao de telegrammas na area da dlstrlbul<;ao 
gratuita. 

(Num artlgo segulnte, abordarel a legls
lac;:ao referente aos telegramas, focando ai 
aspectos mals Importantes da tecnologla 
postal relatlva) 

Artigo 37.° A constru<;ao e explora<;ao das 
esta<;6es e das IInhas que as ligam a rede do 
estado, estabelecldas a pedldo dos partlcu
lares, sao encargo dos concessionarlos. 

§ unlco. A explorac;:ao d'estas esta<;6es 
fica sujeita aos regulamentos, Instru<;6es e fls
callzo<;ao da dlrec<;ao geral, que podera 
celebrar com os concesslonarlos contratos 
especlals sobre 0 mode de as explorar. 

Nao percamos entretanto 0 fio a meada. 
Regressemos entao a analise das Instruc;:6es 
regulamentares que vinhamos seguldo. 

Artlgo 3.° A casa devera ter as accomo
da<;6es necessarlas para estac;:ao, e reslden
cia do chefe respectlvo e sua familia e ser 
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provida da mobilia, ferramenta e utensllios 
telegraphicos que as Instru<;6es deslgnarem. 

§ unlco. Os aparelhos e acessorios sao 
mlnlstrados a expensas do estado. 

(Os aparelhos e acessorios que se referem 
como necessario ao desempenho do servl<;o 
telegrafico, conslstlam necessariamente das 
chaves de morse, rolos de fita para Impressao 
dos sinais, "alfabeto morse", tintelros e restan
tes artlgos para a sua manuten<;ao. 

Este tipo de tecnologla val permanecer 
ao servl<;o por mals de 60 anos. Quando em 
1945 entrel na Central Telegraflca, ainda exis
tiam a par com os Hughes, especie de piano 
escrevente, Inovac;:ao Introduzlda no tempo 
de Gullhermlno de Barros, considerado como 
o percursor do teletipo). 

Artlgo 8.° Quando as corporac;:6es adml
nlstratlvas nao cumprirem as obriga<;6es 
legaes e regulamentares que Ihes sao Impos
tas, serao fechadas as esta<;6es respectivas, 
quando 0 estado as nao tome a seu cargo 
por convenlencla do servl<;o. 

(Os artlgos 11 e seg. contemplam as ins
talac;:6es de particulares.) 

Artlgo 11 .° Quando qualquer particular 
pretender estabelecer alguma IInha e esta<;ao 
telegraphlca para servi<;o publico e particu
lar, devera requere-Io ao governo. 

§ unico. 0 requerimento sera acompa
nhado de um termo asslgnado pelo preten
dente, em que declare que se suJelta em 
tudo ao que as leis, regulamentos e Instruc
c;:6es respectlvas determlnarem. 

Artigo 12.°" . 
§ 4.° Os contratos poderao durar por 

tempo Indetermlnado ou por periodos cer
tos, reservando-se 0 governo, multo expres
samente, 0 direito de, quando 0 bem publico 
o exlglr, suspender a sua execu<;ao, ou de res
clndlr sem outra Indemnlza<;ao para 0 
concessionarlo alem do pagamento da 
Importancia effectiva do material de que 0 
estado vier a tomar conta. 

Artlgo 13.° 0 concesslonario de IInhas ou 
esta<;ao devera entregar mensalmente no 
cofre do estado, a Importancla cobrada na 
esta<;ao pela taxa e accessorlos da taxa 
dos telegrammas naclonaes ou Interna
clonaes transmltldos (assunto que versarel 
em outr~ proximo artlgo), deduzlda a des
pesa effectuada em todos os telegram mas 
recebldos; e a quota parte que Ihes perten
cer da taxa dos telegrammas expedidos 
pela sua esta<;ao. 



SERVI~O TELEGRAFICO - 1 

N ecessarlamente que nao podemos 
hoje aceltar a fllatella como a acel
taram as seus prlmelros cultores, dado 

que todos as prlnciplos organlzatlvos e to
dos as pressupostos que a deflnlram como 
um campo de conhecimentos au como ac
tlvldade ludlca/dldactlca, terao sldo ultra
passados pelo desenvolvimento natural, 
que Ihe introduziram mudan<;as de concep-
<;00 bastantes slgnlflcatlvas. • 

Todos sabemos como ela hoje se defron
ta com as problemas resultantes das novas 
tecnologlas da comunlca<;oo, quanta mals 
nao seja pelo facto de que tals tecnologlas 
dlspensam qualquer documento au suporte 
que possa ser coleccionavel; retlram a comu
nlca<;ao dos esquemas que classlcamente vl
nham sendo gerldos por Admlnlstra<;oes que 
superintendlam nas tecnologlas postals; flnal
mente porque a sua eventual masslflca<;ao 
tornara au pod era tornar obsoleto as melos 
normals de comunlcar, reduzlndo-os 
quantitativamente de forma slgnlficatlva. 

Fixemo-nos entao num dos prlmeiros aci
dentes derlvado do desenvolvimento tecno
logico que come<;ava a despontar 
exploslvamente pelos flnais do seculo XIX, e 
com a qual a fllatella se havla de defrontar. 

Referimo-nos ao apareclmento do telegra
fa, sua Implanta<;ao, seu desenvolvlmento 
como melo por vezes prlvlleglado de comu
nlca<;ao. 

Sob a Impulso de Fontes Pereira de Melo, 
a telegrafo (versoo Breguet), e Introduzldo 
em Portugal com nao multo grande 
desfasamento em rela<;ao aos paises mais 
desenvolvldos da Europa, no ana de 1885, 
tendo sldo Inaugurada a sua explora<;oo ex
perimental, com IInhas montadas entre a Es
ta<;ao do T errelro do Pa<;o, onde se Instalarla 
a Central Telegraflca, a Palacio das Cortes e 
a Vila de Sintra. 
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Em 1860, a rede Instalada ja se elevava a 
acerca de 2.000 qullometros, IIgando os prin
cipals centros urbanos do pais. 

Em 1857 tol emltlda a primelra regulamen
ta<;ao deste novo servl<;o, Instltuido como 
monopolio do Estado e aberto 0 utiliza<;ao 
publica. 

Por nosso lado estranhamos multo que 
Augusto de Barros nao tenha esc rita uma so 
IInha sobre este assunto, no seu tao comple
to relatorio de 1877. Talvez porque a tecnolo
gla postal relatlva ao servl<;o telegratico 
alnda se naG tivesse evldenciado multo. Mas 
vlria a faze-Io no seu segundo relat6rlo de 
1889, onde, no segulmento da sua vlagem a 
Paris Inc lui uma memoria sabre telegrafos e 
tarols. 

Em 1887, as Instru<;oes regulamentares 
para 0 servl<;o dos Correlos e Telegrafos, na 
sequencia do Decreto de 23 de Setembro de 
1880, Instltuia ja regulamenta<;ao contem
plando a estabeleclmento de esta<;oes te
legratlcas a cargo das corpora<;oes 
administrativas e partlculares, de que des
tacamos os principals artigos: 

Artigo lOA corpora<;ao admlnistrativa que 
pretender estabelecer alguma esta<;ao 
telegraphlca para servi<;o publico e particu
lar devera requerer ao governo. 
o requerlmento sera Instruldo: 

10 Com as segulntes coplas authenticas: 

a) Da acta au parte da acta de ses
sao em que se tenha de/iberado re
querer tal estabelecimento; 

b) Da respectiva approva<;ao da mes
ma octa. 

Artlgo 20 As corpora<;oes admlnistrativas 
que qulzerem estabelecimento de novas 11-

Perante este ultimo cenarlo, as entidades postais angolanas abandon am a via mariti
ma, lenta e incerta, para fazer chegar as malas postals a Cldade do Cabo e desenvolve
ram um processo que permitia reduzir slgniflcativamente a atraso na clrcula<;ao das 
correspondencias. Todas as correspondenclas passaram a utllizar uma via alternatlva que 
nao a maritima para chegar a Africa do SuI. 0 centro das opera<;oes passou a ser a cidade 
de Nova Lisboa que recolhla todas as correspondencias vlndas dos diferentes pontos do 
pais. Par via terrestre chegavam as correspondencias oriundas de Sa da Bandeira e 
Mo<;amedes. Par via ferrovlaria as de Benguela e Loblto. Por via ferroviaria ate Cassoalaia 
e depois par via terrestre as correspondenclas de Luanda e norte de Angola. Reunidas em 
Nova Lisboa eram enviadas por via ferroviarla par Elizabethville para a Cldade do Cabo 
(Fig. 5). 

Este sistema permltlu avan<;ar alguns dlas a chegada das correspondenclas a Cldade 
do Cabo, fugindo a Irregularldade dos transportes mariti mas e ficando ai a aguardar pelo 
prlmelro paquete portugues que passasse a camlnho de Lisboa. 

tli/\ FU .• OIIf",..,.. 
l' r... . tI(Io fUn~ 
l'! F~t _ Iff" 0.,.,.,01 

Mapa I - Vias maritlmas de encamlnhomento dos malas postals 
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Se oficialmente era utllizado este meio para ganhar alguns dias, ja algumas empresas e 
particulares, conseguiam por vezes furar 0 sistema ingles de censura, utilizando 0 servl<;:o "00 
cuidodo do remetente" com ganhos slgnificatlvos no tempo de chegada das suas cartas a 
Portugal. Apresentavam-se nos correios com as suas correspondencias para serem seladas, 
obllteradas e marcadas com 0 carlmbo daquele servi<;:o, entregando-as depois a passage 1-
ros dos paquetes, que as transportavam para Lisboa, furtando-se assim a morosidade da 
censura Inglesa conforme carta da Fig. 4. A carta foi apresentada na esta<;:oo postal de 
Nova Lisboa para segulr ao cuidado do remetente, pagando 0 porte de 50 ctvs ( 10 porte 
correspondente ao peso ate 20 grs para Portugal, IIhas e Col6nlas ), tendo sido obllterada 
com 0 carlmbo da esta<;:oo expedidora em 30.09.1942. Seguiu por moo propria ate Lisboa 
onde fol lan<;:ada nos correios em 28.10.1942 seguindo viagem para 0 destin~ no Porto 
(29.10.1942). Noo carecla de nova franquia ao abrigo do servi<;:o referldo. 0 percurso Nova 
Lisboa - Porto apenas demorou 29 dias. Um luxo nos tempos que corriam. 

Mas, por vezes, noo resultava 0 estratagema utillzado para contornar a censura inglesa 
conforme se pode constatar pela carta da fig, n° 2. Tambem remetlda de Nova Lisboa em 
15 de Novembro de 1941 pelo servic;:o "00 cuidodo do remetente" para Nova York, pagou 
o porte de 1 $75 ( 1 ° porte para paises estrangelros ). Seguindo por moo pr6pria a carta foi 
apreendlda numa fiscalizac;:oo a bordo e remetida para censura, tendo posteriormente se
guido para Lisboa on de foi recebida em 5 de Marc;:o de 1942, isto e 110 dias depois. 
Reencaminhada pelos correios de Portugal para os EUA via Londres, foi novamente sujeita 
a censura chegando a Nova York a 20 de Julho, 137 dias depois. Asslm uma carta de Nova 
Lisboa a Nova York demora 247 dlas. 

Entretanto outro subterfuglo fol sendo implementado para obviar as demoras causadas 
pela censura prlncipalmente no sentldo descendente L1sboa - Luanda. As cartas eram 
estampilhadas e obllteradas previamente nos correios da Metropole e presentes abertas no 
Consulado Brltonico em L1sboa para censura. De segulda eram entregues aos comandantes 
dos paquetes que as transportavam fora da mala ate Luanda. Disso mesmo fazia eco a 
imprensa de Angola a data, nomeadamente 0 Dlarlo de Luanda em noticia de 4 de Feve
reiro de 1941: 

"Em mao da agenc/a de bordo do Paquete Mouzinho chegaram varias cartas para 
algumas firm as comerciais de Luanda. Os envelopes tendo os selos devidamente inutili
zados com 0 carimbo de Usboa, vinham abertos e na sua face principal estava aposto 
um carimbo do Consulado Britanico, naquela capital. A correspondencia assim, fora 
entregue, em mao propria pelos interessados, ao Comando do Paquete que a trouxe 
para Luanda sendo depols aqul entregue 6 Repartir;ao Central dos Correios atim de ser 
remetlda para os destinatarios. * 

Seroo extremamente raras as correspondencias circuladas por este metodo. Noo tive 
ainda a oportunldade de ver qualquer exemplar. 

4.2 - Via aerea 

Mas se 0 correia maritlmo era moroso, 0 correio aereo tambem noo fugiu a essa morosi
dade, Assim que deflagrou a Segunda Grande Guerra, Angola foi ficando gradualmente 
privada de comunicac;:6es aereas com a Europa. Em finais de 1939 a Aeromaritime deixa de 
voar de Ponta Negra para Marselha, no segundo semestre de 1940 e a sua IIgac;:oo a Eu
ropa por Tanger que encerra, asslm como a ligac;:oo de Leopoldville para Bruxelas pela 
Sabena. Flcaram assim fechadas as principals vias aereas de acesso a Europa. 

Destas interrupc;:6es nos da conta a imprensa angolana em noticla de 5 de Julho de 
1940 do Dlario de Luanda que transcrevo: 

Carreira do Norte 
"Estamos in form ados que a D. T.A. esta na dlsposir;ao de manter, enquanto as circuns
tanclas actuais 0 aconselharem e apesar de nao haver /igar;ao com a Europa, a carrei
ra aerea de Ponta Negra, a tim de servlr aquela colonia francesa, com transporte de 
correlo, que actualmente nao pode receber por outra via, por vlrtude da parallsQ(;:ao 
do navegar;ao belga e francesa*. 
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Mas uma foto de uma revista com a lIustrac;:oo da " CERES 
", figura 17, autentlco busto da REPUBLICA tambem sera um 
elemento noo fllatellco excelente para ilustrar este capitulo. 

Por hoje termino aqui, prometendo que no pr6ximo nu
mero deste Boletlm abordarel mais alguns aspectos desta co
lec<;:oo de OPEN CLASSE. 

Contudo julgo que hoje ficou de facto ilustrado como po
demos complementar e melhorar em multo 0 tema com as 
pec;:as noo filatelicas e pode-se clara mente constatar que os 
50% respeltantes a parte fllatellca fol em muito ultrapassado, 
ficando a parte de material noo filatellco bastante abaixo 
dos 50% permitidos. Entrados em forc;:a na Republica 0 pano
rama ira alterar-se um pouco. 

Ate ao pr6ximo numero. 

Fig . 17 
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Fig. 16 



selo de 10 rels de D. Manuel com uma sobrecarga deslocada de REPUBLICA, figura 14 e 
alnda um bllhete-postal de D. Manuel II, sobrecarregado com REPUBLICA, flgura 15 e envi
ado do Funchal para a Alsacia . 

FIg. 14 

UNION POSTAlE UNIV 

BILHETE 

OoJ'roapozadenol. 

FIg. 15 

o texto pod era continuar a ser lIustrado com uma bela carta do Centro RepubJicano 
Democratlco, flgura 16 e asslnada pelo celebre chefe de governo e grande repubJicano Dr. 
Afonso Costa, podendo-se nesse texto dar logo uma primelra expllca<;:oo sobre quem fol 
esse lIustre politico. 
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Restou apenas a linha aerea Luanda - Cabo pelos avi6es da South African Airways, 
com uma perlodlcldade semanal. Mesmo esta IInha teve Interrup<;:6es slgnlflcatlvas. Inlcla
da em Agosto de 1939 a IIga<;:oo aerea Luanda - Cabo via Loblto, Mo<;:amedes e Wlndoeck, 
fol Interromplda em 27 de Malo de 1940. Voltou a ser reactlvada em 18 de Dezembro de 
1940 para ser novamente encerrada em 30 de Malo de 1942. 

FIg. 6 - Carla remetlda da Catumbela (16.09.941) para lIsboa (14.12.941) com transllo pelo lobllo 
(17.09.941) e Cape Town (22.09.941) por vIa aarea pela South AfrIcan AIrways do lobllo a Cape Town e 

desta cldade para Croydon em Inglaterra. 

Durante os periodos em que esteve a funclonar a IIga<;:oo aerea Luanda - Cabo pela 
S.A.A" esteve aberta uma via para 0 escoamento do correlo para a Europa, em conexoo 
com a liga<;:oo do Cabo para Croydon em Londres efectuada pela mesma companhla . 
Mas, esta via que a prlmelra vista poderia ser sln6nlmo de celerldade no translto do correlo, 
velo a revelar-se deslnteressante pols logo se verlflcou ser multo mals lenta que a via mari
tima. A razoo principal dessa lentldoo prendla-se com 0 facto de 0 correlo noo ser conslde
rado carga prlorltarla e como tal s6 ser transportado quando houvesse disponlbilldade nos 
avi6es. Senoo vejamos 0 que se passau com a carta da Fig. 6. Remetlda reglstada da 
Catumbela em 16.09.1941, transitou pelo Loblto em 17.09.1941, Cldade do Cabo em 22.09.1941 
e s6 chegou a Lisboa em 14.12.1941, perfazendo 0 tempo de 89 dias, pratlcamente Id€mtico 
a via maritima. E aqul nem se pode aduzlr como justiflca<;:oo a morosldade da censura pols 
como se pode observar pela carta 0 carlmbo de Cape Town com a data de 22 de Setem
bro esta sobre a cinta da censura 0 que pressup6e que nessa data ja estaria censurada. 
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Mas se 0 servic;o aereo para a Europa era moroso ja 0 mesmo noo se pode dizer do 
correlo aereo entre paises do sui de Africa. A fig. 7 e uma carta remetlda de Nova Lisboa 
(19.04.942) por via aerea para Lourenc;o Marques (27.04.942) pel os servi<;:os da South African 
Airways na sua IIga<;:oo do Cabo a Luanda e via ferroviaria do Cabo a Ressano Garcia. 
Pode-se constatar que. mesmo sujeita a censura. levou somente 10 dias a chegar ao seu 
destlno 

Em 31 de Agosto de 1942 os avioes da D.T.A. delxam de voar com regularidade para 
Ponta Negra: De 1943 a 1945 so esporadlcamente sao efectuados voos para aquela colo
nia francesa. A falta de pneumatlcos origina a quase parallsac;oo da frota aerea angolana. 
o servlc;o de correlo aereo em Angola ficou asslm reduzldo aos voos internos da carreira do 
sui ate Mo<;:amedes por Novo Redondo. Porto Amboim. Loblto e Benguela e da carreira do 
norte para Cablnda por Ambrizete e Santo Antonio do Zaire. 

c 
Z 
iii 

d --- 7 
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FIg. 7 - Carta remellda de Nova Llsboa ( 19.04.942) para Louren<;o Marques ( 27.04.942 ) com translto 
pela Cldade do Cabo onde '01 censurada. Pagou de porte 50 cIYs. correspondente 00 peso ale 20 

gramas ( 1° porte para Portugal, "has e Colonlas ) bem como a sobrelaxa aerea de 1 $1 0 correspondenle 
00 peso ale 5 gramas ( 1° porte para Portugal e Mo<;amblque ). 

Observa-se. porem. melhor as varlac;oes do servi<;:o postal aereo pelo numero de cartas 
e Impressos expedldos de Angola: 

1940 
1941 
1942 

Interior 
44.241 

163.358 
251.645 
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Exterior 
36.098 
32.486 
33.448 

FIg. 10 

2 - A REPUBLICA 

Mas. passemos agora 
para 0 capitulo numero 2 
desta historla . 

Neste capitulo.' A Re
publica '. entra-se a fundo 
no nosso tema e no texto 
expllca-se que a Republica 
fol Implantada em 5 de 
Outubro de 1910 e que 0 rei 
D. Manuel II deixou Portu
gal exilando-se na Gro
Bretanha. 

Como podem verlficar temos aqui claramente a compo
nente fllatellca e noo filatellca. 

Logo. como poderiamos contar 0 que se passou com 0 Prin
cipe D. Luis Filipe se noo introduzisse-mos este postal ilustrado. 
noo filatelico? 

E para se fechar este prlmeiro capitulo apresentam-se duas 
pe<;:as filatellcas do rei D. Manuel II. figuras 11 e 12. as quais 
ilustram um texto que expllca resumldamente 0 que aconte
ceu nos dois anos de relnado deste Infellz rei. 

FIg. 11 

Para se lIustrar tals textos escolhem-se pe<;:as fllatelicas e noo fllatellcas. 

Remetente _____ _ 

liD 

D.MANUEL II 

I 
I 
I 
i 

FIg. 12 

31 

Utlllza-se uma Interes-
sante e bonita vlnheta 
onde se podem ver dols 
versos do hlno nacional. fi
gura 13. um postal com 0 

r---- ••••• :;- ....... ~ 

FIg. 13 



Fig. 7 

S. A.. !>. 0 MMor'Mantc h. M..c1- l'OR11!GAL 

Fig. 8 Fig. 9 
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1943 
1944 
1945 
1946 
1947 

200.316 
229.907 
312.254 
371.660 
701.374 

8.421 
7.363 

17.872 
44.618 

542.706 

Este movlmento a principio timido e hesltante. depols de prejudlcado pel a guerra. s6 a 
partir de 1946 acentuou a sua progressao. que passou a ser slgnificativa para 0 correio 
aereo externo. em 1947 com a Inaugurac;:ao da Linha Imperial Lisboa - Luanda - Lourenc;:o 
Marques. De notar a nivel interno a quebra nos objectos clrculados a partir de 1943 ate 
1945. justificada pel a menor regularldade da aviac;:ao por falta de pneum6ticos. provo
cando a suspensao das carrelras para Nova Lisboa e S6 da Bandeira. 

5-EPjLOGO 

Angola sofreu os efeltos da guerra em particular a partir de meados de 1941 e as dlficul
dades de comunicac;:ao foram imensas como podem aferir pela panoramica que pretend I 
transmltlr acerca do seu estado. Com uma economla fortemente de pendente do exterior 
relatlvamente a bens Intermedlos e allmentares. a reduc;:ao da oferta p~r parte dos paises 
bellgerantes asslm como de Portugal. allada a quebra e a Irregularidade dos forneclmentos 
provocadas pela falta de capacidade da marinha mercante portuguesa provocaram es
cassez. Inflac;:ao e alguma agltac;:ao social. 

Mas mals grave do que toda a escassez de bens ou outras dlficuldades econ6micas fol 
a dlficuldade em se comunlcar que mais feriu a populac;:ao angolana. A leitura da imprensa 
da epoca e dlsso testemunha pols. os atrasos na clrculac;:ao da correspondencia postal eram 
materia jornalistlca sempre presente. Chegava-se a questlonar 0 atraso de uma hora na 
entrega da correspondencia chegada nalgum paquete. tal era a ansla de saber de novas 
de famillares ou de neg6c1os. 

Os seNic;:os de correlo de Angola foram inexcediveis na tentatlva de satisfazer as neces
sidades dos angolanos procurando sempre uma soluc;:ao eficaz para os problemas com que 
sucesslvamente se lam deparando. 

BIBLIOGRAfIA: 

DI6r1o de Luanda 
Jomal de Benguela 
Boletlm dos CTT de Angola 
Boletlm Ollelal de Angola 

Selos de Portugal. Ultramar 
e Estrangelro. 

Novldades. Tematlcos. 
Sobrescritos de 1.2 dis. 

TODO 0 MATERIAL FILATELICO 

Bastos & Campos, Lda. 
R. Maria Andrade, 55 - Tel.: 21 8134108 

117().215 USBOA PORTUGAL 
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TENTATIVA DE TRAVESSIA AEREA 
DO ATLANTICO NORTE 

Nova Yorque - Lisboa por Joseph Costa 

N as cento e cinquenta e tres tentatl
vas da travessla Aerea do Atlantico 
Norte. Inlclada pelos pllotos Ingleses 

Wood e Wyle trlpulando um Hidro Short Sham 
Rock em 1919 ate a ultima reallzada a 11 de 
Agosto de 1939. some)lte cerca de setenta e 
cinco dessas tentatlvas tlveram exito. Nos 
anos oureos do ploneirismo da aviac;:ao tam
bem tlnha que estar um portugues Imbuldo 
da aventura de atravessar 0 Atlantlco. 

Joseph Costa residente em Corning na 
cidade de Nova Yorque de 27 anos de ida
de. tlnha obtldo a licenc;:a de voo nos Esta
dos Unidos. e tinha esse sonho (Fig. 1). 

Fig. 1 
Joseph Costa, of Corning. N. Y •• Is preparing his 

Lockheed plane at Roosevelt Field for a non-stop 
flight over the Atlantic from Harbor Grace, 

Newfoundland, to Portugal. He Is scheduled to take 
off Saturday. Picture from InternaHonal News Photo 

Service. 
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Fernando Oliveira 

o felto reallzado por Gago Coutinho e 
Sacadura Cabral ainda estava na memo
ria de todos. Segundo relatos dlsponlvels os 
preparativ~s do voo foram efectuados com 
algum pormenor. 0 avlao escolhldo muito 
popular nos anos trinta era um "Lockheed 
Vega" 0 qual foi baptizado com 0 nome de 
"Crlstal City". Joseph Costa preparou algum 
correia para 0 transportar consigo para Lis
boa . 

Ao postar as cartas em Estac;:oes de cor
relo queria dar-Ihe 0 carocter oflclal. Sao 
conhecldas cartas com obliterac;:oes das 
estac;:oes de correlos de City Hall Annex e 
Madison Square de 26 de Agosto de 1936 
(Figs. n.O' 2 e 3). 

Joseph Costa encomendou a Antonio 
Ferreiro do Silva 00 tempo comerciante 
fllatelico e aerofllatellsta com algum merlto. 
com escrltorlo no Rua Morais Soares. selos 
privativos porte franco do Socledade de 
Geografia AF 19 e "Tudo pela Nac;:ao" 1.00 
vermelho AF S72 e mandou apor a sobre
carga "Costa Trans-Atlantic" Flight 1936 New 
York -Lisbon" . 

Os selos de porte franco da Sociedade 
de Geografia foram apostos nas cartas pou
cas. que Joseph Costa tencionava transpor
tar no projectado voo Nova Yorque-Lisboa. 
foram obliterados com uma marca hexago
nal "Costa Trans-Atlantic" Flight 1936 New 
York-Lisbon" . 

Supoe-se que os selos "Tudo pela Na
c;:oo" sobrecarregados seriam para serem uti
IIzados no correlo de retorno se 0 voo tivesse 
tido exito. 

Estas duas quadras que mostramos aos 
nossos leltores enviados da America. para os 
leiloes Paulo Dias de Lisboa foram adquiridas 
por nos (ver capa). 

Fig. 3 

Neste capitulo alnda se po de colocar um folha com
pleta do 2S rels Mouchon do rei D. Carlos figura 3. po
dendo igualmente ser apresentado na mesma folha selos 
flscals do tempo do rei D. Carlos. figura 4 e com a coroa 
monorqulca. como se exempllflca. 

Fig. 4 

Outras pe<;:as podem alnda ser colocadas para ilus
trar 0 texto relatlvo ao D. Carlos. como a reclbo do Cor
reia Elvense. figura 5. selos fiscals da epoca fig 6 ou uma 
carta de S.Tome. flgura 7. 

Mas uma das partes hlstorlcas Importantes que e con
tada nesta OPEN CLASS e preclsamente 0 regiddio do 
rei D. Carlos. onde este e 0 seu filho herdelro. Principe D. 
LUIS Filipe sao assassinados e 0 seu segundo filho e futuro 
rei D. Manuel II e ferldo. 

Porem. noo temos a nossa dlsposl<;:oo qualquer pec;:a 
fllatellca rei at Iva 00 Principe D. LUIS Fillpe. 

Fig. 5 

Nesta folha e para lIustrar 0 texto referente ao regl-

~eis /..Jo

~.:.-~~~ 
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ddio recorre-se a 
um postal lIustrado 
do Principe D. LUIS. 
figura 8 e Igualmen
te utillza-se um pos
tal lIustrado do 
Principe D. Manuel. 
flgura 9. estando 
este jo acompa
nhado por uma 
quadra do selo de 
2 Y2 reis. figura 10. 

Fig. 6 



1 - Antecedentes 
2 - A Republica 
3 - A Lei de Separac;:ao entre 0 Estado e a Igreja. 
4 - Instituic;:6es Republlcanas 

a) Partido Republicano Portugues 
b) Socledade de Geografla 
c) Congresso da Republica 
d) Camara dos Deputados 
e) As MIss6es Clvillzadoras 

5 - Grandes Republlcanos 
6 - A Monarquia do Norte 
7 - A Grande Guerra 
8 - Colsas e Loisas da 1 a Republica 
9 - Socledades Secretas 

10 - 0 fim e a nova Ordem 

Como se pode ver com um plano destes dificllmente, ou direl mesmo jamais seriam encon
tradas pec;:as fllatellcas para cobrlr todos os aspectos que se apresenta no plano, pelo que 
como iraQ ver recorre-se a material nao filatelico, mas adequado para a lIustrac;:ao do tema. 
Recorre-se a material original e nao a c6pias, unlco que deve ser utlllzado numa OPEN CLASS. 

1 - ANTECEDENTES E CAUSAS 

Aqul apresenta-se nas figuras 1 um postal Ilustrado onde se ve um encontro de tropas 
portuguesas e Inglesas e na figura 2 um processo notarial clrculado com um selo de D. Carlos, 
Mouchon. 

Fig. 1 Fig. 2 

Procura-se asslm abordar 0 problema do ultimato ingles IIgado ao Mapa Cor de Rosa, 
momento hist6rico que Influenclou em multo a Implantac;:ao da Republica. 

E evidente que tambem se podera apresentar um postal ilustrado onde esteja desenha
do 0 celebre Mapa Cor de Rosa. 
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N 

VIA L.OCKHEEO VEGA MONOPL.AN CRYSTAL. CITY 

Fig. 2 

o voo teve Iniclo no 
INSCRI<;:AO APOSTA NO VERSO DE ALGUMAS CARTAS dia 26 de Agosto de 1936 e 

Joseph Costa rumou para sui 
em vez de rumar para leste, 

Flight abandoned in Brazil due to 
technical difficulties. 

convencldo que Irla apa
nhar melhores condlc;:6es de 
tempo, ou pensando segulr 
talvez a rota de Gago 

Fig. 3 

S6 0 AF 19 da Socledade de Geografia e 
referenclado e bem cotado nos bons catalo
gos de correlo aereo mundlais como seml
oflclal. 0 selo AF 572 que ao ser 
sobrecarregado e conslderado vinheta nao 
consta nos catalogos consultados. Estamos 
em contacto com amigos aerofilatellstas dos 
U.S.A. aquem solicitamos se nos podlam dar 
alguma informac;:ao sobre 0 assunto. 

A carta que apresentamos aos nossos 
leitores tem obliterac;:ao mecanlca de 
Madison Square Station de 26 de Agosto de 
1936 sobre selos americanos no total de 18 
centimos relativos ao porte Interno. Marca 
especial hexagonal comemoratlva do voo 
sobre 0 selo privativo Porte Franco da Socl
edade de Geografia e alnda marcas batl
das a Illas mas um pouco sumldas de 
'Speclal Delivery" e 'Clalm by ... " of first 
adress". 
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Coutlnho e Sacadura Cabral 
no sentldo Inverso, quando 
em 1922 IIgaram Lisboa ao 
Rio de Janeiro. Devldo a 
avarla do motor do avlao 

que se Incendiou este foi abandon ado no 
norte do Brasil, ficando 0 projecto Interrom
pldo (Fig. 4) 

Corning Aviator to Sell 
Plane Damaged in Brazil 

CORNING, N. Y., March 29 (A. 
P.)~Joe Costa. Corning aviator, 
whole good will flight to Rio de 
Janeiro ended in the BrazilliI.n 
jungle, 200 - mil3S tram his goal, 
plans to sell his damaged plane and 
return home In April. The twenty
seven-year-<)Id flyer told his father 
this In a. cablegram tram Bra:Il. 

Young Costa In a serles of hops, 
landed safely in Para, BruU. :Se 
came to !'TIe! in January in a 
forced lanamg In the jztterior.' 

Fig. 4 
Local a uma coluna publlcado num Jamal de Nova 

York da Agencla Associated Press 



PERFURA~6ES PORTUGUESAS 
. Particularidades (1) 

E m contlnuac;:ao do estudo que temos 
vlndo a fazer sobre este tema, Iremos 
centrar a nossa atenc;:ao desta vez 

sobre os segulntes pontos especificos: 

1) Marcas Precursoras 
2) Detalhes Identificatorlos 

Vejamos entao: 

t. MARCAS PRECURSORAS 

E interessante verificar que as Perfura
c;:oes Portuguesas tlveram tambem as suas 
marcas precursoras e estas destinavam a 
servir fins iguals aos daquelas que se Ihes su
cederam. Ate 00 momenta (nestas coisas ha 
que ser sempre cauteloso) sao conhecidas 
open as duos marcas precursoras. Uma in
tegrando 0 grupo das "Perfuratr0es Oficiais" 
e outra 0 das "Perfuratr0es Parficulares". 

No primeiro coso, a marca precursora 
consta de um carimbo contendo uma estre-
10 de 4 pontas, de cor vermelha (fig. 1), que 
a exemplo das perfurac;:oes em estrela de 
cinco pontas que se Ihe seguiram, se destl-

-:---- .. --4 
• I : 
• 

{ : , 

Marca precursora 
(Eslrela Vermelha) 

(Fig. 1) 

• • • 

nova a inutilizar os selos apostos nos impres
sos de telegramas, sendo por isso uma mar
co do area do telegrafla electrica. Esta 
inutlilzac;:ao por carlmbo, basfanfe rara, foi 
posterlormente substituida pelo alicate de 

22 

Luis Barroso 

perfurar, tendo sido usados do Is tlpos de ali
cates, um do autoria de Herrmann (fig.2) 
produzindo uma perfurac;:ao em forma de 
estrela, e 0 outro criado por Xavier Coutlnho 
(flg.3), uma outra estrela porem mais fino. 

Eslrela (Herrmann) 
(Fig. 2) 

Eslrela Flna (X. Coullnho) 
(Fig. 3) 

No segundo coso, a marco precursora 
reporta-se 00 nome de uma importante firma 
do Madeira que dactilografava 0 seu nome 
(BLAND¥) sobre os selos postais que utilizava 
no sua correspondencia comercial (fig. 4). 
Mais tarde, natural mente apos ter sldo auto
rizodo legalmente 0 uso das perfurac;:6es, tal 
metodo foi substituido passon do 0 nome em 
vez de ser dactilografado a ser perfurado 
(fig. 5). Em qualquer dos casos eram marcos 
de seguranc;:a que se destinavam a evitar 
o roubo ou a utllizoc;:ao indevida dos selos 
postais. 

Marca Precursora 
(BLANDY -

daclilografada) 
(Fig. 4) 

(BLANDY - Perfurado) 
(Fig. 5) 

Para permitir algo nao filatelico, era preclso ter cuidado para se evltar excessos e a morte 
prematura desta excelente idela. 

No FEPA foi atrlbuida a responsabllldade sobre a OPEN CLASS 00 membro do Dlrecc;:ao, 
o espanhol Jose Ramon Moreno 0 qual fez um excelente trabalho sobre a OPEN CLASS e 
que 0 esta a divulgar no Europa. 

Depois de muita troca de oplnioes e discussao entre Federac;:oes Nacionais, a FIP e a 
FEPA acordaram num documento conjunto 0 qual sera dlscutldo e aprovado no proximo 
Congresso do FIP em Seul no Coreia do SuI. 

Naquela documento temos varlos pontos de Interesse que passe a destacar: 

1 - Os autores de participac;:oes de OPEN CLASS devem ser 0 mais livres possivels e nao 
limitados por regras estritas. 

2 - Alguns criterlos como RARIDADE devem ser omitidos. 
3 - Propoe-se que as participac;:oes de OPEN Class sejam Julgadas segundo uma pontu-

ac;:ao bem diferente do que e usa do para as outras classes e que passe a enunclar: 

Ideia e Plano - 20 pontos 
Tratamento e Criatividade - 30 pontos 
Conhecimentos, estudo e pesquisa - 30 pontos 
(Conheclmentos filatelicos/tematlcos devem ser tomados em conslderac;:ao) 
Apresentac;:ao e descrlc;:ao - 20 pontos 

Por sua vez propoe-se que as partlcipac;:oes recebam medal has de Ouro, Vermeil, prato 
e bronze com a indicac;:ao de OPEN CLASS e igualmente devem receber um diploma. 

Inovador e 0 facto de se prop~r a abertura do votac;:ao 00 publico, 0 qual pode ainda por 
sua vez votar quais as tres melhores participac;:oes de OPEN CLASS presentes no exposic;:ao. 

No OPEN CLASS sera ainda obrigatorio colocar-se um minimo de 50% de material filate
IIco e as pec;:as falsas ou fraudulentas nao sao autorizadas. 

Como se pode verificar estamos ciaramente perante uma forma inovadora de coleccio
nlsmo filatellco, mas passemos a pratica. 

Vou de seguida dar aos meus estimados leltores um exemplo embora ploneiro do que 
podera ser uma colecc;:ao de OPEN CLASS. 

As pec;:as fllatelicas exlstentes relativamente a 1 a Republica Portuguesa sao escassas e 
dlficilmente poderiam permltlr fazer uma participac;:oo onde pudessemos contar a historla 
deste Interessante periodo de Portugal. 

Mas se Juntarmos as filatelicas, algumas noo filatellcas, entoo conta-se uma historla cheia 
de Interesse e com dodos slmplesmente fantasticos, dada a posslbllidade de apresentar pec;:as 
nao filatelicas de grande valor hlstorlco. 

A I a REPUBLICA PORTUGUESA 

Numa partlcipac;:ao de OPEN CLASS deve-se apresentar a idela e 0 plano do que se 
pretende desenvolver 00 longo do trabalho. 

No Introduc;:ao comec;:a-se por expllcar que "A Monarqula Portuguesa nasceu no secu-
10 XII e que 4 dinastias estiveram a frente dos destin~s do Nac;:ao durante sete seculos. 

As idelas do nova ordem no mundo chegam a Portugal no seculo XIX com a Introduc;:ao 
do sistema parlamentar, 0 qual serlo a genese do Implantac;:ao do Republica. H 

Explica-se ainda nesta introduc;:ao que 0 sistema monarquico estava completamente 
acabado e que as lutas com os republicanos eram constantes. A situac;:oo economica era 
muito grave e as ideias republicanas foram Introduzidas aos poucos, mas primeiro nos cida
des on de 0 grau de instruc;:ao era superior 00 do provincia. 

Fala-se ainda do vergonha que fol para Portugal 0 ultimato ingles e a sua grande influ
encia no implantac;:ao do Republica . 

o povo queria uma nova ordem com as dlvisas, fraternidade, Igualdade e liberdade. 
Depois desta introduc;:ao onde fica devldamente explicado a historia que se val contar, 

passamos 00 Plano, ou seja aos varios capitulos do que se val apresentar, como se de um 
livro se tratasse. 
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OPEN CLASS - Classe Aberta 
Porque e para que? 

"A 1 a Republica Portuguesa" um exemplo de OPEN CLASS. 

Pedro Vaz Pereira 

H a muitos anos atras, quando comec;aram a aparecer as expressoes de filatelia tema
tica, assistiu-se a um proliferar de todo 0 tipo de pec;as colocadas nessas colecc;oes. 
Colocavam-se selos, jornais, posta is, mapas, cartas, moedas e muito outr~ material 

naG filatelico. 
Entao os classicos ou mals puristas de filatella comec;aram a tratar a tematica como uma 

classe desprezivel e passaram a exercer sobre aquela uma pressao muito grande em fun
C;ao do conteudo naG filatellco que era apresentado nos tematlcas. 

Respondendo a isto os tematicos obrigaram-se a naG colocar material que naG fosse es
tritamente filatelico. 

Mas pior do que isto e com 0 aparecimento das novas regras FIP nos anos 80 e 90 a 
filatelia tematica tornou-se muitas vezes quase classlca. 

Se tivermos em considerac;ao que num total de 100 pontos, 25 eram apenas para 0 es
tado e raridade, compreende-se que 0 factor rarldade passou a ter um peso Importantissi
mo e veio a condlcionar grandemente a filatelia tematlca, ja que colecC;ao que naG estivesse 
carregada de pec;as super caras, super classicas e super raras diflcilmente atlnglrla os esca
loes mais altos no que diz respeito a classificac;oes. 

Se olharmos para as colecc;oes portuguesas constatamos que tal assim e. 
A magnifica colecC;ao de .. Essa Gesta Glorioso .. do meu bom amigo Julio Maio atinglu 

97 pontos no mundial de Madrid, porque efectlvamente contem pec;:as de uma raridade 
Impressionante, mas tambem de um prec;:o notavel. proprio de pec;:as destinadas as classes 
classlcas como Historia Postal ou Tradicionai. 

Para alem dlsso temos que muitos temas de grande importancia e Interesse naG podiam 
ser expostos, ja que em muitos casos as pec;:as filatelicas existentes naG sao em suficiente quan
tidade para que tal acontec;:a. 

Por outr~ lado a filatelia tematica, como toda a outra filatelia preclsa de evoluC;ao e 
inovac;ao. 

E absolutamente necessario criar outros palos de Interesse e de captac;ao de novos valores 
e ideias. 

Nos poises nordicos e anglo-saxonicos comec;:ou em meados dos anos 90 e de forma timi
do, uma .. revolta" no conceito de coleccionismo filatelico procurando que a mensagem 
filatellca e especialmente a tematica pudesse ser completada com Informac;oes mais com
pletas. 

Onde naG existia material filatelico para completar a Informac;ao, existia de certeza ma
terial naG fllatelico para 0 fazer. E porque naG seguir este criterio? 

E os puristas do filatella? La teriamos novamente aqueles prontos para .. cortar ", critic or. 
desdenhar e desacredltar uma idela que ate podia ser brilhante. 

Entao optou-se por se designar este novo tipo de coleccionismo por OPEN CLASS - CLAS
SE ABERTA. 

Mas havla que definir certas regras. Havia que definir ate quanta ela poderia ser aber
to. 
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Esta duos marcos precursoras sao conhe
cldas a partir do emissao D. Luis I (fita dlreita) 
desenho e gravura de Augusto de Campos 
(1870-76). 

2. DETALHES IDENTlflCATaRIOS 

Para uma melhor slstematlzaC;ao do es
tudo das perfurac;oes foi estabelecido um crl
terio de classlficaC;ao (ja abordado em 
artigo anterior) que atendesse aos dlversos 
pormenores que as diferenclavam. Dessa 
classlficac;ao faz parte, entre outros, 0 pon
to "Detalhes Identificatorlos", cujas 3 alineas 
em que se divide passaremos de seguida a 
analisar. Teremos assim: 

2.0) - altura das perfura90es 
2.b) - comprlmento das perfura90es 
2.c) - numero de turos das perfura90es 

2.a) Altura das perfura~oes 

Apos medida a altura das perfurac;:oes 
conhecidas verificamos que as mesmas estao 
contidas entre os IImites 3,5mm e 24mm. Con
tudo, um estudo mais detalhado indica-nos 
que a maioria esmagadora das perfurac;:oes 
(146) estao posicionadas entre os 5mm e os 
9,5mm como podemos verificar no quadro 
que se segue: 

Altura Numero 
0Tm) de 

perturat;:oes 
5 12 

5,5 7 

6 20 
6,5 17 

7 23 

7,5 15 

8 22 
8,5 10 

9 13 

9.5 7 

TOTAL 146 

Podemos igualmente observar que as al
turas com maior numero de perfurac;oes sao 
as de 7 e amm, respectivamente com 23 e 
22 marcos diferentes. 
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2.b) Comprimento das perfura~oes 

No que respelta 00 comprimento as per
tura90es portuguesas localizam-se entre os 4 
e os 27mm. sendo que a sua slgnificatlva 
maioria (146) se sltua entre os 12 e 17mm, 
como pode ver-se no mapa abaixo: 

Comprimento Numero 
0Tm) de 

perturat;:oes 
12 16 

13 30 
14 39 

15 29 

16 20 
17 12 

TOTAL 146 

Atraves deste mapa pode notar-se aln
da que os comprimentos com maior nume
ro de perfurac;:oes sao as de 14 e 13mm com 
39 e 30 monogramas coda. 

Observemos agora estes do is quadros 
onde. a titulo de exemplo. se mostram alguns 
dos monogramas referidos nos quadros ante
riores: 

a) Utillzadores dos 3 perfins mais curtos 

Comprlmento Nomes 

(mm) Monogramas do. 
utlllzadoJQs 

4 Abecassls (Irmoas) 

Buzaglo & Co. rl . . 

5 Noo Identificado 

0 .. 
:::-. 

5 

~ 
Bllhete Postal 

Reclamo 
(Jorge Eduardo AssIs 

Palxoo) 



b) UHllzadores dos 3 perfins mals comprjdos 

Comprtmento 

(mm) 

'11 

25 

24 

Monogramas 

[ill 
..... 

:::::': 
'::,::." 
.... :. 
: .... : 

Nomas 

dos 

uHllzador8S 

Julio Gomes Ferreira 
& Comp" Lda. 

Companhla de Seguros 
-Garantla" 

Nao Identlficado 

2. c) Numero de furos das perfura~oes 

Quanto a esta particularidade, as Per· 
furac;:oes Portuguesas, estao compreendldas 
entre os totais de 1 de minimo e 90 furos de 
maximo e, dentro destes IImites encontram
-se 59 valores referenciados. Contudo, en
tre 0 total de 12 e 0 60 furos, estao contidos 
45 totais diferentes 0 que significa que e 
dentro destes para metros (12-60) que se si 
tuam a maloria das perfurac;:6es quanta ao 
seu numero de furos. 

Ao anallsar-se 0 mapa das perfurac;:6es 
no que respeita aos totals de furos, (que 
aqui naG se inclui na totalidade dada a sua 
extensao), encontramos os seguintes Indica
dores: 

I) Total de furos majs encontrados 

Numero Numero 
total de 

de !uros monogramas 
37 12 

36 9 
26 9 
34 8 
31 8 
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II) Total de furos menos encontrados 

Numero Numero 
total de 

de !uros monogramas 
1 2 

2 1 
12 1 
13 4 

14 1 

III) Utlllzadores dos 5 menores totais de furos 

NumelO Nomel 

total Monogramas dos 

de turDI uHllzador&s 

1 

D 
Nao Identlflcado 

2 

D 
Nao Identlftcado 
(conhecldo s/selo 

da Gulne) 

12 Papelarla Fernandes 

G :'"' ~. 

13 

G 
Nao Identiflcado 

(conhecldo s/selo 
de TImor) 

13 Ford Lusltana Serl 

EJ :- : ... 

IV) Utlllzadores dos 5 majores totals de furos 

NumGro 

IoIcI 

defuras 

90 

86 

79 

78 

71 

Monogromos 

Names 

dos 

uIIIlzadoras 

Grandes Armazens 
do Chlado 

C. A. de Freitas 
\~. & Companhla 
~~d. (Hamburgo) 

'---
RamlroLeao 

&Companhla 

Grandes Armazens 
doChlado 

Companhla de Seguros 
-Garantla-

Para termlnar queremos agradecer os co
mentarios e correcc;:6es que nos tem chega
do. 0 estudo das "Perfurac;:oes Portuguesas" 
feito de uma forma sistematizada, e a prlmei
ra vez que aparece em publico dai ser na
tural que necessite, para 0 seu aperfelc;:oa
mento, dessas ajudas, ajustes e conselhos. 
Com as ate entao recebldos fol possivel cor
rlglr alguns pormenores de identificac;:ao e 
estender 0 numero inicial de perfurac;:6es 
conhecidas de 193 para 200. A todos os que 
tomaram isto possivel a nosso reconhecimento. 

o Clube Filatelico de Portugal 
encerra para Ferias 

as servic;os da sede do nosso clube estiio encerra
dos, habitualmente, durante tado 0 mes de Agosto, 
mes preferido pelos portugueses para umas mereci
das farias. Este ano, como 0 dia 31 de Agosto coincide 
com um sabado, a direcC;ao resolveu abrir as portas 
do clube aos seus associados preclsamente nesse 
dla, pOis se assim nao fosse os prezados consorcios so 
inic iariam "a nova epoca filatelicari a 7 de Setembro. 

Pensamos que, com esta medida, vamos ao en
contro dos desejos dos socios que frequentam a nos
sa sede com regularidade. 
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Socios que em 2002 
completam 50 anos 

de associados 

123 - Eng. David Lopes Cohen 
130 - Jose Gabriel Bettencourt Porto 
132 - Jose Manuel da Mota Mateus 
135 - Jorge S. P. Santos 
139 - Prof. Alberto Lopes de Melo 
141 - Dr. Gonc;:alo Guapo Teles Vieira 
145 - Arnaldo Luz Costa 
157 - Fernando Carneiro Geraldes 
159 - Jose Guilherme Santana de Freitas 
161 - Dr. Durval Arnalda Pereira de Brito 

Socios que em 2002 
completam 25 de associados 

1601 - Jose Pereira da Silva Valente 
1624 - Carlos Pedro dos Santos 
1647 - Jose Ant6nio Machado Pinto 
1653 - Joaqulm Fernandes Coelho 
1659 - Jose Vasco de Sousa 
1668 - Prof. Ant6nlo Gonc;:alves Borralho 
1669 - Cor. Joaquim Jose Falcao Galante de 

Carvalho 
1685 - Eng. Nlcolau Manuel Grac;:a Duque 
1712 - D. Marla Adelaide Teixeira Coelho 
1733 - Ant6nlo J. Milheiras Nunes Croca 
1735 - Fernando Duarte Pina Silva Ramos 
1742 - Eng. Bernardo Augusto P. Leite dos 

Santos 
1743 - Joaqulm Rodrigues 
1745 - Marek J. Zawadzki 
1751 - Eng. Ant6nlo Manuel Pimentel Pe

restello Cavaco 
1760 - Eng. Joaqulm Ant6nio da Costa Lo

pes 
1775 - Ant6nio Eduardo Aguas Santos 

Gaspar 
1805 - Prof. Ant6nio Mario Pedro 
1818 - Jose Paulo Alves 
1837 - Prof. Dr. Joao Jose Alves Dias 
1845 - Ant6nio Manuel Ferreira dos Santos 
1846 - Carlos Piteira 



b) UHllzadores dos 3 perfins mals comprjdos 

Comprtmento 

(mm) 

'11 

25 

24 

Monogramas 

[ill 
..... 

:::::': 
'::,::." 
.... :. 
: .... : 

Nomas 

dos 

uHllzador8S 

Julio Gomes Ferreira 
& Comp" Lda. 

Companhla de Seguros 
-Garantla" 

Nao Identlficado 

2. c) Numero de furos das perfura~oes 

Quanto a esta particularidade, as Per· 
furac;:oes Portuguesas, estao compreendldas 
entre os totais de 1 de minimo e 90 furos de 
maximo e, dentro destes IImites encontram
-se 59 valores referenciados. Contudo, en
tre 0 total de 12 e 0 60 furos, estao contidos 
45 totais diferentes 0 que significa que e 
dentro destes para metros (12-60) que se si 
tuam a maloria das perfurac;:6es quanta ao 
seu numero de furos. 

Ao anallsar-se 0 mapa das perfurac;:6es 
no que respeita aos totals de furos, (que 
aqui naG se inclui na totalidade dada a sua 
extensao), encontramos os seguintes Indica
dores: 

I) Total de furos majs encontrados 

Numero Numero 
total de 

de !uros monogramas 
37 12 

36 9 
26 9 
34 8 
31 8 

24 

II) Total de furos menos encontrados 
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total de 

de !uros monogramas 
1 2 

2 1 
12 1 
13 4 

14 1 

III) Utlllzadores dos 5 menores totais de furos 

NumelO Nomel 

total Monogramas dos 

de turDI uHllzador&s 
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D 
Nao Identlflcado 
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D 
Nao Identlftcado 
(conhecldo s/selo 

da Gulne) 

12 Papelarla Fernandes 
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13 
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Nao Identiflcado 

(conhecldo s/selo 
de TImor) 

13 Ford Lusltana Serl 

EJ :- : ... 

IV) Utlllzadores dos 5 majores totals de furos 

NumGro 

IoIcI 

defuras 

90 

86 

79 

78 

71 

Monogromos 

Names 

dos 

uIIIlzadoras 

Grandes Armazens 
do Chlado 

C. A. de Freitas 
\~. & Companhla 
~~d. (Hamburgo) 

'---
RamlroLeao 

&Companhla 

Grandes Armazens 
doChlado 

Companhla de Seguros 
-Garantla-

Para termlnar queremos agradecer os co
mentarios e correcc;:6es que nos tem chega
do. 0 estudo das "Perfurac;:oes Portuguesas" 
feito de uma forma sistematizada, e a prlmei
ra vez que aparece em publico dai ser na
tural que necessite, para 0 seu aperfelc;:oa
mento, dessas ajudas, ajustes e conselhos. 
Com as ate entao recebldos fol possivel cor
rlglr alguns pormenores de identificac;:ao e 
estender 0 numero inicial de perfurac;:6es 
conhecidas de 193 para 200. A todos os que 
tomaram isto possivel a nosso reconhecimento. 

o Clube Filatelico de Portugal 
encerra para Ferias 

as servic;os da sede do nosso clube estiio encerra
dos, habitualmente, durante tado 0 mes de Agosto, 
mes preferido pelos portugueses para umas mereci
das farias. Este ano, como 0 dia 31 de Agosto coincide 
com um sabado, a direcC;ao resolveu abrir as portas 
do clube aos seus associados preclsamente nesse 
dla, pOis se assim nao fosse os prezados consorcios so 
inic iariam "a nova epoca filatelicari a 7 de Setembro. 

Pensamos que, com esta medida, vamos ao en
contro dos desejos dos socios que frequentam a nos
sa sede com regularidade. 
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Socios que em 2002 
completam 50 anos 

de associados 

123 - Eng. David Lopes Cohen 
130 - Jose Gabriel Bettencourt Porto 
132 - Jose Manuel da Mota Mateus 
135 - Jorge S. P. Santos 
139 - Prof. Alberto Lopes de Melo 
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completam 25 de associados 

1601 - Jose Pereira da Silva Valente 
1624 - Carlos Pedro dos Santos 
1647 - Jose Ant6nio Machado Pinto 
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OPEN CLASS - Classe Aberta 
Porque e para que? 

"A 1 a Republica Portuguesa" um exemplo de OPEN CLASS. 

Pedro Vaz Pereira 

H a muitos anos atras, quando comec;aram a aparecer as expressoes de filatelia tema
tica, assistiu-se a um proliferar de todo 0 tipo de pec;as colocadas nessas colecc;oes. 
Colocavam-se selos, jornais, posta is, mapas, cartas, moedas e muito outr~ material 

naG filatelico. 
Entao os classicos ou mals puristas de filatella comec;aram a tratar a tematica como uma 

classe desprezivel e passaram a exercer sobre aquela uma pressao muito grande em fun
C;ao do conteudo naG filatellco que era apresentado nos tematlcas. 

Respondendo a isto os tematicos obrigaram-se a naG colocar material que naG fosse es
tritamente filatelico. 

Mas pior do que isto e com 0 aparecimento das novas regras FIP nos anos 80 e 90 a 
filatelia tematica tornou-se muitas vezes quase classlca. 

Se tivermos em considerac;ao que num total de 100 pontos, 25 eram apenas para 0 es
tado e raridade, compreende-se que 0 factor rarldade passou a ter um peso Importantissi
mo e veio a condlcionar grandemente a filatelia tematlca, ja que colecC;ao que naG estivesse 
carregada de pec;as super caras, super classicas e super raras diflcilmente atlnglrla os esca
loes mais altos no que diz respeito a classificac;oes. 

Se olharmos para as colecc;oes portuguesas constatamos que tal assim e. 
A magnifica colecC;ao de .. Essa Gesta Glorioso .. do meu bom amigo Julio Maio atinglu 

97 pontos no mundial de Madrid, porque efectlvamente contem pec;:as de uma raridade 
Impressionante, mas tambem de um prec;:o notavel. proprio de pec;:as destinadas as classes 
classlcas como Historia Postal ou Tradicionai. 

Para alem dlsso temos que muitos temas de grande importancia e Interesse naG podiam 
ser expostos, ja que em muitos casos as pec;:as filatelicas existentes naG sao em suficiente quan
tidade para que tal acontec;:a. 

Por outr~ lado a filatelia tematica, como toda a outra filatelia preclsa de evoluC;ao e 
inovac;ao. 

E absolutamente necessario criar outros palos de Interesse e de captac;ao de novos valores 
e ideias. 

Nos poises nordicos e anglo-saxonicos comec;:ou em meados dos anos 90 e de forma timi
do, uma .. revolta" no conceito de coleccionismo filatelico procurando que a mensagem 
filatellca e especialmente a tematica pudesse ser completada com Informac;oes mais com
pletas. 

Onde naG existia material filatelico para completar a Informac;ao, existia de certeza ma
terial naG fllatelico para 0 fazer. E porque naG seguir este criterio? 

E os puristas do filatella? La teriamos novamente aqueles prontos para .. cortar ", critic or. 
desdenhar e desacredltar uma idela que ate podia ser brilhante. 

Entao optou-se por se designar este novo tipo de coleccionismo por OPEN CLASS - CLAS
SE ABERTA. 

Mas havla que definir certas regras. Havia que definir ate quanta ela poderia ser aber
to. 
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Esta duos marcos precursoras sao conhe
cldas a partir do emissao D. Luis I (fita dlreita) 
desenho e gravura de Augusto de Campos 
(1870-76). 

2. DETALHES IDENTlflCATaRIOS 

Para uma melhor slstematlzaC;ao do es
tudo das perfurac;oes foi estabelecido um crl
terio de classlficaC;ao (ja abordado em 
artigo anterior) que atendesse aos dlversos 
pormenores que as diferenclavam. Dessa 
classlficac;ao faz parte, entre outros, 0 pon
to "Detalhes Identificatorlos", cujas 3 alineas 
em que se divide passaremos de seguida a 
analisar. Teremos assim: 

2.0) - altura das perfura90es 
2.b) - comprlmento das perfura90es 
2.c) - numero de turos das perfura90es 

2.a) Altura das perfura~oes 

Apos medida a altura das perfurac;:oes 
conhecidas verificamos que as mesmas estao 
contidas entre os IImites 3,5mm e 24mm. Con
tudo, um estudo mais detalhado indica-nos 
que a maioria esmagadora das perfurac;:oes 
(146) estao posicionadas entre os 5mm e os 
9,5mm como podemos verificar no quadro 
que se segue: 

Altura Numero 
0Tm) de 

perturat;:oes 
5 12 

5,5 7 

6 20 
6,5 17 

7 23 

7,5 15 

8 22 
8,5 10 

9 13 

9.5 7 

TOTAL 146 

Podemos igualmente observar que as al
turas com maior numero de perfurac;oes sao 
as de 7 e amm, respectivamente com 23 e 
22 marcos diferentes. 
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2.b) Comprimento das perfura~oes 

No que respelta 00 comprimento as per
tura90es portuguesas localizam-se entre os 4 
e os 27mm. sendo que a sua slgnificatlva 
maioria (146) se sltua entre os 12 e 17mm, 
como pode ver-se no mapa abaixo: 

Comprimento Numero 
0Tm) de 

perturat;:oes 
12 16 

13 30 
14 39 

15 29 

16 20 
17 12 

TOTAL 146 

Atraves deste mapa pode notar-se aln
da que os comprimentos com maior nume
ro de perfurac;:oes sao as de 14 e 13mm com 
39 e 30 monogramas coda. 

Observemos agora estes do is quadros 
onde. a titulo de exemplo. se mostram alguns 
dos monogramas referidos nos quadros ante
riores: 

a) Utillzadores dos 3 perfins mais curtos 

Comprlmento Nomes 

(mm) Monogramas do. 
utlllzadoJQs 

4 Abecassls (Irmoas) 

Buzaglo & Co. rl . . 

5 Noo Identificado 

0 .. 
:::-. 

5 

~ 
Bllhete Postal 

Reclamo 
(Jorge Eduardo AssIs 

Palxoo) 



PERFURA~6ES PORTUGUESAS 
. Particularidades (1) 

E m contlnuac;:ao do estudo que temos 
vlndo a fazer sobre este tema, Iremos 
centrar a nossa atenc;:ao desta vez 

sobre os segulntes pontos especificos: 

1) Marcas Precursoras 
2) Detalhes Identificatorlos 

Vejamos entao: 

t. MARCAS PRECURSORAS 

E interessante verificar que as Perfura
c;:oes Portuguesas tlveram tambem as suas 
marcas precursoras e estas destinavam a 
servir fins iguals aos daquelas que se Ihes su
cederam. Ate 00 momenta (nestas coisas ha 
que ser sempre cauteloso) sao conhecidas 
open as duos marcas precursoras. Uma in
tegrando 0 grupo das "Perfuratr0es Oficiais" 
e outra 0 das "Perfuratr0es Parficulares". 

No primeiro coso, a marca precursora 
consta de um carimbo contendo uma estre-
10 de 4 pontas, de cor vermelha (fig. 1), que 
a exemplo das perfurac;:oes em estrela de 
cinco pontas que se Ihe seguiram, se destl-

-:---- .. --4 
• I : 
• 

{ : , 

Marca precursora 
(Eslrela Vermelha) 

(Fig. 1) 

• • • 

nova a inutilizar os selos apostos nos impres
sos de telegramas, sendo por isso uma mar
co do area do telegrafla electrica. Esta 
inutlilzac;:ao por carlmbo, basfanfe rara, foi 
posterlormente substituida pelo alicate de 
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Luis Barroso 

perfurar, tendo sido usados do Is tlpos de ali
cates, um do autoria de Herrmann (fig.2) 
produzindo uma perfurac;:ao em forma de 
estrela, e 0 outro criado por Xavier Coutlnho 
(flg.3), uma outra estrela porem mais fino. 

Eslrela (Herrmann) 
(Fig. 2) 

Eslrela Flna (X. Coullnho) 
(Fig. 3) 

No segundo coso, a marco precursora 
reporta-se 00 nome de uma importante firma 
do Madeira que dactilografava 0 seu nome 
(BLAND¥) sobre os selos postais que utilizava 
no sua correspondencia comercial (fig. 4). 
Mais tarde, natural mente apos ter sldo auto
rizodo legalmente 0 uso das perfurac;:6es, tal 
metodo foi substituido passon do 0 nome em 
vez de ser dactilografado a ser perfurado 
(fig. 5). Em qualquer dos casos eram marcos 
de seguranc;:a que se destinavam a evitar 
o roubo ou a utllizoc;:ao indevida dos selos 
postais. 

Marca Precursora 
(BLANDY -

daclilografada) 
(Fig. 4) 

(BLANDY - Perfurado) 
(Fig. 5) 

Para permitir algo nao filatelico, era preclso ter cuidado para se evltar excessos e a morte 
prematura desta excelente idela. 

No FEPA foi atrlbuida a responsabllldade sobre a OPEN CLASS 00 membro do Dlrecc;:ao, 
o espanhol Jose Ramon Moreno 0 qual fez um excelente trabalho sobre a OPEN CLASS e 
que 0 esta a divulgar no Europa. 

Depois de muita troca de oplnioes e discussao entre Federac;:oes Nacionais, a FIP e a 
FEPA acordaram num documento conjunto 0 qual sera dlscutldo e aprovado no proximo 
Congresso do FIP em Seul no Coreia do SuI. 

Naquela documento temos varlos pontos de Interesse que passe a destacar: 

1 - Os autores de participac;:oes de OPEN CLASS devem ser 0 mais livres possivels e nao 
limitados por regras estritas. 

2 - Alguns criterlos como RARIDADE devem ser omitidos. 
3 - Propoe-se que as participac;:oes de OPEN Class sejam Julgadas segundo uma pontu-

ac;:ao bem diferente do que e usa do para as outras classes e que passe a enunclar: 

Ideia e Plano - 20 pontos 
Tratamento e Criatividade - 30 pontos 
Conhecimentos, estudo e pesquisa - 30 pontos 
(Conheclmentos filatelicos/tematlcos devem ser tomados em conslderac;:ao) 
Apresentac;:ao e descrlc;:ao - 20 pontos 

Por sua vez propoe-se que as partlcipac;:oes recebam medal has de Ouro, Vermeil, prato 
e bronze com a indicac;:ao de OPEN CLASS e igualmente devem receber um diploma. 

Inovador e 0 facto de se prop~r a abertura do votac;:ao 00 publico, 0 qual pode ainda por 
sua vez votar quais as tres melhores participac;:oes de OPEN CLASS presentes no exposic;:ao. 

No OPEN CLASS sera ainda obrigatorio colocar-se um minimo de 50% de material filate
IIco e as pec;:as falsas ou fraudulentas nao sao autorizadas. 

Como se pode verificar estamos ciaramente perante uma forma inovadora de coleccio
nlsmo filatellco, mas passemos a pratica. 

Vou de seguida dar aos meus estimados leltores um exemplo embora ploneiro do que 
podera ser uma colecc;:ao de OPEN CLASS. 

As pec;:as fllatelicas exlstentes relativamente a 1 a Republica Portuguesa sao escassas e 
dlficilmente poderiam permltlr fazer uma participac;:oo onde pudessemos contar a historla 
deste Interessante periodo de Portugal. 

Mas se Juntarmos as filatelicas, algumas noo filatellcas, entoo conta-se uma historla cheia 
de Interesse e com dodos slmplesmente fantasticos, dada a posslbllidade de apresentar pec;:as 
nao filatelicas de grande valor hlstorlco. 

A I a REPUBLICA PORTUGUESA 

Numa partlcipac;:ao de OPEN CLASS deve-se apresentar a idela e 0 plano do que se 
pretende desenvolver 00 longo do trabalho. 

No Introduc;:ao comec;:a-se por expllcar que "A Monarqula Portuguesa nasceu no secu-
10 XII e que 4 dinastias estiveram a frente dos destin~s do Nac;:ao durante sete seculos. 

As idelas do nova ordem no mundo chegam a Portugal no seculo XIX com a Introduc;:ao 
do sistema parlamentar, 0 qual serlo a genese do Implantac;:ao do Republica. H 

Explica-se ainda nesta introduc;:ao que 0 sistema monarquico estava completamente 
acabado e que as lutas com os republicanos eram constantes. A situac;:oo economica era 
muito grave e as ideias republicanas foram Introduzidas aos poucos, mas primeiro nos cida
des on de 0 grau de instruc;:ao era superior 00 do provincia. 

Fala-se ainda do vergonha que fol para Portugal 0 ultimato ingles e a sua grande influ
encia no implantac;:ao do Republica . 

o povo queria uma nova ordem com as dlvisas, fraternidade, Igualdade e liberdade. 
Depois desta introduc;:ao onde fica devldamente explicado a historia que se val contar, 

passamos 00 Plano, ou seja aos varios capitulos do que se val apresentar, como se de um 
livro se tratasse. 
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1 - Antecedentes 
2 - A Republica 
3 - A Lei de Separac;:ao entre 0 Estado e a Igreja. 
4 - Instituic;:6es Republlcanas 

a) Partido Republicano Portugues 
b) Socledade de Geografla 
c) Congresso da Republica 
d) Camara dos Deputados 
e) As MIss6es Clvillzadoras 

5 - Grandes Republlcanos 
6 - A Monarquia do Norte 
7 - A Grande Guerra 
8 - Colsas e Loisas da 1 a Republica 
9 - Socledades Secretas 

10 - 0 fim e a nova Ordem 

Como se pode ver com um plano destes dificllmente, ou direl mesmo jamais seriam encon
tradas pec;:as fllatellcas para cobrlr todos os aspectos que se apresenta no plano, pelo que 
como iraQ ver recorre-se a material nao filatelico, mas adequado para a lIustrac;:ao do tema. 
Recorre-se a material original e nao a c6pias, unlco que deve ser utlllzado numa OPEN CLASS. 

1 - ANTECEDENTES E CAUSAS 

Aqul apresenta-se nas figuras 1 um postal Ilustrado onde se ve um encontro de tropas 
portuguesas e Inglesas e na figura 2 um processo notarial clrculado com um selo de D. Carlos, 
Mouchon. 

Fig. 1 Fig. 2 

Procura-se asslm abordar 0 problema do ultimato ingles IIgado ao Mapa Cor de Rosa, 
momento hist6rico que Influenclou em multo a Implantac;:ao da Republica. 

E evidente que tambem se podera apresentar um postal ilustrado onde esteja desenha
do 0 celebre Mapa Cor de Rosa. 
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VIA L.OCKHEEO VEGA MONOPL.AN CRYSTAL. CITY 

Fig. 2 

o voo teve Iniclo no 
INSCRI<;:AO APOSTA NO VERSO DE ALGUMAS CARTAS dia 26 de Agosto de 1936 e 

Joseph Costa rumou para sui 
em vez de rumar para leste, 

Flight abandoned in Brazil due to 
technical difficulties. 

convencldo que Irla apa
nhar melhores condlc;:6es de 
tempo, ou pensando segulr 
talvez a rota de Gago 

Fig. 3 

S6 0 AF 19 da Socledade de Geografia e 
referenclado e bem cotado nos bons catalo
gos de correlo aereo mundlais como seml
oflclal. 0 selo AF 572 que ao ser 
sobrecarregado e conslderado vinheta nao 
consta nos catalogos consultados. Estamos 
em contacto com amigos aerofilatellstas dos 
U.S.A. aquem solicitamos se nos podlam dar 
alguma informac;:ao sobre 0 assunto. 

A carta que apresentamos aos nossos 
leitores tem obliterac;:ao mecanlca de 
Madison Square Station de 26 de Agosto de 
1936 sobre selos americanos no total de 18 
centimos relativos ao porte Interno. Marca 
especial hexagonal comemoratlva do voo 
sobre 0 selo privativo Porte Franco da Socl
edade de Geografia e alnda marcas batl
das a Illas mas um pouco sumldas de 
'Speclal Delivery" e 'Clalm by ... " of first 
adress". 
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Coutlnho e Sacadura Cabral 
no sentldo Inverso, quando 
em 1922 IIgaram Lisboa ao 
Rio de Janeiro. Devldo a 
avarla do motor do avlao 

que se Incendiou este foi abandon ado no 
norte do Brasil, ficando 0 projecto Interrom
pldo (Fig. 4) 

Corning Aviator to Sell 
Plane Damaged in Brazil 

CORNING, N. Y., March 29 (A. 
P.)~Joe Costa. Corning aviator, 
whole good will flight to Rio de 
Janeiro ended in the BrazilliI.n 
jungle, 200 - mil3S tram his goal, 
plans to sell his damaged plane and 
return home In April. The twenty
seven-year-<)Id flyer told his father 
this In a. cablegram tram Bra:Il. 

Young Costa In a serles of hops, 
landed safely in Para, BruU. :Se 
came to !'TIe! in January in a 
forced lanamg In the jztterior.' 

Fig. 4 
Local a uma coluna publlcado num Jamal de Nova 

York da Agencla Associated Press 



TENTATIVA DE TRAVESSIA AEREA 
DO ATLANTICO NORTE 

Nova Yorque - Lisboa por Joseph Costa 

N as cento e cinquenta e tres tentatl
vas da travessla Aerea do Atlantico 
Norte. Inlclada pelos pllotos Ingleses 

Wood e Wyle trlpulando um Hidro Short Sham 
Rock em 1919 ate a ultima reallzada a 11 de 
Agosto de 1939. some)lte cerca de setenta e 
cinco dessas tentatlvas tlveram exito. Nos 
anos oureos do ploneirismo da aviac;:ao tam
bem tlnha que estar um portugues Imbuldo 
da aventura de atravessar 0 Atlantlco. 

Joseph Costa residente em Corning na 
cidade de Nova Yorque de 27 anos de ida
de. tlnha obtldo a licenc;:a de voo nos Esta
dos Unidos. e tinha esse sonho (Fig. 1). 

Fig. 1 
Joseph Costa, of Corning. N. Y •• Is preparing his 

Lockheed plane at Roosevelt Field for a non-stop 
flight over the Atlantic from Harbor Grace, 

Newfoundland, to Portugal. He Is scheduled to take 
off Saturday. Picture from InternaHonal News Photo 

Service. 
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Fernando Oliveira 

o felto reallzado por Gago Coutinho e 
Sacadura Cabral ainda estava na memo
ria de todos. Segundo relatos dlsponlvels os 
preparativ~s do voo foram efectuados com 
algum pormenor. 0 avlao escolhldo muito 
popular nos anos trinta era um "Lockheed 
Vega" 0 qual foi baptizado com 0 nome de 
"Crlstal City". Joseph Costa preparou algum 
correia para 0 transportar consigo para Lis
boa . 

Ao postar as cartas em Estac;:oes de cor
relo queria dar-Ihe 0 carocter oflclal. Sao 
conhecldas cartas com obliterac;:oes das 
estac;:oes de correlos de City Hall Annex e 
Madison Square de 26 de Agosto de 1936 
(Figs. n.O' 2 e 3). 

Joseph Costa encomendou a Antonio 
Ferreiro do Silva 00 tempo comerciante 
fllatelico e aerofllatellsta com algum merlto. 
com escrltorlo no Rua Morais Soares. selos 
privativos porte franco do Socledade de 
Geografia AF 19 e "Tudo pela Nac;:ao" 1.00 
vermelho AF S72 e mandou apor a sobre
carga "Costa Trans-Atlantic" Flight 1936 New 
York -Lisbon" . 

Os selos de porte franco da Sociedade 
de Geografia foram apostos nas cartas pou
cas. que Joseph Costa tencionava transpor
tar no projectado voo Nova Yorque-Lisboa. 
foram obliterados com uma marca hexago
nal "Costa Trans-Atlantic" Flight 1936 New 
York-Lisbon" . 

Supoe-se que os selos "Tudo pela Na
c;:oo" sobrecarregados seriam para serem uti
IIzados no correlo de retorno se 0 voo tivesse 
tido exito. 

Estas duas quadras que mostramos aos 
nossos leltores enviados da America. para os 
leiloes Paulo Dias de Lisboa foram adquiridas 
por nos (ver capa). 

Fig. 3 

Neste capitulo alnda se po de colocar um folha com
pleta do 2S rels Mouchon do rei D. Carlos figura 3. po
dendo igualmente ser apresentado na mesma folha selos 
flscals do tempo do rei D. Carlos. figura 4 e com a coroa 
monorqulca. como se exempllflca. 

Fig. 4 

Outras pe<;:as podem alnda ser colocadas para ilus
trar 0 texto relatlvo ao D. Carlos. como a reclbo do Cor
reia Elvense. figura 5. selos fiscals da epoca fig 6 ou uma 
carta de S.Tome. flgura 7. 

Mas uma das partes hlstorlcas Importantes que e con
tada nesta OPEN CLASS e preclsamente 0 regiddio do 
rei D. Carlos. onde este e 0 seu filho herdelro. Principe D. 
LUIS Filipe sao assassinados e 0 seu segundo filho e futuro 
rei D. Manuel II e ferldo. 

Porem. noo temos a nossa dlsposl<;:oo qualquer pec;:a 
fllatellca rei at Iva 00 Principe D. LUIS Fillpe. 

Fig. 5 

Nesta folha e para lIustrar 0 texto referente ao regl-

~eis /..Jo

~.:.-~~~ 
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ddio recorre-se a 
um postal lIustrado 
do Principe D. LUIS. 
figura 8 e Igualmen
te utillza-se um pos
tal lIustrado do 
Principe D. Manuel. 
flgura 9. estando 
este jo acompa
nhado por uma 
quadra do selo de 
2 Y2 reis. figura 10. 

Fig. 6 



Fig. 7 

S. A.. !>. 0 MMor'Mantc h. M..c1- l'OR11!GAL 

Fig. 8 Fig. 9 
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1943 
1944 
1945 
1946 
1947 

200.316 
229.907 
312.254 
371.660 
701.374 

8.421 
7.363 

17.872 
44.618 

542.706 

Este movlmento a principio timido e hesltante. depols de prejudlcado pel a guerra. s6 a 
partir de 1946 acentuou a sua progressao. que passou a ser slgnificativa para 0 correio 
aereo externo. em 1947 com a Inaugurac;:ao da Linha Imperial Lisboa - Luanda - Lourenc;:o 
Marques. De notar a nivel interno a quebra nos objectos clrculados a partir de 1943 ate 
1945. justificada pel a menor regularldade da aviac;:ao por falta de pneum6ticos. provo
cando a suspensao das carrelras para Nova Lisboa e S6 da Bandeira. 

5-EPjLOGO 

Angola sofreu os efeltos da guerra em particular a partir de meados de 1941 e as dlficul
dades de comunicac;:ao foram imensas como podem aferir pela panoramica que pretend I 
transmltlr acerca do seu estado. Com uma economla fortemente de pendente do exterior 
relatlvamente a bens Intermedlos e allmentares. a reduc;:ao da oferta p~r parte dos paises 
bellgerantes asslm como de Portugal. allada a quebra e a Irregularidade dos forneclmentos 
provocadas pela falta de capacidade da marinha mercante portuguesa provocaram es
cassez. Inflac;:ao e alguma agltac;:ao social. 

Mas mals grave do que toda a escassez de bens ou outras dlficuldades econ6micas fol 
a dlficuldade em se comunlcar que mais feriu a populac;:ao angolana. A leitura da imprensa 
da epoca e dlsso testemunha pols. os atrasos na clrculac;:ao da correspondencia postal eram 
materia jornalistlca sempre presente. Chegava-se a questlonar 0 atraso de uma hora na 
entrega da correspondencia chegada nalgum paquete. tal era a ansla de saber de novas 
de famillares ou de neg6c1os. 

Os seNic;:os de correlo de Angola foram inexcediveis na tentatlva de satisfazer as neces
sidades dos angolanos procurando sempre uma soluc;:ao eficaz para os problemas com que 
sucesslvamente se lam deparando. 

BIBLIOGRAfIA: 

DI6r1o de Luanda 
Jomal de Benguela 
Boletlm dos CTT de Angola 
Boletlm Ollelal de Angola 

Selos de Portugal. Ultramar 
e Estrangelro. 

Novldades. Tematlcos. 
Sobrescritos de 1.2 dis. 

TODO 0 MATERIAL FILATELICO 

Bastos & Campos, Lda. 
R. Maria Andrade, 55 - Tel.: 21 8134108 

117().215 USBOA PORTUGAL 
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Mas se 0 servic;o aereo para a Europa era moroso ja 0 mesmo noo se pode dizer do 
correlo aereo entre paises do sui de Africa. A fig. 7 e uma carta remetlda de Nova Lisboa 
(19.04.942) por via aerea para Lourenc;o Marques (27.04.942) pel os servi<;:os da South African 
Airways na sua IIga<;:oo do Cabo a Luanda e via ferroviaria do Cabo a Ressano Garcia. 
Pode-se constatar que. mesmo sujeita a censura. levou somente 10 dias a chegar ao seu 
destlno 

Em 31 de Agosto de 1942 os avioes da D.T.A. delxam de voar com regularidade para 
Ponta Negra: De 1943 a 1945 so esporadlcamente sao efectuados voos para aquela colo
nia francesa. A falta de pneumatlcos origina a quase parallsac;oo da frota aerea angolana. 
o servlc;o de correlo aereo em Angola ficou asslm reduzldo aos voos internos da carreira do 
sui ate Mo<;:amedes por Novo Redondo. Porto Amboim. Loblto e Benguela e da carreira do 
norte para Cablnda por Ambrizete e Santo Antonio do Zaire. 

c 
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d --- 7 
~~:"Ar/~Ia!; ~.c 

~~L~/J-~~s 
"t_ ... ~~ 

FIg. 7 - Carta remellda de Nova Llsboa ( 19.04.942) para Louren<;o Marques ( 27.04.942 ) com translto 
pela Cldade do Cabo onde '01 censurada. Pagou de porte 50 cIYs. correspondente 00 peso ale 20 

gramas ( 1° porte para Portugal, "has e Colonlas ) bem como a sobrelaxa aerea de 1 $1 0 correspondenle 
00 peso ale 5 gramas ( 1° porte para Portugal e Mo<;amblque ). 

Observa-se. porem. melhor as varlac;oes do servi<;:o postal aereo pelo numero de cartas 
e Impressos expedldos de Angola: 

1940 
1941 
1942 

Interior 
44.241 

163.358 
251.645 

18 

Exterior 
36.098 
32.486 
33.448 

FIg. 10 

2 - A REPUBLICA 

Mas. passemos agora 
para 0 capitulo numero 2 
desta historla . 

Neste capitulo.' A Re
publica '. entra-se a fundo 
no nosso tema e no texto 
expllca-se que a Republica 
fol Implantada em 5 de 
Outubro de 1910 e que 0 rei 
D. Manuel II deixou Portu
gal exilando-se na Gro
Bretanha. 

Como podem verlficar temos aqui claramente a compo
nente fllatellca e noo filatellca. 

Logo. como poderiamos contar 0 que se passou com 0 Prin
cipe D. Luis Filipe se noo introduzisse-mos este postal ilustrado. 
noo filatelico? 

E para se fechar este prlmeiro capitulo apresentam-se duas 
pe<;:as filatellcas do rei D. Manuel II. figuras 11 e 12. as quais 
ilustram um texto que expllca resumldamente 0 que aconte
ceu nos dois anos de relnado deste Infellz rei. 

FIg. 11 

Para se lIustrar tals textos escolhem-se pe<;:as fllatelicas e noo fllatellcas. 

Remetente _____ _ 

liD 

D.MANUEL II 

I 
I 
I 
i 

FIg. 12 
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Utlllza-se uma Interes-
sante e bonita vlnheta 
onde se podem ver dols 
versos do hlno nacional. fi
gura 13. um postal com 0 

r---- ••••• :;- ....... ~ 

FIg. 13 



selo de 10 rels de D. Manuel com uma sobrecarga deslocada de REPUBLICA, figura 14 e 
alnda um bllhete-postal de D. Manuel II, sobrecarregado com REPUBLICA, flgura 15 e envi
ado do Funchal para a Alsacia . 

FIg. 14 

UNION POSTAlE UNIV 

BILHETE 

OoJ'roapozadenol. 

FIg. 15 

o texto pod era continuar a ser lIustrado com uma bela carta do Centro RepubJicano 
Democratlco, flgura 16 e asslnada pelo celebre chefe de governo e grande repubJicano Dr. 
Afonso Costa, podendo-se nesse texto dar logo uma primelra expllca<;:oo sobre quem fol 
esse lIustre politico. 
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Restou apenas a linha aerea Luanda - Cabo pelos avi6es da South African Airways, 
com uma perlodlcldade semanal. Mesmo esta IInha teve Interrup<;:6es slgnlflcatlvas. Inlcla
da em Agosto de 1939 a IIga<;:oo aerea Luanda - Cabo via Loblto, Mo<;:amedes e Wlndoeck, 
fol Interromplda em 27 de Malo de 1940. Voltou a ser reactlvada em 18 de Dezembro de 
1940 para ser novamente encerrada em 30 de Malo de 1942. 

FIg. 6 - Carla remetlda da Catumbela (16.09.941) para lIsboa (14.12.941) com transllo pelo lobllo 
(17.09.941) e Cape Town (22.09.941) por vIa aarea pela South AfrIcan AIrways do lobllo a Cape Town e 

desta cldade para Croydon em Inglaterra. 

Durante os periodos em que esteve a funclonar a IIga<;:oo aerea Luanda - Cabo pela 
S.A.A" esteve aberta uma via para 0 escoamento do correlo para a Europa, em conexoo 
com a liga<;:oo do Cabo para Croydon em Londres efectuada pela mesma companhla . 
Mas, esta via que a prlmelra vista poderia ser sln6nlmo de celerldade no translto do correlo, 
velo a revelar-se deslnteressante pols logo se verlflcou ser multo mals lenta que a via mari
tima. A razoo principal dessa lentldoo prendla-se com 0 facto de 0 correlo noo ser conslde
rado carga prlorltarla e como tal s6 ser transportado quando houvesse disponlbilldade nos 
avi6es. Senoo vejamos 0 que se passau com a carta da Fig. 6. Remetlda reglstada da 
Catumbela em 16.09.1941, transitou pelo Loblto em 17.09.1941, Cldade do Cabo em 22.09.1941 
e s6 chegou a Lisboa em 14.12.1941, perfazendo 0 tempo de 89 dias, pratlcamente Id€mtico 
a via maritima. E aqul nem se pode aduzlr como justiflca<;:oo a morosldade da censura pols 
como se pode observar pela carta 0 carlmbo de Cape Town com a data de 22 de Setem
bro esta sobre a cinta da censura 0 que pressup6e que nessa data ja estaria censurada. 
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Se oficialmente era utllizado este meio para ganhar alguns dias, ja algumas empresas e 
particulares, conseguiam por vezes furar 0 sistema ingles de censura, utilizando 0 servl<;:o "00 
cuidodo do remetente" com ganhos slgnificatlvos no tempo de chegada das suas cartas a 
Portugal. Apresentavam-se nos correios com as suas correspondencias para serem seladas, 
obllteradas e marcadas com 0 carlmbo daquele servi<;:o, entregando-as depois a passage 1-
ros dos paquetes, que as transportavam para Lisboa, furtando-se assim a morosidade da 
censura Inglesa conforme carta da Fig. 4. A carta foi apresentada na esta<;:oo postal de 
Nova Lisboa para segulr ao cuidado do remetente, pagando 0 porte de 50 ctvs ( 10 porte 
correspondente ao peso ate 20 grs para Portugal, IIhas e Col6nlas ), tendo sido obllterada 
com 0 carlmbo da esta<;:oo expedidora em 30.09.1942. Seguiu por moo propria ate Lisboa 
onde fol lan<;:ada nos correios em 28.10.1942 seguindo viagem para 0 destin~ no Porto 
(29.10.1942). Noo carecla de nova franquia ao abrigo do servi<;:o referldo. 0 percurso Nova 
Lisboa - Porto apenas demorou 29 dias. Um luxo nos tempos que corriam. 

Mas, por vezes, noo resultava 0 estratagema utillzado para contornar a censura inglesa 
conforme se pode constatar pela carta da fig, n° 2. Tambem remetlda de Nova Lisboa em 
15 de Novembro de 1941 pelo servic;:o "00 cuidodo do remetente" para Nova York, pagou 
o porte de 1 $75 ( 1 ° porte para paises estrangelros ). Seguindo por moo pr6pria a carta foi 
apreendlda numa fiscalizac;:oo a bordo e remetida para censura, tendo posteriormente se
guido para Lisboa on de foi recebida em 5 de Marc;:o de 1942, isto e 110 dias depois. 
Reencaminhada pelos correios de Portugal para os EUA via Londres, foi novamente sujeita 
a censura chegando a Nova York a 20 de Julho, 137 dias depois. Asslm uma carta de Nova 
Lisboa a Nova York demora 247 dlas. 

Entretanto outro subterfuglo fol sendo implementado para obviar as demoras causadas 
pela censura prlncipalmente no sentldo descendente L1sboa - Luanda. As cartas eram 
estampilhadas e obllteradas previamente nos correios da Metropole e presentes abertas no 
Consulado Brltonico em L1sboa para censura. De segulda eram entregues aos comandantes 
dos paquetes que as transportavam fora da mala ate Luanda. Disso mesmo fazia eco a 
imprensa de Angola a data, nomeadamente 0 Dlarlo de Luanda em noticia de 4 de Feve
reiro de 1941: 

"Em mao da agenc/a de bordo do Paquete Mouzinho chegaram varias cartas para 
algumas firm as comerciais de Luanda. Os envelopes tendo os selos devidamente inutili
zados com 0 carimbo de Usboa, vinham abertos e na sua face principal estava aposto 
um carimbo do Consulado Britanico, naquela capital. A correspondencia assim, fora 
entregue, em mao propria pelos interessados, ao Comando do Paquete que a trouxe 
para Luanda sendo depols aqul entregue 6 Repartir;ao Central dos Correios atim de ser 
remetlda para os destinatarios. * 

Seroo extremamente raras as correspondencias circuladas por este metodo. Noo tive 
ainda a oportunldade de ver qualquer exemplar. 

4.2 - Via aerea 

Mas se 0 correia maritlmo era moroso, 0 correio aereo tambem noo fugiu a essa morosi
dade, Assim que deflagrou a Segunda Grande Guerra, Angola foi ficando gradualmente 
privada de comunicac;:6es aereas com a Europa. Em finais de 1939 a Aeromaritime deixa de 
voar de Ponta Negra para Marselha, no segundo semestre de 1940 e a sua IIgac;:oo a Eu
ropa por Tanger que encerra, asslm como a ligac;:oo de Leopoldville para Bruxelas pela 
Sabena. Flcaram assim fechadas as principals vias aereas de acesso a Europa. 

Destas interrupc;:6es nos da conta a imprensa angolana em noticla de 5 de Julho de 
1940 do Dlario de Luanda que transcrevo: 

Carreira do Norte 
"Estamos in form ados que a D. T.A. esta na dlsposir;ao de manter, enquanto as circuns
tanclas actuais 0 aconselharem e apesar de nao haver /igar;ao com a Europa, a carrei
ra aerea de Ponta Negra, a tim de servlr aquela colonia francesa, com transporte de 
correlo, que actualmente nao pode receber por outra via, por vlrtude da parallsQ(;:ao 
do navegar;ao belga e francesa*. 
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Mas uma foto de uma revista com a lIustrac;:oo da " CERES 
", figura 17, autentlco busto da REPUBLICA tambem sera um 
elemento noo fllatellco excelente para ilustrar este capitulo. 

Por hoje termino aqui, prometendo que no pr6ximo nu
mero deste Boletlm abordarel mais alguns aspectos desta co
lec<;:oo de OPEN CLASSE. 

Contudo julgo que hoje ficou de facto ilustrado como po
demos complementar e melhorar em multo 0 tema com as 
pec;:as noo filatelicas e pode-se clara mente constatar que os 
50% respeltantes a parte fllatellca fol em muito ultrapassado, 
ficando a parte de material noo filatellco bastante abaixo 
dos 50% permitidos. Entrados em forc;:a na Republica 0 pano
rama ira alterar-se um pouco. 

Ate ao pr6ximo numero. 

Fig . 17 
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SERVI~O TELEGRAFICO - 1 

N ecessarlamente que nao podemos 
hoje aceltar a fllatella como a acel
taram as seus prlmelros cultores, dado 

que todos as prlnciplos organlzatlvos e to
dos as pressupostos que a deflnlram como 
um campo de conhecimentos au como ac
tlvldade ludlca/dldactlca, terao sldo ultra
passados pelo desenvolvimento natural, 
que Ihe introduziram mudan<;as de concep-
<;00 bastantes slgnlflcatlvas. • 

Todos sabemos como ela hoje se defron
ta com as problemas resultantes das novas 
tecnologlas da comunlca<;oo, quanta mals 
nao seja pelo facto de que tals tecnologlas 
dlspensam qualquer documento au suporte 
que possa ser coleccionavel; retlram a comu
nlca<;ao dos esquemas que classlcamente vl
nham sendo gerldos por Admlnlstra<;oes que 
superintendlam nas tecnologlas postals; flnal
mente porque a sua eventual masslflca<;ao 
tornara au pod era tornar obsoleto as melos 
normals de comunlcar, reduzlndo-os 
quantitativamente de forma slgnlficatlva. 

Fixemo-nos entao num dos prlmeiros aci
dentes derlvado do desenvolvimento tecno
logico que come<;ava a despontar 
exploslvamente pelos flnais do seculo XIX, e 
com a qual a fllatella se havla de defrontar. 

Referimo-nos ao apareclmento do telegra
fa, sua Implanta<;ao, seu desenvolvlmento 
como melo por vezes prlvlleglado de comu
nlca<;ao. 

Sob a Impulso de Fontes Pereira de Melo, 
a telegrafo (versoo Breguet), e Introduzldo 
em Portugal com nao multo grande 
desfasamento em rela<;ao aos paises mais 
desenvolvldos da Europa, no ana de 1885, 
tendo sldo Inaugurada a sua explora<;oo ex
perimental, com IInhas montadas entre a Es
ta<;ao do T errelro do Pa<;o, onde se Instalarla 
a Central Telegraflca, a Palacio das Cortes e 
a Vila de Sintra. 

34 

Luis Eugenio Ferreira 

Em 1860, a rede Instalada ja se elevava a 
acerca de 2.000 qullometros, IIgando os prin
cipals centros urbanos do pais. 

Em 1857 tol emltlda a primelra regulamen
ta<;ao deste novo servl<;o, Instltuido como 
monopolio do Estado e aberto 0 utiliza<;ao 
publica. 

Por nosso lado estranhamos multo que 
Augusto de Barros nao tenha esc rita uma so 
IInha sobre este assunto, no seu tao comple
to relatorio de 1877. Talvez porque a tecnolo
gla postal relatlva ao servl<;o telegratico 
alnda se naG tivesse evldenciado multo. Mas 
vlria a faze-Io no seu segundo relat6rlo de 
1889, onde, no segulmento da sua vlagem a 
Paris Inc lui uma memoria sabre telegrafos e 
tarols. 

Em 1887, as Instru<;oes regulamentares 
para 0 servl<;o dos Correlos e Telegrafos, na 
sequencia do Decreto de 23 de Setembro de 
1880, Instltuia ja regulamenta<;ao contem
plando a estabeleclmento de esta<;oes te
legratlcas a cargo das corpora<;oes 
administrativas e partlculares, de que des
tacamos os principals artigos: 

Artigo lOA corpora<;ao admlnistrativa que 
pretender estabelecer alguma esta<;ao 
telegraphlca para servi<;o publico e particu
lar devera requerer ao governo. 
o requerlmento sera Instruldo: 

10 Com as segulntes coplas authenticas: 

a) Da acta au parte da acta de ses
sao em que se tenha de/iberado re
querer tal estabelecimento; 

b) Da respectiva approva<;ao da mes
ma octa. 

Artlgo 20 As corpora<;oes admlnistrativas 
que qulzerem estabelecimento de novas 11-

Perante este ultimo cenarlo, as entidades postais angolanas abandon am a via mariti
ma, lenta e incerta, para fazer chegar as malas postals a Cldade do Cabo e desenvolve
ram um processo que permitia reduzir slgniflcativamente a atraso na clrcula<;ao das 
correspondencias. Todas as correspondenclas passaram a utllizar uma via alternatlva que 
nao a maritima para chegar a Africa do SuI. 0 centro das opera<;oes passou a ser a cidade 
de Nova Lisboa que recolhla todas as correspondencias vlndas dos diferentes pontos do 
pais. Par via terrestre chegavam as correspondencias oriundas de Sa da Bandeira e 
Mo<;amedes. Par via ferrovlaria as de Benguela e Loblto. Por via ferroviaria ate Cassoalaia 
e depois par via terrestre as correspondenclas de Luanda e norte de Angola. Reunidas em 
Nova Lisboa eram enviadas por via ferroviarla par Elizabethville para a Cldade do Cabo 
(Fig. 5). 

Este sistema permltlu avan<;ar alguns dlas a chegada das correspondenclas a Cldade 
do Cabo, fugindo a Irregularldade dos transportes mariti mas e ficando ai a aguardar pelo 
prlmelro paquete portugues que passasse a camlnho de Lisboa. 

tli/\ FU .• OIIf",..,.. 
l' r... . tI(Io fUn~ 
l'! F~t _ Iff" 0.,.,.,01 

Mapa I - Vias maritlmas de encamlnhomento dos malas postals 
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Embora a correspondencla para 0 Congo Belga ou em transito para outros paises, fosse 
censurada pelas entldades belgas, neste ultimo caso teriam novamente que passar pelo 
filtro da censura Inglesa, pols que como atras ja me. referi estes apenas confiavam nos seus 
servl<;os. Como exemplo a carta da Fig. 3 foi remetlda de Vila General Machado pela am
bulancia ferrovlaria Loblto - Teixeira de Sousa (12.09.1940) para Bath na Inglaterra, com tran
sito por Dllolo (13.09.1940) e Elizabethville onde fol censurada pelos servi<;os belgas. Seguindo 
para Inglaterra fol duplamente censurada pelos servic;:os ingleses. 

4 -0 ENCAMINHAMENTO DAS CORRESPONDENCIAS E PROCESSOS DE MINORAR OS 
ATRASOS NA SUA CIRCULA~O. ( MAPA 1 ) 

A principal via de encamlnhamento das correspondenclas postais de Angola para 0 
exterior era a maritima, segulda pela via aerea ainda a dar os primeiros passos. 

4.1 - Via maritima 

o encamlnhamento das correspondenclas por via maritima durante 0 conflito comportou 
dols cenarios ja anterlormente referidos. No primelro as correspondencias eram encaminhadas 
para norte e censuradas em Freetown, e no segundo a partir de mead os de 1941 , muito mals 
moroso, as correspondencias eram remetldas para sui ( Cldade do Cabo ) para serem censu
radas pel os servl<;os Ingleses, e depols retornando a norte com destlno a Llsboa. 

OS ALBER,.O 
~ 
t 

VI.:.. 1T0 T.d. ;.;r ~BOi. 
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Fig. 5 - Carta remetlda de Sa do Bandelra para Flladeifla via Novo Us boo - Cabo. Pagou de porte 
1$75 correspondente 00 peso ate 20 grs. (I' porte para poises estrangelros). 
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nhas e estac;:6es telegraphicas ficam sujeltas 
ao disposto do art.o 36.° e seus paragraphos 
da lei de 29 de julho de 1886. 

Vejamos entao 0 art.o 36.° da lei em cau
sa: 

As corpora<;6es admlnlstratlvas pagam 
annualmente ao estado por cada esta<;ao 
telegraphica estabelecida a pedldo d'ellas, a 
quantia de 150$00 rels, sendo a casa e mobilia 
fornecldas pelos corporac;:6es, e ficando a 
receita e a despeza de explora<;ao por con
ta do estado. 

§ 1.°0 estado construlra, por conta das 
corporac;:6es, as linhas necessarlas para a liga
<;ao das esta<;6es com a rede telegraphlca 
geral. 

(A frente reproduzlmos a leglsla<;ao que 
estabelece as condl<;6es a que deve obede
cer a montagem destas IInhas) 

§ 2.° As IInhas e 0 material das estac;:6es, 
de que trata este artlgo, revertem para 0 
estado, se a este convier, mediante 
Idemnlsa<;ao, logo que delxem de ser sub
vencionadas pelas corpora<;6es. 

§ 3.° As corpora<;6es admlnlstrativas nao 
teem Ingerencla no servl<;o das linhas e esta
<;6es, que subvenclonarem. 

§ 4.° deverao passar a cargo do estado 
as esta<;6es, cuJa receita IIqulda nacional for, 
pelo menos, em tres annos successivos, igual 
as despezas da explora<;ao. 

o paragrafo 5.° define exaustlvamente 0 
que se deve conslderar como despesas de 
explora<;ao. Flxamos aqul apenas 0 seu pon
to 4.°: A importancia da despeza de dlstrlbul
<;ao de telegrammas na area da dlstrlbul<;ao 
gratuita. 

(Num artlgo segulnte, abordarel a legls
lac;:ao referente aos telegramas, focando ai 
aspectos mals Importantes da tecnologla 
postal relatlva) 

Artigo 37.° A constru<;ao e explora<;ao das 
esta<;6es e das IInhas que as ligam a rede do 
estado, estabelecldas a pedldo dos partlcu
lares, sao encargo dos concessionarlos. 

§ unlco. A explorac;:ao d'estas esta<;6es 
fica sujeita aos regulamentos, Instru<;6es e fls
callzo<;ao da dlrec<;ao geral, que podera 
celebrar com os concesslonarlos contratos 
especlals sobre 0 mode de as explorar. 

Nao percamos entretanto 0 fio a meada. 
Regressemos entao a analise das Instruc;:6es 
regulamentares que vinhamos seguldo. 

Artlgo 3.° A casa devera ter as accomo
da<;6es necessarlas para estac;:ao, e reslden
cia do chefe respectlvo e sua familia e ser 
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provida da mobilia, ferramenta e utensllios 
telegraphicos que as Instru<;6es deslgnarem. 

§ unlco. Os aparelhos e acessorios sao 
mlnlstrados a expensas do estado. 

(Os aparelhos e acessorios que se referem 
como necessario ao desempenho do servl<;o 
telegrafico, conslstlam necessariamente das 
chaves de morse, rolos de fita para Impressao 
dos sinais, "alfabeto morse", tintelros e restan
tes artlgos para a sua manuten<;ao. 

Este tipo de tecnologla val permanecer 
ao servl<;o por mals de 60 anos. Quando em 
1945 entrel na Central Telegraflca, ainda exis
tiam a par com os Hughes, especie de piano 
escrevente, Inovac;:ao Introduzlda no tempo 
de Gullhermlno de Barros, considerado como 
o percursor do teletipo). 

Artlgo 8.° Quando as corporac;:6es adml
nlstratlvas nao cumprirem as obriga<;6es 
legaes e regulamentares que Ihes sao Impos
tas, serao fechadas as esta<;6es respectivas, 
quando 0 estado as nao tome a seu cargo 
por convenlencla do servl<;o. 

(Os artlgos 11 e seg. contemplam as ins
talac;:6es de particulares.) 

Artlgo 11 .° Quando qualquer particular 
pretender estabelecer alguma IInha e esta<;ao 
telegraphlca para servi<;o publico e particu
lar, devera requere-Io ao governo. 

§ unico. 0 requerimento sera acompa
nhado de um termo asslgnado pelo preten
dente, em que declare que se suJelta em 
tudo ao que as leis, regulamentos e Instruc
c;:6es respectlvas determlnarem. 

Artigo 12.°" . 
§ 4.° Os contratos poderao durar por 

tempo Indetermlnado ou por periodos cer
tos, reservando-se 0 governo, multo expres
samente, 0 direito de, quando 0 bem publico 
o exlglr, suspender a sua execu<;ao, ou de res
clndlr sem outra Indemnlza<;ao para 0 
concessionarlo alem do pagamento da 
Importancia effectiva do material de que 0 
estado vier a tomar conta. 

Artlgo 13.° 0 concesslonario de IInhas ou 
esta<;ao devera entregar mensalmente no 
cofre do estado, a Importancla cobrada na 
esta<;ao pela taxa e accessorlos da taxa 
dos telegrammas naclonaes ou Interna
clonaes transmltldos (assunto que versarel 
em outr~ proximo artlgo), deduzlda a des
pesa effectuada em todos os telegram mas 
recebldos; e a quota parte que Ihes perten
cer da taxa dos telegrammas expedidos 
pela sua esta<;ao. 



Esta quota porte noo podera exceder 50 
por cento do referida taxa. 

Artigo 14.0 Soo condi<;oes expressas dos 
contratos para estabelecimento de linhas e 
esta<;oes requeridas por particulares: 

1. ° 0 dep6sito previo, em dinhelro ou em 
inscrip<;oes do junto de credito publico pelo 
seu valor no mercado, de uma quantia 
nunca Inferior a 100$00 rels, nem superior a 
reis 500$00, segundo a Importancia provavel 
do movlmento do esta<;oo. 

2.° Flcar a cargo do concessionarlo: 

0) Toda a despesa de constru<;oo do 
linha que for necessario estabelecer 
para a ligar a esta<;oo a rede ja exls
tente; 

b) Todas as despesas de montagem do 
esta<;oo e apparelhos, e a Impor
tancia do acquisi<;ao ou aluguer dos 
apparelhos e alfalas telegrafflcas 
necessarias, que forem fornecidas 
pelo estado. 

(Como podemos depreender, a mon
tagem de uma Instala<;oo telegraflca re
presentava um investimento de certa mon
to .) 

Artlgo 15.° Quando 0 governo julgar con
veniente alargar os limltes do rede do esta
do, ou quando por circunstancias superve
nientes a esta<;oo deva passar nos termos 
do artlgo 35.° do decreto de 29 de Julho de 
1886 a encargo do estado, podera este 
approplar-se do linha e esta<;oo respecti
vas, Indemnisando 0 concesslonario. 

Folta agora determlnar as condl<;oes 
em que devem ser estabelecidas as linha 
telegraflcas, Isto e, criar toda a 'Infraes
trutura<;oo necessaria a suo implanta<;oo. 

E entoo como ainda hoje, levantavam
se inumeros problemas de ordem juridlca no 
ambito dos contratos entra a Admlnlstra<;oo 
e os propriatarios dos terrenos e im6vels onde 
a implanta<;oo deveria ter lugar. Isto e, a 
dlferen<;a entre os Interesses colectivos e os 
Interesses partlculares. 

o assunto presente e comtenplado pe
los "Instru<;oes Regulamentares para 0 esta
beleclmento das linhas telegrafficas·. 

Artigo 1.° Ordenado que seja pelo gover
no 0 estabelecimento de uma linha 
telegraphica, a dlrec<;oo dos correios, 
telegraphos e pharoes, mandara indlcar a 
dlrectriz ... e envlar para a mesma reparti<;oo 
a planta, acompanhada de todos os esc 10-
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recimentos que possam guiar no suo adop
<;00. 

§ 1.° Os projectos das Iinhas telegra
phicas seroo feltos no escala 1: 1 0000, Indi
condo a planta com aproximac;oo, 0 
figurado do terreno em uma faxa de 100 
metros por coda lado nos terrenos pianos e 
50 metros nos terrenos accidentados. A plan
to devera ser acompanhada de mem6rla 
descriptiva indicando a qualldade dos ter
renos que atravessa a linha; se sao terrenos 
de alluvloo, terras lavradias, pedregosas, 
etc., qual a cultura a que andam sujeltas; 
em geral conter todas as indica<;oes, que se 
Julgem utels para guiar a admlnistrac;oo su
perior no adop<;oo do tra<;ado. 

(VeJa-se 0 culdado do lefislador em 
acautelar os Interesses dos particulares no 
sentido de Ihes evltar prejuizos. Noo obstan
te, 0 artigo 2.0 contrapoe) 

Artigo 2.° E obrigatorio para os pro
prietarlos de predlos rusticos ou urbanos a 
colloca<;oo de postes, consolas e passagem 
subterranea de fios, nos proprledades; e os 
trabalhos de repara<;oo e conservac;oo das 
IInhas telegraphicas. 

§ 1.° Acontecendo poram, que a colo
ca<;oo de postes ou tubos que convenha 
para uma melhor dlrectrlz possa cousar 
prejuizo, noo s6 pel a installa<;oo, mas para 
os cuidados do conserva<;ao, em um terre
no sujeito a determlnadas condlc;oes de 
cultura, toes como jardlns, pomares, hortas, 
ou em geral qualquer terrenor sujeito a cul
tura Intenslva, n-este coso havendo recla
ma<;oo do proprletario e verlficada que seJa 
a rasoo d-essa reclama<;oo 0 governo in
demnlzoro 0 proprletario, ou se for posslvel 
fara variar a dlrectriz para evltar-se 0 
prejulzo. 

§ 2.° Nos proprledades urbanas noo po
deroo collocar-se consolas ou executar qual
quer trabalho para Installa<;oo de lin has 
telegraphicas sem ser prevenido 0 pro
prletario, para de comum accordo se pro
ceder a suo execu<;oo. 

§ 3. ° Os prejuizos causados nos telhados 
ou madelramentos, que provenham do 
installa<;oo ou repara<;oo das linhas, seroo 
d'elles indemnizados os proprietarlos, sendo 
no segundo coso a suo Importancla de
duzlda do salario do empregado que 
com meter 0 prejulzo, por falta de cuidado. 

(Flcava asslm estabelecldo 0 catalogo 
das disc6rdlas entre os interesses colectlvos 
e os Interesses privados, sempre definidos 
com aflnco. 0 paragrafo tercelro, dlz-nos 

vic;os de censura a correspondencia de Angola de Freetown para a Cidade do Cabo. Tal 
mudan<;a acarretou mais problemas e atrasos. 

Asslm, as correspondencias eram enviadas pelos paquetes portugueses para sui a com i
nho de Mo<;ambique e entregues a censura no Cldade do Cabo, e recolhidas no regresso 
coso ja se encontrassem censuradas, 0 que raramente acontecia. 0 normal era s6 no pa
quete segulnte as mesmas seguirem para Llsboa. Uma demora imensa. 

3.2 - A censura belga 

Com menor frequencla 0 Congo Belga era utillzado como via encaminhamento de cor
respondencias durante a Segundo Grande Guerra. 0 Congo Belga antes do confllto arma
do era normalmente utllizodo para canalizar correspondencias que por via aerea eram 
destinadas a Europa, atraves dos avl6es do Sabena. Eram as localidades vlzlnhas com 
predominancia do Dundo e por consequencia a Companhia de Diamantes de Angola as 
grandes beneficladas com a proxlmidade belga. Mas" logo ap6s 0 iniclo do confllto, essa 
via fol fechada. Assim as poucas correspondencias conhecidas censuradas no Congo Belga 
eram as destinadas a col6nia belga, ou aos Estados Unidos encamlnhadas por via maritima 
via Boma e Matadl. 

MARTA [)A CRUZ & CRUZ, 
FAZi/NOAS, MIUDEZAS, MERCEARIA E FERRABENS 
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Fig. 4 - Carta remetlda de Nova Llsboa (30.09.942) para 0 Porto (29.10.942) com translto por Llsboa 
(28.10.942). Pagou de porte $50 correspondenle 00 peso ate 20 grs. ( 1° porte para 0 Contlnente). 

. 0' 

Remetlda ' 00 culdodo do remetente' consegulu furtar-se 00 servhro de censura Ingles levando apenas 29 
dlas a chegar a Llsboa. 
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1.9tl. 
FIQ. 3 - Carta remeHda de Angola para Inglaterra via Con9Q-Belga censurada pelol servlc;:os bel9Qs e 

duplamen" censurada pelol servlc;:os IlI9Ielel. Pa9Qu de parle 1$75 ( I" parle para a estrangelro ). 

de correlo do Europa que havlam sido apreendldo h6 tempos no vapor Colonial 6 saida 
de L/sboa, e (oram delxados no Loblto cremos que por vapor ingles. 

Inlclalmente. a censura Inglesa as carrespondencias com arigem e destlno em Angola. 
era efactuado em Freetown. 0 servlc;:o era morose e acumulava-se de tal forma que uma 
car1'tl remetldo de Angola normalmente demorava cerca de 40 dlas a chegar a Llsboa como 
se pode constafar pela carta do Fig. 1. A carta remetida de 5aurlmo em 15.11.1939 para 
Glasgow com translto por Llsboa em 26.12.1939 necessitou de 41 dlas para fazer 0 trajecto 
de Angoici 00 Contlnente. Alnda sobre 0 assunto torna-se oportuno reproduzlr parte de uma 
noticio inserta no Diorio de Luanda de 4 de Fevereiro de 1941: 0 Paquete Mouzlnho que 
hoje chegou a Luanda traz/a mil e tal malas de correlo da Europa, de outros vapores e 
j6 censurado, 0 qual flcou. apesar dlsso, em Freetown. apreendldo pela censura Inglesa. 
Pelo noticla confirma-se 0 lentldOo do servlc;:o, po is no coso chegou-se a acumular mals de 
mil malas postals s6 para Angola. Mas tambam se constata que os Ingleses apenas confia
yam nos seUI servh;:os de censura, pols pratlcavam-na mesmo que a correspondencla ja 
estlvesse censurada palos servlc;:os de outros poises. 

No senti do ascendente Luanda - Llsbaa a correspondencia era expedlda de Angola 
par via maritima pelos paquetes portugueses. que eram interceptados pela Marinha Ingle
so junto a Freetown no Serra Leoa. Elementos das forc;:as Inglesas subiam a bordo dos pa
quetes recolhlam as malas postals e efectuavam uma rigorosa vlstorla a toc:los os passagelros 
e trtpulac;:ao. noo sendo raro deterem passogeiros que conslderassem perlgosos para os seus 
Interesses e apreenderem correspondencla transportada em mao ( Fig. 2 ). As malas retidas 
para censura, somente no paquete segulnte emm expedldas para Usboa. 

Entretanto com 0 alastrar do Guerra pelo contlnente afrlcano e motlvado pelos sucessl
vos avancvos das tropas alerT1CJ.s em Africa, os Ingleses mudaram em meados de 1941 os ser-
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que nestas questoes. 0 assunto sempre sobe
ja para alguam. Geralmente. 0 mals fraco.) 

Artlgo 4.° Em coda direcc;:oo telegrapho
postal havera uma planta topographica 
das Iinhas que Ihes pertencerem. no qual 
esteja marcada a dlrectrlz de coda uma 
d'essas IInhas. bem como as dlstancias dos 
postes as esfradas proximas. 

A partir deste momento. 0 tecldo urbano 
dos grandes e pequenos centr~s comec;:ava 
a acusar 0 impacto do desenvolvlmento. Os 
pr6prlos edlficlos hlst6rlcos. tarres slnelras. Igre
jas e outros monumentos passaram a servlr de 
suportes para as IInhas do teh§grafo. posterl
armente para as IInhas telef6nlcas ou para as 
redes de energla. 56 praticamente nos nossos 
dias se comec;:aram a aplar grande numero 
dessas Instalac;:oes. sobretudo a partir do 
momenta em que fol possivel substltulr as 11-
nhas par cobos coaxlais. mals recentemente 
par flbra 6pticas. 

Flcaram-nos ogara para nos Indlcar 0 pro
gresso. as antenas de televlsoo ou as parabo
las para a captac;:oo dos slnals de satallte. 

Filatelia Joaquim A.S. Ma~as 
Rua do Crucifixo, 76 - 2.0 Sala H 
1100-183 Lisboa PORTUGAL 
Tel.: +351-213467661 
Fax: +351-21 325 90 90 
http://www.ftlatelia.tv 
e-mail:j.macas@filatelia.tv 
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• Catalogos de vendas mensais. 
• Catalogos de Leiloes pelo correio. 
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fHlach@filatelialiach.com 
web: www.filateliaHach.com 
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Livro "Para a Hist6ria da Astronomia em Portugal" 

No ana em que se comemora 0 quinto centena
rio do nascimento de Pedro Nunes, 0 astronomo mais 
notavel da Peninsula Iberica no seu tempo, editar urn 
livro e emitir urn conjunto de selos assinalando 0 con
tributo portugues para 0 desenvolvimento da "arte de 
perscrutar os ceus" e, inquestionavelmente, urn con
tributo para proporcionar urn melhor e mais difundi
do conhecimento dos nossos valores, do nosso 
patrimonio, da nossa historia. 

Come<;ando pela apresenta<;ao de «A Astronomia 
em Portugal na Idade Media», prosseguindo nos ca
pitulos seguintes pela explana<;ao do papel desta cien
cia na "Difusao da Fe e do Imperio", revivifica<;ao da 

constru<;ao de "Os Primeiros Observatorios", rememora<;ao do papel fulcral de "A Escola Poli
tecnica" e de "0 Observat6rio da Ajuda", para conduir com 0 evolucionismo de "A Astronomia 
a partir do Sec. XX", 0 autor, Maximo Ferreira, propicia ao longo das 115 paginas deste livro, 
profusamente ilustrado, com imagens quase ineditas, uma compreensao mais ampla e perfeita 
das causas e consequencias dos estudos astronomicos ao longo dos tempos no nosso pais. 

Entender 0 cosmos e as suas leis, desvendar os seus enigmas tern sido 0 ala de astrologos, 
fil6sofos, teologos, astronomos e astrofisicos e as suas investiga<;6es muito concorreram, ainda 
que de forma imperceptivel, para 0 bem-estar dos individuos e dos povos. Basta recordar as 
implica<;6es sociais, econ6micas e cientificas que tiveram os inventos do astrolabio e do telesco
pio. Dai, tambem, a importancia deste livro que, alem de constituir justa homenagem a tantos 
cientistas emeritos, e ainda a primeira iniciativa levada a cabo entre nos de promover uma ampla 
divulga<;ao da Historia da Astronomia em Portugal. 

Com tiragem limitada e numerada, graficamente esmerado, este livro e, alem do mais, va
lorizado com 0 bloco (valor facial : €1,71) e os tres selos (valores faciais 2 x €0,28 - €1,15) da 
emissao filatelica comemorativa dos "500 Anos do Nascimento de Pedro Nunes"; e 0 bloco (va
lor facial €1,40) e os oito selos (valores faciais: 2 x €0,28 - €0,43 - 2 x €0,45 - €0,54 - €1,15-
€1,75) da emissao alusiva a "Astronomia". 

Pre<;o: € 42,00 

Ii Venda: 
• Na sua Esta<;ao de Correios 
• Na Filatelia 
~ Loja - Av. Casal Ribeiro, 28 - 1049-052 LISBOA 
~ Atraves da linha gratis 800 273 273 
~ Por fax: 21 311 1848 
~ e-mail : mercadonac@ctt.pt<mailto:mercadonac@ctt.pt> 
~ Por correio (nao precisa de selo) para: Remessa Livre 11004 1032-960 LISBOA 

Ofertas: 

Ao adquirir este livro, recebera gratuitamente a revista trimestTaI do Clube do Colecciollador e 0 

dire ito a quota de socio deste elube, durante WI! ano. Recebera tambbl! um marcador de livros. 
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c;(/ IMPORTAQAG l!:. EXPORTAQAO 
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I1m" Sr. . puilishers of Ylur 
IIOrrect address. 

;I . H"lOX 
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.. 

Fig. 2 - Carta remetlda de Nova lIsboa (15.11.1941) para Nova York (20.07.1942) com translto por lIsboa 
(05.03,1942). Transportada ao ' culdado do rematenta' , 101 apreendlda a bordo pelos servlltos de censura 

Ingleses. Pagou de porte 1 $75 ( I'. porte para paises estrangelros ) 

3 - A CENSURA EXTERNA 

Contrariamente 00 que se passou com a censura Interna, a correspondencla de Angola 
durante a Segundo Guerra Mundial, esteve sujelta a uma rlgorosa censura externa, prati
coda prlncipalmente pelas autoridades Inglesas. 0 cerco era de tal forma apertado que 
poucas foram as correspondenclas expedldas ou recebldas que noo ten ham sldo objecto 
de censura quer por Ingleses no generalldade, quer pelas entidades belgas nos correspon
dencias expedidas via Congo 6elga . 

3 •• - A censura Inglesa 

Desde 0 iniclo do confllto armado os ingleses Impuseram um apertado sistema de censu
ra, obrlgando as entidades de Portugal ou das col6nlas a entregar as malas posta is para 
censura previa, e quando noo 0 fazlam, os navios portugueses eram abordados pela ma
rinha inglesa apreendendo-se as malas postals. De sltua<;:6es destas nos do conta uma 
pequeno noticia do Diorio de Luanda de 24 de Janeiro de 1941 que transcrevemos: 

Chegou a Luanda correlo da Europa 
No vapor "Da/agando' que entrou hoje no nosso porto com um carregamento de 6/

coo/ desidratado do Companhia Agrlco/a do Casseque/ vieram para Luanda 46 ma/as 
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Fig. 1 - Carta remellda de Saurlmo em 15.11.1939 para Glasgow com Iransllo por Llsboa em 26.12.1939 
censurada pelos servlcros Ingleses. Pagou de porte 1 $75 (1' porte para poises eslrangelros). 

2 - A ClNSURA INTERNA 

Como e normal. em situac;:6es de conflitos bellcos e sempre Implementado um servlc;:o de 
censura. mesmo nos casos em que 0 pais tenha declarado a sua neutralldade. como e 0 
caso de Portugal durante a Segunda Grande Guerra. Asslm. Angola como parte Integrante 
de Portugal tambem fez publlcar no Boletim Oficlal n° 31 de 7 de Agosto de 1940 a Portaria 
n° 3431 da mesma data. que regulamentava os Servlc;:os de Censura na Colonia. 

Os servic;:os eram exercidos por uma comissao de censura que funclonava em Luanda 
sob a superlntendencla da Repartlc;:oo de Gabinete do Governo Geral. com delegac;:6es 
de censura. funclonando Junto dos governadores das provinclas de Benguela. Huna. Huambo 
e Malanje. Podia alnda 0 Governador Geral em casos especlais atrlbulr func;:6es de censura 
as Intendenclas dlstritals (Fig. 2). 

Segundo 0 regulamento. a censura podia ser exercida previa ou repressivamente. No 
que concerne as correspondenclas postals. elas noD estavam contempladas. estando ape
nas suJeltos a censura previa os telegramas para 0 estrangeiro que respeltassem a assuntos 
politicos e socials. e a censura represslva efectuada nas estac;:6es telegrafo-postals aos tex
tos dos telegramas recebldos. E deveras curiosa a noD Inclusoo das correspondenclas pos
tals como objectos sujeltos a censura e isso mesmo de comprova pelo desconheclmento de 
correspondenclas de Angola censuradas pelas autorldades portuguesas durante a Segun
da Grande Guerra. 
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Eng,O Albertino de Figueiredo o Director do Museu Militar 
visitou a sede do CFP 

No passado dla 17 de Malo. no Teatro 
Collseo Noela. em Nola. 0 nosso muito pre
zado amigo e lIustre consoclo. Eng.o Albertlno 
de Figueiredo proferiu uma Conferencla so
bre «Fllatella e Historia Postal de Portugal •. 
por Inlciativa do Grupo Fllatel lco e 
Numlsmatlco de Nola que. na ocasioo. 
galardoou 0 conferenclsta com 0 Emblema 
de Ouro da Socledade e com 0 Cruzeiro de 
Prata Grande. 

o director do Boletlm do CFP agradece 
o convlte que Ihe fol enderec;:ado para es
tar presente no almoc;:o de homenagem ao 
dlstlnto fllatelista. 

o Senhor Coronel Manuel Jose M. Ribei
ro de Faria. d lgnissimo director do Museu 
Milltar. em Usboa. acompanhado do preza
do assoclado Dr. Jose Carlos Fernandes, 
medico do EME. vlsitou. no passado dla 16 
de Marc;:o. a sede do nosso clube. tendo 
sido recebldo pelo presidente e vlce-presl
dente da dlrecc;:oo. respectlvamente Dr. 
Eurlco Lage Cardoso e Comendador Jose 
Rodrigo Dlas Ferreira. Apos uma breve vlsita 
as Instalac;:6es do nosso clube. os referldos 
membros da dlrecc;:oo ofereceram ao lIustre 
vlsltante a medalha do clube. 

DOMINGOS DO SACRAMENTO, HERDEIROS 
MARIA CEdUA DO SACRAMENTO 
Rua do Crudfrxo, 26 • Telefone 213424891 • Te!efux 2134723 41 • 1100-183 USBOA • PORTUGAl 
URl: http://d·sacramento-herd .cidadt!'llrtual.pt ' e-ma~: d.sacramento@mail.telepac.pt 

ALBUNS D,S. TIPO C DE PORTUGAL E ULTRAMAR 

Permantnte5 
Formato 22 )( 2S ems. 

cartoHna 

IO!1\.G.II. - l.' Parte (Selas do CareIl Normal) 
• Volrne I (5eIos de 1853 a 1969) ................................. .. .... ............... .................................... ... ............................................................. .. 
. 1IOUne 0 (5eIosde 1970 a 19'})) ._ .... .......... ................................ _ ........................... ... ........... .......... .. ................................................ . 
.~m(seiJsde 1991 em dianti!) ....................................... ... ........................ _ ..................... .......... .. .... _ .............. ... .. _ ............... . 

~ - 2.· ParI!!I (5eIosdeAvI3o, ln"\XlSID, Ero:Jmendas,~.0IIcIaI,I'rivi!Iiva!, eIL) .... .. ............................................................................ ...... . 
• 2." ParI!! 0 lBloals) ............ .......................... .................................... .......................................................... _ ...... ...... ......... .. ............... . 

ruw;AOlAIlNTES ......................... ..... ...... .. .................... _ ....................... ........................................................................................................... .. 
NmA .............................................. .. _ .............. ......... .. .. .................................................. .. ........................ _ ................................................. ... 
NWAPJUl' ........................... ... .. .. ................................................... .. ........................................................................... .. ....................... ................ . 
OOO~ .................................... _ ......................... ............ .. ... .................................................... ... ... ..... _ ........................................................ .. 
OOOVffill:PJUl' ............ .............. .. ..................................................................................................................................... ........ .............. ............. . 
GJJNE ....... ........... .. .................................... ...... ....................... _ .............. ................................ _ ................................................................... . 
QJI\IE PAlCA' ................................................................................................... _ ............... .. ... ................................................................................ .. 
1I-IlfA .... ................................................... ........................................................ ..................... _ ............. ................................................................ .. 
WOiJ ........................................................ _ .................. .. .. .............................................................................................. .. .......... .......................... .. 
Hl;PHlQ£ ...................................................................................................................... - .......................... .. ..................................................... . 
~PJUl' ........................................................... _ .................................................................. .. ......... ............................... _ .............. ....... . 
S. TMEPRIlIOPE ........................... ... ....... .. .................. ...... .......................... ................................................... _ ........................ .............. _ ....... _ 

~ =i=~=~-:~~:i~~~~=~:~::::::::::::~::::::::: : :::::::::::::::::::: : :::::::::::::::::::::::::::::: ::: :::::::::::: : : :: ::~~~::::::::::::::::::::::::::::: 
TMl\ ...................................................................................................................................... .. ............................................................................. .. 
~~to;A'Il!QJEENIASSA ........... , .. ...,. .................... ' .................. , ... ,-............ , ........ "." ', .. ," ............ " ........................ , ............ " .. , .... ........ .. 
NIUCi\ mm.1IfW1IANE, ~MAIIQI.ES, TETE.QlfilI'WIIE.IOOOGA, lAVfElJAE \1.lJWo'AA ........................ .. .................................................. .... .. 
RfIas IstIadas ................... .. ............................... .. ........ ............................. .. , .................. .. .. ............... .. .................................. ......... ...... _ ............... .. 
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Exposi~ao Filatelica 
de Homenagem a Portugal, 

na Corunha 

o Grupo Fllatellco e Numlsmatlco de 
Nola (Corunha) levou a efelto no passado 
dla 13 de Malo, no Teatro Coliseo Noela, a 
exposlc;:ao em epigrafe, on de esteve expos
ta a colecc;ao Albertlno de Figueiredo. Este 
evento coincldlu com a semana das Letras 
Galegas. 

Presldlu a Inaugurac;ao D. Jose Antonio 
Pombo Mosquera, Subdlrector Geral da 
Politica Llnguistlca do Conselho de Educa
c;ao e Ordenac;ao Unlversltaria. 

La Titulizacion de Bienes Tangibles 
con especial referencia 

a la Filatelia 

Edltado pel a Fundac;:ao Albertlno de 
Figueiredo para a Filatella acaba de ser pu
bllcado 0 IIvro em epigrafe da auto ria de 
Pablo Alonso Gonzalez. 

o IIvro com 404 paglnas, tem um excelen
te aspecto grafico e segundo 0 seu autor a 
"ideia central desta obra e demonstrar que e 
possivel levar a cabo um processo de 
tltullzac;:ao baseado em activos nao flnan
ceiros como sao os bens tangiveis, em con
creto, os contratos de inversao fllatetica e 
os selos de colecc;:ao." 

A dlrecc;:ao do CFP aparece sensibilizado 
o exemplar oferecldo para a sua blblloteca. 

Funda~ao Albertino de Figueiredo 

De acordo com os estatutos da Funda
c;:ao em epigrafe, 0 orgao dlrlgente da mes
ma fol renovado parcial mente com a 
entrada de dols novos elementos: Horaclo 
Perez Vasquez, Engenhelro Aeronautlco e 
Ramon Soler Antlch, formado em Dlrelto, pro
fissional fllatellco e numlsmatlco, alem de 
perlto de reconheclmento merlto. 

Revista FEPA NEWS 
Dlrlglda pelo nosso prezado associ ado e 

amigo, Senhor Pedro Vaz Pereira, lIustre Presl
dente da Federac;ao Portuguesa de Fllatelia/ 
APD e Presldente, recentemente eleito, da 
FEPA (Federac;:ao Europela de Assoclac;oes FI
latellcas), chegou as nossa maos 0 primelro 
numero desta revista com novo formato, a 
qual, no dlzer do seu dlstinto director "Vem 
trazer a Europa Fllatellca um meio de Interll
gac;:ao entre as suas Federac;:6es Naclonals". 

Sem qualquer espirlto de Iisonja, anall
sando, slm, objectlvamente a nova revlsta, 
chega-se facllmente a conclusao que 0 seu 
novo director nao se poupou a esforc;os 
para apresentar um trabalho de excelente 
qualldade que, alias, tanto quanto sa be
mos, fol ja multo apreclado pela maloria dos 
dlrlgentes das Federac;oes Naclonais que 
integram a FEPA. Nao sendo possivel descre
ver 0 seu conteudo diremos apenas e mais 
um valloso contrlbuto que Pedro Vaz Perei
ra da a Fllatella Europela, prestlgiando ao 
mesmo tempo a Filatella Portuguesa da qual 
ele e 0 dlrlgente maximo. 

Agradecemos 0 exemplar que foi of ere
cldo a nossa blblloteca e apresentamos ao 
lIustre presldente da FEPA e director da sua 
revista as mais slnceras fellcltac;:oes. 

A. MOLDER 
FILATEUA- MEMBRO ACOFlL 

RUA 1.. DE DEZEMBRO, N.g 101, 3.· - 1200-358 LlSBOA - Tel. : 21 342 15 14 Fax: 21 342 9534 

I COMPRA e VENDA I 
REPRESENTANTE EXClUSIVO DE TODO 0 MATERIAL FILATELICO E NUMISMAnco DA CONCEITUADA MARCA AlEMA «KABEII 

EXPOSII;AO PERMIINENTE DE SELOS NO HIILL DE ENTRIIDII E NO 3.° IINDIIR (ElevQdor) 

SERVI<;O DE NOVIDADES ESTRANGElRAS PORASSINATURA PARA OUALOUER TEMA OU PAis 
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HISTORIA POSTAL DE ANGOLA (10) (*) 
o SERVIf;O POSTAL PARA 0 EXTERIOR 

DURANTE A 2.a GUERRA 

Elder Manuel Pinto Correia 

t - INTRODU~O 

Com a eclosao da Segunda Grande Guerra em 1 de Setembro de 1939, Portugal apres
sou-se a declarar a sua neutralldade em 3 do mesmo mes, Invocando os prlnciplos da Allan
c;:a _ Luso-Brltanlca, Instrumento tutelar da politlca externa portuguesa, e com a anuencla da 
Gra-Bretanha. 

Asslm, logo em Setembro de 1939, 0 Governo IIderado por Oliveira Salazar comec;:ou por 
adoptar um apertado sistema de controlo economlco, que permltlsse: 

a) - Optlmlzar 0 controlo do Estado sobre as actlvldades economlcas atraves dos orga
nlsmos corporatlvos exlstentes ou a crlar, evltando a tendencla para 0 
ac;:ambarcamento e 0 chamado "mercado negro" 

b) - Promover 0 auto-abasteclmento em bens essenclals. 
c) - Conter 0 consumo de bens Importados e asslm controlar as tendenclas Inflaclonlstas 

(Fig. 1). 

Mas estes ~ropositos vlrlam a esbarrar na politlca economlca de guerra, Imposta pelos 
Allados, atraves de medldas que punham em causa as economlas externas dos paises . 
neutrals, afectando nao so a economla como tambem a socledade portuguesa. Os Allados 
desde 0 comec;:o da guerra, exerceram um controlo apertadisslmo sobre as relac;:oes exter
nas dos paises neutrais, prlnclpalmente atraves do bloquelo das suas vias de abasteclmen
to e comunicac;:oes, sendo a Inglaterra extremamente zelosa no cumprlmento destas restrlc;:oes. 

Os navios portugueses estavam sujeltos a concessao de uma autorlzaC;ao especial 
(Navycerts) para navegarem, tendo de fazer uma especlficac;:ao detalhada de toda a 
carga. 

_ Durante a Segunda Guerra Mundlal, Llsboa para alem de grande porto maritimo num 
pais neutral. passou a ser fim de escala das IIgac;:oes aereas dos hldroavioes que demanda
vam dos Estados Unldos da America, tendo-se convertldo em lugar de refugio de mllhares 
de pessoas oriundas da Europa e par consegulnte transformou-se num grande centro de 
esplonagem. Tal sltuac;:ao determlnou que os Allados e nomeadamente a Inglaterra 
Implementassem um servlc;:o apertado de censura as correspondenclas remetldas ou dlrlgldas 
a Portugal, asslm como as das suas possessoes ultramarlnas, prlnclpalmente Angola e Mo
c;:amblque. 
_ ~aram anos dific~l~ para a populac;:ao de Angola, e 0 servlc;:o de correlo externo da pro

vincia passou por dlflculdades Imensas no sentido de fazer chegar 0 mals rapldo possivel 
aos destinatarios as correspondenclas expedldas e recebldas. Mas toda essa boa vontade 
de bem servir, dependla da maior ou menor disponibilidade dos Ingleses em facultar as malas 
entretanto retldas para censura, bem como da malor ou menor regularidade dos transpor
tes maritimos ou aereos. 

(. ) - Artlgo ja publlcodo no Fllotella Lusltono nO, 2 serle III de Junho de 2001 
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GOA 
p. p. 

Chegamos desta forma 00 Tlpo GOA 3, 
que tem aspecto e configuro<;:ao com ple
tamente dlstinta das anteriores, pois e essen
clalmente constltufda por 3 rectangulos, dois 
no Interior do tercelro, com a palavra GOA 
no rectangulo Interior superior, tal como atras 
fol mostrado. No correspondencla do epo
co, conhecemo-Ia a vermelho e a violeta; 
com diversas Inscri<;:oes, como seja 0 P. P. 
(porte pogo) no rectangulo inferior, outras 
vezes s6 a data nesse mesmo rectangulo, 
ainda par vezes com a data manuscrita 
entre a palavra GOA e as letras P. P. e por 
vezes 0 rectangulo Inferior em bronco. 

E alnda nao flcamos por aqul, pols te
mos exemplares que nos mostram este GOA 
3 com as 4 vertices do rectangulo exterior 
truncados; trata-se de um segundo carlm
bo em uso e nao desgaste no tipo original, 
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pols as datas nos car
tas garantem-nos essa 
afirma<;:ao; a segulr se 
apresentam com re
du<;:ao de 50%, dols 
exemplares, um im
presso a tinta verme
Iha e 0 outr~ com 
tlnta vloleta. 

Como se dlsse an
terlormente, os Tlpos 
dos carimbos foram le
vemente retocados, 
pols nos originals, as 
marcas estao ilgeira
mente gravadas e a 
fotoc6pia alnda fica 
menos marcada, da
da a antiguidade do 
papel do original. 

Os exemplares que 
vlmos e os que possufmos, permitem-nos afir
mar que este Tlpo GOA 3, fol usado entre os 
anos de 1854 e 1871. Isto e, ate a passagem 
para 0 perfodo fllateilco, sem contudo ha
ver, do nosso conhecimento, qualquer do
cumenta<;:ao que ordenasse 0 Infclo; quanto 
ao final, nao ha duvidas, pois entramos no 
perfodo filatelico, com as marcos ovals de 
barras, numerlcas e literals, que pensamos 
poder apresentar em pr6xlmo apontamen
to. 

Nao termlnamos sem, mals uma vez, 
advertlr quem tlver a paclencla de nos ler, 
que isto se trata de um apontamento da
qullo que 0 autor conhece e que, tal como 
nos originals, pode (e deve) estar com al
guns erros, sendo de toda a conveniencla, 
que outros, com mals conheclmentos, se 
manlfestem nos revistas da especlaildade. 

(Continua) 

Novas Emissoes 
Portuguesas 

UPAlP - JUVENTUDE, EDUCA~O, ALFABETISMO 

Data de emlssao: 12 de Marc;:o de 2002 
Desanho: Lulz Duran/Vltor Santos 
Impressao: I.N.C.M./Offset 
Popel: Esmalte 102 g/m2 
Denteado: 12x 12'/2 
Formato: 40 x 30.6 mm 
Folhas: De 50 selos de coda taxa 
Plano de emlssao: 
€ 0,70 - 350.000 
€ 0,70 - 350.000 
€ 0,70 - 350.000 
FDe: Usboa, Porto, Colmbra, Evora. Faro, Funchal e Ponto Delgado. 

, .. ~ 
~ 

-.... _-..-, 
- . " ) -- - -. -.. . 

INTEIRO POSTAL .. • 
Comemoratlvo dos "125 anos da Funda.,ao do Hospital de Dona Estefania em Lisboa 

Data de emlssao: 11 de Abrtl de 2002 
Desanho: Vltor Santos 
Impressao: Utografla Mala 
Popel: Cartollna bronco 
Formato: 151 x 104 mm 
5elo: € 0.28 Impresso a part[r de fotografta do arqulvo 
do Fundac;:ao do H.D.E. "Natal de 1926" 
Tlragem: 50.000 exemplares 
Carlmbo comemoratlvo: aposto no anflteatro 
do Hospital D. Estefanla em 11/04/2002 das 15.00 as 18.00h. 

RR219388897PT 
C:lulo~ +o\atel .c.o .is. ~(~""'lI-' 

+h. l\1,,;/.&><~--e-~~ ..,,, 10 . s~ 
1..,...1 J. "' ... u'~'" '$ 6' 0 0 a &) L, ~!::.o~ 

, -:~I/J2 . I'1S ..... J./.;J...:;. 
:rt ....... .d.o t\. <> I. ~~\ fa •• a.... .r. .. ,. Itt .. .: .... ,," 8b- 1 .. ~ . 
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ASTRONOMIA 

Data de emlssao: 23 de Abril de 2002 
Desenho: Acaclo Santos 
Impressao: Utografla Mala. Offset 
Popel: Esmolte 102 g/m' 
Denteado: 12x 12 'I, 
Formato: 40 x 30.6 mrn 
Folhas: de 50 selos de coda taxa. 
Plano de emlssao: 
€ 0.28 - 1.000.000 
€ 0.28 - 1.000.000 
€ 0.43 - SOD.OOO 
€ 0.45 - 1.000.000 
€ 0.45 - 1.000.000 
€ 0.54 - 500.000 
€ 1.15- 350.000 
€ 1.75- 250.000 
Bloco com 2 selos € 0.70 = € 1.40 - 70.000 unldades 
FDC: Usboa. Porto. Colmbra. tvora. Faro. Funchal 

e Ponto Delgado 

EUROPA 2002 0 CIRCO. PORTUGAL. A~ORES E MADEIRA 

Data de emlssao: 9 de Malo de 2002 
Desenho: Eduardo Aires 
ImpressCio: Utografla Mala. Offset 
Popel: Esmalte 102 g/m' 
Denteado: 12 x 12 'I, 
Formato: 40x30.6 mm 
Folhas: De 50 selos de coda taxa 
Plano de emlssao: 
€ 0.54 - 500.000 
€ 0.54 - 500.000 
€ 0.54 - 500.000 
Folha mlnlatura com 3 selos de coda 
3 x 1.62 - 3 x 80.000 unldades 
Postals: 3 x € 0.40 
FDC: Lisboa. Porto. Colmbra. tvora. Faro. Funchal 

e Ponto Delgado. 
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Escrlta em 22/7/1824. noo temos Informa
c;oo de carrelras posta Is. na apoca. que fi
zessem este percurso com regularldade; sao 
tempos multo recuados e 0 Servic;o Postal 
estaria alnda a dar os prlmelros passos. 

A marca postal atras referlda. a singela. 
bem batlda e nada mals podemos dlzer 
senoo que so em 1841. voltamos a en
contra-Ia. como se ve no exemplar Junto. 
com reduC;ao de 50%. tam bam bem batl
da. mas agora com um P.P. (porte pago) 
na parte superior. am bas as marcas a ver
melho escuro e tambam dlrigida a Llsboa. 
Noo conhecemos outra carta com a mes
ma marca. mas noo podemos aflrmar que 
a exemplar unico. pois os camlnhos da Hls
torla Postal sao muito longos e certamente 
percorrem todo 0 mundo. 
Com surpresa. mas com outra companhia 
e agora batlda a tlnta preta. voltamos a 
encontrar este GOA 1 num envelope de 
carta dlrlglda a Llsboa em 13 de Julho de 
1870; a outra marca agora Impressa, P. N. 
Poo pode ver-se no modelo que se apresen
ta, podendo Interpretar-se como "Porte Noo 
Pago' as Inlcials que acompanham a GOA 
1. 

Devemos voltar a referlr que as marcas 
"acessorias" que as vezes acompanham a 
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marca Tlpo, sao em geral produzldas per ou
tros carimbos e que provavelmente noo exls
tlam em todas as estac;6es. p~r 1550 que a 
malor a sua escassez. 0 exemplar aclma re
presentado a 50% do seu tamanho natural. 
tam bam nunca fol notado pelo autor noutra 
correspondencla postal de GOA e apenas 
podemos em final reconhecer a longevidade 
deste Tipo GOA 1. desde Julho de 1824 ata 
Julho de 1870 - 46 anos; a certo que dentro 
dessa longevldade foram utlllzados os outros 
dols Tipos, que seguldamente apresentaremos. 

No Tlpo GOA 2 mostramos 0 unlco exem
plar que conhecemos em tlnta encarnada 
e que pertenceu a antlga colecc;oo de 
Joaqulm Leote. As letras deste Tlpo sao mals 
arredondadas e 0 trac;o mals gross~. Nunca 
vlmos outr~ exemplar senao com tlnta se
pia, como as variedades que a segulr apre
sentamos e em gerQI parcialmente desva
necldas. Ha quem aflrme que este Tlpo, a 
cor vermelha, noo sera bem 0 Tlpo GOA 2. 
mas devemos ter em atenc;oo que a mar
co foi mal batlda e deve ter escorregado 
para a direlta. delxando aparentemente, os 
trac;os das letras mals gross~s. 0 que de res
to tambem acontecla noutras operac;6es 
postals. 

If' '. 

As outras varledades que conhecemos 
a sapia, vem acompanhadas das letras P. 
P. (Porte Pago), umas vezes por clma outras 
vezes p~r baixo do palavra GOA. 0 que 
confirma a independencla de carimbos. 

Os exemplares conhecldos tem datas 
compreendldas entre 1843 e 1852, p~r Isso 
que podemos admltir que este Tlpo GOA 2 
fol mais usado na decada de 40. chegan
do mesmo a ultrapassar 0 seu limite, pols 
documento que determlnasse a sua In utlll
zac;ao fol coisa que nunca existlu, que seja 
do nosso conhecimento. 



pedida em 27/9/70, era igualmente utlliza
da para 0 correia externo, como se pode 
apreciar no exemplar que tambam apresen
tamos, este dirigldo a BOMBAIM; a tinta usa
da era a sapia, quase igual a tlnta de 
escrever a pena, como se verlfica, na data 

P. 
de 15-5-69, Outro exemplo de marca pos
tal. agora de MAPUC;A e dlrlglda para 0 
exterior de Goa em 24/9/63, portanto pra
adeslva, a conheclda com a marca adlcl
onal p, p, (porte pago) e a tlnta usada era 
Igualmente de cor sapia, 

Estes dols exemplares de MARGAO e 
MAPUC;A. apesar de pra-adeslvos, estavam 
nos originals, acompanhados de uma mar
ca postal de GOA, que adlante apresen
taremos, pols Ja havia 0 'CORREIO DE 
GOA', que tinha as suas obrigac;:6es regula
mentadas, 

Escusado sera dizer que todos estes 
exemplares e muitos outros a seguir descritos, 
sao de extrema raridade, Tambam devemos 
dlzer que alguns dos exemplares apresenta
dos foram ligelramente retocados, por geral
mente se tratar de fotoc6pla de outra 
fotoc6pia mae, por sua vez tirada de um 
original centenario, 

Antes de entrar na descric;:ao das mar
cas que Guedes de Magalhaes classificou 
como GOA 1, GOA 2 e GOA 3, temos que 
apresentar outra marca postal de GOA que 
nao vem descrlta na sua Separata e da 
qual possuimos 2 exemplares em carta, mals 
devendo exlstir por este Mundo fora, 

GOA 
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A marca em questao que a segulr se 
apresenta, aparece-nos no ana de 1841 , 
tem um formato multo parecido com aque
Ie que descrevemos como GOA 1. mas com 
uma Impressao muito mals flna e portanto 
proveniente de outr~ carimbo; alam dlsso, 
como pode ver-se no exemplar supra, redu
zldo a 50% do original. vem acompanhado 
da legenda 'PAGOV PORTE/DO CORo', a 
cor vermelha, mas certamente obtlda de 
dois carimbos Independentes, pols a poslc;:ao 
relatlva nao a a mesma nos 2 exemplares 
observados; estas cartas foram expedidas 
de GOA e destinadas a LlSBOA, 

Esta marca postal deve ter tldo curta du
rac;:ao pols a prlmeira a de Malo e a segun
da de Julho, ambas de 1841. desco
nhecendo-se mals qualsquer elementos a 
ela relatlvos, por Isso que estamos em con
dlc;:6es agora, de comentar as 3 varledades 
da marca postal de GOA atras referldas, 
bem com algumas das varledades das 
mesmas conhecldas pelo autor deste apon
tamento, 

Goo 1 

I GOA·1 

I I 
Goa 3 

Goa 2 

A marca postal GOA 1 atras reproduzl
da, foi inlclalmente e com surpresa notada 
pelo autor, na carta referida p~r G, de Ma
gal hoes, atras menclonada, de Viana do 
Mlnho para Llsboa e depois alterado 0 des
tino para Macau, tendo passado por GOA. 

p~r all estar bem Im
pressa a preto, des
conhecendo 0 autor 
como ela chegou 
ao seu destlno, mas 
chegou, tal a eflci
encla do Servlc;:o 
Postal. 

200 ANOS DO GRANDE ORIENTE LUSITANO 

Oata de emlssao: 9 de Malo de 2002 
Oesenho: Luiz Duran 
Impressao: Utografla Mala. Offset 
Popel: Esmalle l02g/m' 
Oenteado: 12x12 1/2 
Formato: 40x30,6mm 
Folhas: 50 selos 
Plano de emlssao: 
€ 0.43 - 500,000 
FOC: Usboa, Porto, Colmbra, tvora, Faro, Funchal e Ponta Delgada 

FLORES DOS Ac;,ORES 

Oata de emlssao: 20 de Malo de 2002 
Oesenho: Pedro Salgado 
Impressao: I.N,C,M, Offset 
Popel: Esmalte 102 g/m2 

Oenteado: 12x 12 '/2 
Formato: 4Ox30,6 mm 
Folhas: de 50 selos de cada taxa, 
Plano de emlssao: 
€ 0,28 - 1,000,000 
€ 0.45 - 1 ,000,000 
€ 0,54 - 540,000 
€ 0,70 - 350,000 
€ 1.15 - 350,000 
€ 1.75 - 250,000 
Bloco com 2 selos € 2,90 - 60,000 unldades 
Poslals: 6 x € 0,40 
FOC: Usboa, Porto, Colmbra, Evora, Faro, Funchal e Ponta Delgada 

PHILAIBERIA - 02 

De 27 de Feverelro a 3 de Mar<;:o ultimo reall
zou-se na cldade de Tarazona (Sarago<;:a) a 
VI Exposl<;:ao Fllalellca Luso-Espanhola de Fila

tella 
Estlveram presentes tres dezenas de exposlto

res portugueses num total de 80 partlclpantes, 
o juri fol constltuido pelos portugueses Hernanl 

Carmelo de Matos, Eduardo Oliveira e Sousa e Elder 
Correia e pelos esponh61s Ramon de Haro, EmTiio Caba
nas, Jose Marla Menchaca, Francisco Granero, Manu
el Calcil e Josep Alonso. 

Os filatellslas portugueses obtlveram as segulntes 
recompenses: medalhe de curo grande pora as colec
<;:oes "Intelros Postals do tlpo Ceres", "Selos Classlcos 
de relevo de Portugal", "Prefilalella em Portugal" e "Rei 
D: Manuel II", de respectlvamente, Pedro Vaz Pereira, 
Alexandre Santos, Paulo Lobo e Jose Manuel Pereira. 

Medalhas de curo pora as segulntes colec<;:6es: 
"Emlss6es D, Luis', "Censura em Portugal', "Chefes de 
Eslado' e "Pontes' de, respectlvamente, Jooo 
VIolante, Joaqulm Lobo, David Cruz e Joaqulm Can
telro. 

Medalhas de vermeil modulo grande para as 
partlclpa<;:oes: "Isen<;:ao da franqula portuguesa", 
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"Intelros Postals D, Carlos", "A conquista do ar", 
"Intelros Postals dos A<;:ores e Madeira", "Emlssao 
Camllo Castelo Branco", "Pre-filatella Portuguesa" 
e "Saude e bem estar", dos colecclonadores, res
pectlvamente, Adellno Caravel a, Jose Correia, 
Paulo Sliva, Pedro VOl Pereira, Ant6nlo Crlstovao, 
Manuel Torres e Joao Pinheiro da Sliva, Foram atrl
buidas sels medalhas de vermeil as colec<;:oes 
"Emlssoes Marques de Pombal", "0 mundo mara
vllhoso das Aves", "Hlstorla de Portugal", "As For
<;:as Armadas", "Perfura<;:oes portuguesas" e 
"Antartlda" dos fIIatelistas, respectlvamente, Joao 
Soeiro, Jooqulm Cachepo Moneta, Jose Femandes. Jose 
Marques, Luis Barroso e AsdrObal Magalhaes, 

No sector da Juventude partlclparam tres colec
<;:oes portuguesas que obtlveram uma medalha de 
vermeil grande a colec<;:ao "Intelros postals da monar
quia" de Pedro Miguel VOl Pereira, Pedro Soares, com a 
partlclpa<;:Cio "Fauna" e TIogo Correia obteve medalhe 
de prata com colec<;:oo "00 vapor ao TGV", a todos fol 
atrlbuido 0 trofeu juventude, No sector de Uteratura 
Fllalellca partlclpou 0 Clube Fllatellco de Portugal com 
o seu Beletlm que obteve a medalha de prata modulo 
grande, 



Novas Emissoes 

MACAU 
PARQUES E JARDINS 

Data de emlssao: 30 de Novembro de 2001 
Autor/Deslgner: Chan Leng Hln 
Impressao: Offset Lltografla 
Impressor: Firma Joh. Enschede Secur!t Printers. Holanda/Netherlands 
Papel: Popel com flbras 6ptlcas 
Denteado: 13 x 13 'I. 
Formato: 30 x 40mm 
Folhas: De 16 selos contendo 4 series 
Plano de emlssao: 
1.50pts 2.50pts 3.00pts 4.50pts 
Bloco fllatellco com um selo de 8 patacas 
Conjunto de 4 Bllhetes postals com 0 valor facial 
de 2.00 patacas coda 
FOe: Macau 

I CHING, PA KUA 

Data de emlssao: 10 de Dezembro de 2001 
Autor/Deslgner: Chan Chi Val 
Impressao: Fotogravura 
Impressor: Firma Joh. Enschede Securlt 
Printers. Holanda/Netherlands 
Papel: Popel com flbras 6ptlcas 
Denteado: 13 x 13 'I. 
Formato: Selo hexagonal cl dlametro 
de 40 mm 
Folhas: De 8 selos 
Plano de emlssao: Serle de olto selos 
com 0 valor facial de 2.00 patacas 
Bloco fllatellco com um selo de 8 patacas 
FOe: Macau 

ANO LUNAR DO CAVALO 

Dala de emlssao: 28 de Janeiro de 2002 
Autor/Deslgner: Llo Man Cheong 
Impressao: Offset Lltografla 
Impressor: Firma The House of Questa Limited Relno Unldo 
Papel: Popel com flbras 6ptlcas 
Denteado: 14 x 14 
Formato: 40 x 30mm 
Folhas: de 50 selos 
Plano de emlssao: 
selo 5.50pts 
Bloco fllatellco com um selo de 10.00 patacas 
Bllhete postal com 0 valor facial de 2 patacas 
FOe: Macau 

44 

CHI N G 1\ i!- P A K U A 

tanto para a correspondencla terrestre 
como maritima. melhoramentos que as po
pulac;oes ha muito reclamavam. 

Feita esta especle de Introduc;oo come
c;amos por apresentar. tanto quanta e do 
nosso conhecimento. uma carta que se jul
go ter sido a mals antigo a salr de GOA e 
fol dlrlglda a IIha de Hull. com passagem por 
Londres. No gravura. impressa com reduc;oo 
de 50%. pode ler-se no tope • Agoada near 
Goa 10th May 1807". 

-
Apesar de ja ter sido crlado 0 Correio 

Maritlmo em Abril de 1799. nota-se que deve 
ter sido taxada com "2/2". posteriormente 
alterada para "2/4". mas marco postal de 
Goa e coisa que noo apresenta. 

Guedes de Magalhoes dlz-nos. no sua Se
parata. que a carta mals antlga, do seu co
nhecimento saida de Goa. tem a data de 28 
de Dezembro de 181 7. destlnada a Lisboa e 
recebeu a chegada a marca "CORO 
MARITIMO", a preto, e 0 selo fix~ manuscrito 
"80· certamente pago pelo destinatarlo. por
tanto 10 anos depois do carta aclma indica
da. 

Apresenta olnda este autor a fotoc6pia 
de outra carta que. esc rita de "VIANA DO 
MINHO", foi envlada para Lisboa, onde foi 
alterado 0 destin~ para MACAU, com as res
pectivas alterac;oes do porte a pagar; para 
n6s, 0 interessante dessa carta e apresentar a 
marco postal de GOA, que adiante trota
remos e que justlflea a passagem por este 
terrlt6rlo, mas com uma marca postal do 
Tipo que julgavamos muito posterior. 

Lisboa-Macau, com passagem por Goa. 
datado de 22/7/1824. e percurso estranho, 
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que nunca vlmos descrito em qualquer pu
bllcac;oo. 

Esclarece alnda Guedes de Magalhoes 
que a carta pertence a colecc;oo de Jose 
Teixeira da Mota. noo sendo do nosso co
nhecimento se foi efectuado algum estudo 
mals preciso. pols carreiras conhecldas noo 
faziam aquele trajecto; 0 que e certo e que 
a carta chegou ao seu destlno. noo poden
do senoo delxar-nos res pelto e admlrac;oo. 
por too eflclente InstltulC;oo. 

Com 0 correr dos tempos e aperfeic;oa
mento dos seNIC;os. passaram a utlllzar-se os 
barcos ingleses que faziam seNI<;:o no Mediter
raneo. tocando em Alexandria; dai. por terra 
e barco. atravessavam 0 delta do Nllo e che
gavam a cidade de Suez, onde novamente 
embarcavam para chegar a Bombaim, im
portante centro que podia dlstrlbulr 0 cor
relo e noo 56. por todo 0 Oriente; evltavam 
deste modo a rota do Cabo. ganhando 
precloso tempo, sem contudo se ellmlnar a 
outra rota. pols havla IIgac;oes para 
Singapura, Indias Neerlandezas. Australia, 
etc ... 

Podemos agora dlzer vice-versa. Isto e. 
de Goa para 0 Relno aquela rota foi utillza
da e. a partir de 1840. fol autorizada para 
o seNic;o particular. Ha pormenorlzados es
tudos publlcados por varios autores sobre 0 

assunto, que nos dlspensamos de reprodu
zlr. pois 0 nosso objectiv~ e dlferente. 

. 
r~ ... -

Em primeiro lugar apresentamos uma 
marca postal da MARGAo. que fol apllcada 
sobre carta dirlgida a MAPUGA. portanto 
correlo interno pre-adeslvo, que G. de Ma
galhoes dec lara com pena, nunca ter vis
to. tal como n6s, apenas a conhecendo 
pela fotoc6pia publicada no Boletlm da P. 
P. S. n° 80 de Agosto de 1982; esta marca 
de MARGAO que vem acompanhada de 
outra marca P. N. P. (porte noo pago) ex-



, 
INDIA PORTUGUESA 

Marcas Postais de Goa 
I - Periodo pre-adesivo 

O assunto em epigrafe j6 est6 mais que 
estudado e publicado, 
Todavla, 0 autor deste apontamen

to notou que a dispersao das publlcac;:oes, 
a sua escassez, a traduc;:ao e ate a diversl
dade de opinloes, ou Identiflcac;:ao das mar
cas, nao facllitam qualquer pretendente ao 
estudo pormenorizado do assunto e por isso, 
apesar do seu reduzldo conhecimento ad
qulrido ao longo dos anos, no contacto com 
exemplos e na lembranc;:a das mais dlver
sas Informac;:oes aqui e alem adquiridas, re
solveu passar ao papel um conjunto de 
elementos, na esperanc;:a de poder ser uti I 
a qualquer pessoa que pretenda meter-se 
nesta aventura, 

o autor e colecclonador de selos "nati
vos" da India Portuguesa, mas tem, no inicio 
da sua colecc;:ao, alguns exemplares interes
santes que 0 tentam nesta empresa, 

Entre os documentos consultados que em 
parte 0 orlentaram nesse ass unto, encontra
-se uma Separata publlcada na revlsta do 
Mercado Filatelico de Abril/Junho 1973, da 
autoria do Cor, Guedes de Magalhaes, que 
por sua vez, tambem recorreu a outros auto
res: alem dessa Separata, tambem recolhe
mos de outras fontes, materia que nos auxilla 
nesta empresa, distinguindo um Apemdice 
do Volume III duma Enclclopedla Inglesa, 
publlcada por Robson Lowe, "0 Imperio na 
Asia", apendlce esse compreendendo 0 peri
odo 1855-1884, assinado por W, Renouf, autor 
de outras publlcac;:oes que ao longo dos 
anos foram aperfelc;:oadas e que possuimos 
por feliz acaso, 

Nada h6 mals dlficll, dlz Guedes de Ma
galhaes, do que falar com correcc;:ao e pre
cisao dos carlmbos ingleses da India, tanto 
sobre cartas como sobre selos, mas como os 
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Cor. Joaquim Dores 

terrltorios do Estado Portugues estavam 
encravados. digamos assim, em territorio in
gles, pensamos e bem, que serla de toda a 
utilidade, para a nossa colecc;:ao, utilizarmos 
conhecimentos adquiridos naquelas obras e 
por aqueles autores, 0 que fol uma reallda
de. com beneficio para outras colecc;:oes 
que nesse campo eram omissas, ou esta
vam precariamente classificadas; de resto, 
ainda h6 pouco tempo lemos numa publi
cac;:ao (talvez como neste apontamento), 
classificac;:oes e representac;:oes que estao 
reconhecidamente erradas, e que os seus 
autores. possivelmente por terem nascido no 
seculo passado, nao tiveram tempo de 
corrlglr; se for esse 0 nosso caso, que nos 
perdoem os nossos leltores, mas, como 0 as
sunto e restrlto, e prov6vel que nao se afas
te muito da realidade. Como 0 titulo do 
apontamento Indica, referlmo-nos apenas a 
GOA e por isso 0 campo de explanac;:ao e 
reduzido, 

Depols de criado 0 Correio Maritimo, em 
Abril de 1799 e nomeado admlnlstrador Jose 
Rodrigues Moreira, a correspondencia oficlal 
que anteriormente era entregue aos capitaes 
das Armadas que regressavam ao Reino via 
Cabo da Boa Esperanc;:a, passou a obedecer 
a novas determlnac;:oes, 0 mesmo acontecen
do a correspondencia particular: quando che
gavam a Lisboa recebiam a marca postal 
'COR,o MARITIMO" e, como selo fix~ 0 por
te que 0 destinat6rio devia pagar para a 
levantar, 

Mas em 1823, sob a governac;:ao do 
Vice-rei D, Manuel da Camara, 0 correia 
terrestre e 0 maritimo foram fundidos, dan
do origem a designac;:ao "CORREIO DE 
GOA", com novas tabelas de portes entre 
Goa e Bombaim, nova regulamentac;:ao 

Bolsa Filalelica 

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

ao prec;o economico de € 0,50 por linha. 

Desejo selos de Portugal anterlores 
a 1950x2, Ac;ores e Madeira s6 tematlcos 
x2, Europa Cept Portugal x4, Outros pai
ses s6 anterlores a 1985x2, Eric Deschuy
ffeleer. Residence Fleur de Lys, Rue Newe 
Cour 80 Bte 9 B-1480 Tublze, Belglca, 

Selos CERES (Portugall Ac;ores e 
Madeira), Procuro para especiallzaC;ao 
tudo sobre este tema: novos. usados, 
falsos, relmpressoes, grandes blocos, er
r~s, provas, cartas, Com pro, troco e ven
da, Paulo Vieira - Apartado 135 - 8001-902 
Foro, 

Completo IIstas de faltas de Portu
gal e Ultra mar com descontos apre
clavels sobre 0 catalogo, Se 03 co
lecclonador medlo ou prlnclplante 
estamos as suas ordens, I. Coelho - Apar
tado 135 - 8001-902 Faro 

Suche Tauschpartner, gebe In ges
tempelt Brlefmarkentausch 1 Deutsche 
gegen 1 Portugleslsche, Gerhard Mars
cho llk, Garteweg 3 a, D-30952 Ron
nenberg, Alemanha, 

Postals antlgos do Algarve (Cartofi
lIa) - Compro, vendo e troco, Paulo 
Vieira, Apartado 135, 8001-902 Faro, 

Selos Coroa, Procuro para especla
IIzaC;ao tudo sobre este tema em novo. 
usado, falsos, relmpressoes, folhas, erros, 
etc, Compra, troca e vende. Paulo Vieira 
- Apartado 135 - 8001-902 Faro. 

Desejo selos de Portugal. Em troca 
posso envlar de Espanha. Paises Euro
peus ou America e Africa. Contactar 
para: Miguel Cano . Apartado 2094 . 
Santander. Espanha. 

Etlquetas dos Dlnossaurlos - procu
ro etlquetas dos Dlnossaurlos com curlo
sldades, varledades ou erros, Em 
separado ou series completas. Casslano 
Vale, Rua Luis Azevedo Coutlnho, 56-3,· 
D.·- 4460-196 Senhora da Hora. 

Selos venda e compro, novas e usa
dos, Contlnente e ex-colan las. Bons pre
c;os. M. Leltao. Rua Julio Dantas, 3-1.· F. 
Casal de S. Bras. 2700 Amadora. 

Vendo stock de selos novas de Portu
gal Continental. Series completas e 
dlspersos, Resposta a Camara Soares. R. 
Reglmento Infantarla 33, Lote 89. 8600-
569 Lagos. TIm, 93 702 1433 

Desejo trocar selos de Portu
gal. Espanha, Andorra, Franc;a e America 
Latina. Carr. portugues. espanhol e In
gles. Wolfgang K. Buehler. Fellx-Leh
mann-Weg 5. 64625 Benshelm. Alema
nha. 

ALGARVE. Marcofilla classica. Procuro 
cartas. salos lsolados. postals. telegramas. 
etc .. desta provincia ate 1912. Com pro ou 
troco por outro materlal similar do resto do 
pais, pols possuo stock razoavel destas pe
c;as. Posse tambem trocar por salos que 
fa~am na sua colecc;ao. 

Paulo Vieira, Apartado 135.8001-902 
Faro. 

Exchange new mint sets used 2001 
200, phonocards, sliver coins, bank-notes. 
I reply to all letters. Peter Maciag, P.O. 
Box 251. PL-90-001 Lodz 1 - Poland. 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
FILIADO NA FEDERA«;AO PORTUGUESA DE FILATELIA 

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 

SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5.Q DT.Q -1150-020 LlSBOA - Telef.: 218 123936 

Expediente - Quintas-feiras e sabados, das 15 as 19 horas. 
QuaJidades e quotiza~oes dos s6cios: 

JUNIOR (menores 18 anos) - 5 € ana 
EFECTIVO (Lisboa e Concelhos Limitrofes) - 11 € ana; 

(Provincia e IIhas) - 10 € ana 

CORRESPONDENTE (Estrangeiro) -12 € ana 

Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro. 
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LISTA DE SOCIOS 
DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
MEMBERS LIST - LlSTE DES MEMBRES 

AL TERAVOES - NOVaS SOCIOS 

PORTUGAL 

1975 - Rui Vasques Carvalho. Rua Xavier 
Araujo. Jardim das Laranjeiras, Nucleo 
4, SA. 1600-226 Lisboa. (M) PO.Fr.ln. 
T.C.V.60.N.U.1.2.2A.15.30.52.93. 

2314 - Eng. Rolando Cantidiano Lopes Pin
to. Rua Espirito Santo, 67 . Nogueira. 
4710-144 Braga . (M) In.Fr.T.C.60.N.1. 
2A.93. 

2603 - Joaquim M.O. Bispo. Rua Central, n.o 
17. Urgeiri<;:a. 3525-304 Canas de Se
nhorim. (M) Po.T.C.60.N.1 .T49 de Los 
Angeles.N.U. 

3038 - Joaquim Luis Dias Antunes Ferreira. 
Praceta das Naus, 3 ric Esq. 2685-222 
Portela-LRS. 

3201 - Rui Alberto Cruz Ferreira. Rua Vasco 
da Gama, 19. Sassoeiros. 2775-793 
Carcavelos. (P) Po.T.C.60.1.2A.94. 

3276 - Dr. Norberto Gomes Fillpe. Praceta 
Adolfo Ayala, 3-5. A. 1800-316 Lisboa. 
(M) PO.Fr.ln.T.C.V.60.N.1 .2B.26.29.37. 
Tematica de vinhos.90.114. 

3503 - Dr. Olimpio Joaquim da Luz Gue
delha. Quinta Fulla Belha. Rua Prin
Cipal. Agruela. 2600-783 Vila Franca 
de Xira. (M) PO .Fr.ln.T.N.U.60.1.3.Te
maticas: Historia de Portugal. Cultu
ra Portuguesa.Arte Antiga. (Pre-Hlst.. 
Grega, Romana e Egipcia).Page
las.68. 

3552 - Antonio Manuel Delgadinho Velez. 
Praceta S. Francisco de Assis, n.o 7, ric 
Dt.O. Venda Nova. 2700-752 Ama-

46 

dora. (M) Po.ln.T.C.V.60.N.Tematicas: 
futebol e politicos. 

3584 - Maria da Concei<;:ao Brito Marciano. 
Rua Dr. Coelho de Melo, 15 ric Dt.o. 
8000-323 Faro. (M) Po .T.C.V.60.N.U . 
1.3.114. 

3745 - Hugo Soares Gon<;:alves. Bias do Nor
te, 205-R. 8700-066 Moncarapacho. 
(M) In.Fr.60.N sem charneiras.1.Con
chas.V.60.U.1 .2A.3.por paises ou te
mas.114.AV (animais) .Domfil (Fauna 
maritima). 

3746 - Abilio Jose Alves. Caminho da 
Saibreira, 105. Tabosa. 4415-329 
Pedroso. (MIA) Po.Fr.Es.Tema: Moi
nhos.Da em T.ou V.T14.Correio Mariti
mo.90.114. 

3751 - Jose Carlos Luis dos Santos. Avenida 
das Escolas, n.o 12-11.° B. 2685-202 
Portela LRS. (P) Po.T.C.60.75 circula
dos de 1 .3.114. 

3752 - Eng. lIidio Augusto Trigo Barreiras Pin
to. Av. Afonso III. 57-4.° C. 1900-041 
Lisboa. (MIA) Po.Fr.ln.C.60.1.N.30 e 
outros paises.U.114. 

3753 - Alberto Camacho. Largo Jaime Perei
ra Roque, n.o 5. Murtal. 2775-099 Pa
rede. (M) Po.Fr.ln.T.C.v.60.U.3.90. 

ESPANHA 

3744 - Maria Emilia da Concei<;:ao N. Aguilar. 
Vial de Ronda . Edificio Torremar III. 
Bajo 3. Torrevieja. 3180 Alicante. (P) 
Po.Es.T.C.v.60.N .U.94.114. 

, 
EDITORIAL 

o apelo que fizemos no ultimo numero do Boletim naG foi ouvido pel os nossos 
prezados consocios. Com efeito, na Assembleia Geral ordinaria que teve lugar no 
passado dia 26 de Abril apenas estiveram presentes os socios que integram os Cor
pos Socia is. Foi desolador, embora saibamos que nas Assembleias Gerais de Institui
<;:oes seculares, existentes no nosso pais, que desenvolvem actividades de extrema 
importancia para os seus associados, quer no campo da saude, da solidariedade, 
do desporto, etc. comparecem, sistematicamente, um numero diminuto de socios. E 
um "fenomeno" da nossa epoca a que ja nos habituamos. 

Mas, este ano, em face do pedido que dirigimos aos associados no nosso Clube 
tinhamos uma certa esperan<;:a que alguns marcassem presen<;:a na Assembleia Ge
ral. 

Para a falta de "resposta" ao nosso apelo varias ila<;:oes se podem tirar: 

a) Que os leitores do Boletim do Clube naG repararam na Convocatoria inseri
da no mesmo e por isso desconheciam a data da realiza<;:ao da Assembleia 
Geral; 

b) Ou residem a uma distancla consideravel da nossa Sede, 0 que torna inco
mod a a desloca<;:ao; 

c) Ou por motivos de saude, ou por terem ja uma provecta Idade naG se des
locaram, embora fosse esse 0 seu desejo; 

d) Ou simplesmente naG compareceram na presun<;:ao de que a Assembleia 
podia, eventual mente, ser monotona, 0 que acabava por ser um verda
deiro pesadelo. 

e) Mas pode existir outra razao que, nao sendo desagradavel para aqueles 
que ocupam 0 seu precioso tempo em dirigir os destin~s do clube, naG pode 
dizer-se que seja motivadora ou estimulante. Na verdade, os socios podem 
ter uma tal confian<;:a, sob todos os aspectos, nas pessoas que estao ao 
"Ieme" da Agremia<;:ao que pensaram ser dispensavel a sua presen<;:a na 
Assemblela Geral a que nos vimos reportando. 

Mesmo que seja esse 0 motivo, naG podemos deixar de manifestar aqui e ago
ra 0 nosso descontentamento, a nossa magoa. 

As razoes do nosso apelo estavam bem expressas no ultimo Editorial que escre
vemos. Tratava-se de fazer uma primeira abordagem sobre 0 futuro do nosso clube. 
Trocar impressoes, fazer sugestoes, criticas ate a ac<;:oes ou omissoes, enfim discutir 
problemas que podem vir a ser uteis a quem tomar as redeas do C.F.P. uma vez que 
os actuais 6rgaos Sociais termlnam 0 seu mandato dentro de alguns meses. 

Pensamos que as Assembleias Gerais sao 0 local certo, unico ate, onde devem 
ser postos e discutidos os assuntos que interessam a quaiquer Agremia<;:ao. 

o C.F.P. vai, e uma certeza, conhecer "mudan<;:as", pelo menos na parte que 
nos diz respeito, uma vez que naG nos recandidatamos ao lugar que ocupamos, alias 
resolu<;:ao que ja tomamos ha aigum tempo. Mas e bom que se saiba que ninguem, 
mas ninguem, goste ou naG do presidente, manifestou 0 desejo de nos ver substituidos. 
Antes pelo contrario, 0 que e muito gratificante enos sensiblliza sobremaneira. 

Eurico C.E. Loge Cardoso 
~ ~ 
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Podem Jazer parte das nossas recorda90es ... 

, 
UMA TABUA, 
UMA CORDA 

E UMA ARVORE! 

Mas hoje qllerenlos I1zais ... 

RE80l'RE @) 
SOCIEDADE REVEHDEOORA 

DE AFARELHDS DE FREe/sAo. S.A 

Seguran~a • Cor • Variedade 

3749 - Miguel S. Bertrana Nualart. PlaGa 
Sant Felip. n.O 9. Vic (Barna) E-08500. 
(M) Po.Fr.ln .Responde em Es.T.N.U.1. 
19.67B.75.Hlst6ria PostaI.107.Filabo.114. 

ALEMANHA 

3748 - Jurgen Wolle . Leharstr. 11. 67346 
Speyer. (A - Areas alemas e Portugal). 
(M - IIhas e 2A). Po.AI.T.60.1.lIhas.2A.8 
Oriental Alema.1 OA.Berlim.1 OB.Temas: 
plantas ao seNic;o da saude, pesca. 
peixes e blologia marltlma.Manco
Iista.97.114. 

F RAN C;A 

3747 - Rui Miguel. 22, Rue Leroyer . 94300 
Vincennes. (M) PO.Fr.T.60.1.2A.21 .90. 
114. 

HONG-KONG/CHINA 

3750 - Richard Siu Leung Hing. P.O. Box 
79790. Mong Kok Post Office . Kow
loon. Hong Kong. (M) In.Chinese.Pho
nocard 60. Temas: Pandas. Ollmpicos, 
WWF. passaros. Tl O. 

Casa Especializada em: 

* MOEDAS * SELOS * NOTAS* 

de 

Porfugal/Ac;ores/Madeira/Macau 

Ex-Col6nias 

COMPRA E VENDE 

Grandes Colec~6es e 
pe~as isoladas 

Apcrtcdc 4511 
9001·801 FUNCHAL 
MADEIRA - PORTUGAL 

Tel. : 291 22 30 70 
Fax: 291 23 08 05 

SERCiIO W. DE SOUSA SIMOES 
ESCRITORIO FILATELICO 

Telelone 262831 248 - Fax 262843293 

RUA DR. ARTUR FIGUEIROA REGO, 25 - 2500·300 CALDAS DA RAINHA 

ACABA DE SER PUBLICADO E ENCONTRA-SE 

EM DISTRIBUICAO GRATUITA: 

PRE~ARIO N.o 54 - EUROPA DO OESTE - 1.a PARTE 

tambem com Aland (Finlfmdia) e Man (G . Bretanha) 

e 

MATERIAL FILATELICO 

muito e variado, das marcas HAWID, LINDNER, LOLLlNI, DOMFIL, EDIFIL, 

LEUCHnURM (FAROL), MICHEL, scon; SAFE - e outras marcas. 

- Albuns-folhas-tiras-charneiras-pin~as -
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I LEILOES P. DIAS, LDA. 

Leiloeiros Filatelicos 
260 Leilao Geral Especial 

13 e 14 de Julho de 2002 
INCLUI AS COLECC;:OES DE AFRICA DE JOHN SUSSEX 

<CABO VERDE, GUINE, S. TOME E PRINCiPE, MOC;:AMBIQUE), TIMOR 

SELECC;:AO ESCOLHIDA DE PORTUGAL, ILHAS E COLON lAS 

LOTE Nil. 2209 - 1881/85, COROA (NOVAS CORES)- ENVELOPE CIRCULADO DE 

QUEUMANE (DATA ILEGiVEU PARA BOMBAIM COM C. NO VERSO "SEA POST OFFICE/ 

/E/9-0UT-84", PAR DO 50 RS AZUL, CE 14 (2), DENT. 12'h, OBUTERADOS COM 

C. BARRAS PARALELAS A PRETO. PEQUENOS DEFEITOS NO CANTO INFERIOR 

DIREITO DO ENVELOPE NAO AFECTANDO A PE9A. MUlTO RARO E B. 

VALOR INICIAL 2600 € 
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Costa Transatlantic Flight 1936 
New York-Lisbon 

Vinhetas comemorativas do voo de Joseph Costa 
(ver artigo no interior) 
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