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Editorial
Caros associados. e para mim uma honra presidir a direc<;ao que vai conduzir os
do Clube Filatelico de Portugal no proximo trienio. Tudo faremos para merecer
a vossa confian<;a. embora tenhamos consciemcia de que nao vai ser tarefa facil. visto
a anterior direc<;ao ter feito um belissimo trabalho colocando a fasquia um pouco
alta.
destin~s

Nao pensamos. de momento. fazer qualquer altera<;ao as linhas seguidas. ou
seja. manteremos como principais objectiv~s a sustentabilidade do nosso clube em
termos humanos e financeiros. Por outras palavras. continuar a aliciar novos filatelistas
que venham renovar os nossos quadros e manter a nossa independencia financeira
em rela<;ao a terceiros. Para isso. manteremos as conferencias que vinhamos fazendo.
continuaremos com 0 Trofeu CFP. 0 nosso boletim. motivo do nosso orgulho e sejamos
francos do nossa void ode. vai manter a mesma qualidade e. p~r fim. os nossos leiloes
vao continuar sendo ja 0 proximo no dia 24 de Junho.

o Trofeu do Clube tem side uma oportunidade de agradavel convivio entre
filatelistas que sem pretensoes aproveitam para mostrar aquilo que tanto prazer Ihes
do. Nestes ultimos dois anos tivemos oportunidade de ver colec<;oes e partes de
colec<;oes que. pel as suas caracteristicas. nunca sairiam das estantes dos seus
proprietarios. Foi uma ideia do anterior direc<;ao bem conseguida que gostarfamos
agora de estender 00 resto do Pais. porque. queiramos ou nao. e onde se encontra a
grande maioria dos nossos associados. Para tal. precisariamos de trabalhar com outros
clubes que. colaborando connosco. nos dessem 0 apoio logistico local tao necessario
para eventos deste tipo; estamos trabalhando nesse sentido e esperamos brevemente
noticias.
Como e do vosso conhecimento. a ACOFIL interpos uma Providencia Cautelar
com a finalidade de impedir a realiza<;ao dos nossos leiloes. Posso hoje anunciar que
no passado dia 30 de Mar<;o. a pedido do Sr. Carlos Figueiredo houve uma reuniao
entre as direc<;oes do Clube e do ACOFIL no qual foi possivel chegar a um acordo de
principio que ponha fim a disputa. Salvaguardados os interesses das partes. nao fazia
sentido esta disputa. Pelo que. a ACOFIL reconhece 0 direito do c1ube de fazer leiloes
e. por sua vez. 0 Clube faro um pequeno aumento no comissao de servi<;o e tera 0
cuidado de nao fazer coincidir as datos dos seus leiloes com as previamente marcadas
pelos comerciantes. Foi ainda sugerido que 0 Clube deveria pagar os impostos. mas
neste capitulo nao haveria nada a acordar dado que sempre fomos cumpridores.
Pensamos que a concretiza<;ao deste acordo vira beneficiar a filatelia. A
concorrencia e sempre benefica desde que seja leal.
As obras de melhoramento do nossa sede vao continuar. no medida em que as
nossas posses 0 permitam. com 0 objectiv~ de tornar 0 ambiente 0 mais aprazivel
possive!.
Por fim. com a consciencia de que ninguem e perfeito. estaremos sempre abertos
a ouvir ou a ler as vossas criticas ou sugestoes.

MANUEL JANZ
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Cronica de uma morte anunciada 1
ou 0 tim postal das «Guine pequenas))

LUIS Brito Frazeo. FRPSL
luisvbp.frazao@netcabo.pt

Abstract. The recent discovery of postal file N° 319. dated July 5th 1895. throws light in a

conclusive manner on the Guine surcharge in small letters. The aim of this article is to show. based
on contemporary official documents. that in 1882 there was no postal need of postage stamps,
and that the surcharge was effectively made, but not for postal purpose.
While in Portuguese Guinea, John Marsden who knew about the small Guinea through Moens
«Le Timbre Poste», found the unused stock of these stamps, and eventually purchased it. After that,
and in order to "make them" become postage stamps, he had a small number of letters addressed
to him.
We state conclusively that there were no small ccGuine» postally used in the 1879-1885 time
frame, but for the few letters posted to Marsden by his correspondent, the postmaster of Bissau, first
from Bissau and later from Bolama, after the above mentioned period. Furthermore we are certain
that part of the content of the letter Marsden addressed to Philips. in which he describes his discovery
of the small guinea is pure phantasy, necessary to give credit to his own discovery, and certainly a
very profitable deal.

Este trabalho e dedicado ao amigo e estudioso dos selos da Guine, General Fernando Oliveira
Pinto. Nao fora 0 seu trabalho de investigac;ao sobre este tema, a sua determinac;:ao em provar a primazia
temporal das ccGuine pequenas» sobre as ccGuine grandes», documentado nas publicac;:oes que fez sobre
este assunto, nao teria sido possfvel chegarmos ao ponto em que nos encontramos hoje.

Epor esse motivo, e por saber que para os espfritos iluminados nao he reveses. que me atrevo a
dedicar-Ihe este trabalho, pese embora este mostrar de maneira inequfvoca quao erradas estavam as
conclusoes que nos apresentou no seu livro: Os selos COtoo do Guine. ((Guine}) pequeno - Os primeiros
selos 2 •
1-

Introdu~eo

No trabalho sobre a cronologia das emissoes sobrecarregadas da Guine, publicado no BCFP N°
409. de Setembro desse ano, conclufmos a primeira parte do nos so trabalho com a seguinte frase:
"Conclusoo. Todos os indfcios parecem apontar para uma sobrecarga administrativa dos selos de
Cabo Verde em deposito na Junta da Fazenda, requisitada e autorizada pelo governador em meados
de 1882.
Parece-me que estamos em presenc;a de uma sobrecarga feita sem intenc;oo postal, portanto os selos
soo noo emitidos, .. ..
E assim tudo teria ficado, nao fora a fortuita descoberta de um conjunto de offcios, que vem, de
uma maneira clara, esclarecer as duvidas que tfnhamos sobre a exist€mcia postal dos selos com a

sobrecarga «Guine Pequeno», duvidas essas que jo nos tin ham levado a aventar a hip6tese de estarmos
perante selos NAO EMITIOOS.

Eeste trabalho que agora se apresenta, onde fica demonstrado que se a tenacidade e a boa
argumentac;:co ajudam a construir uma boa teoria, esta nco passaro de isso mesmo enquanto nao
aparecer uma provo documental que a sustente. E foi com isso mesmo que a "SORTE", 0 terceiro elemento
do investigador, nos quis favorecer.
Como vamos tratar de assuntos passados no Guine entre 1879 a 1886, e recorrer a oficios datados
de 1895, teremos que fazer um enquadramento do questco tal como ela nos se apresentou.
2 - ((0 Philctelistc», serie III, n04 Agosto 1895.
Faustino Martins, proprietorio revista "0 Philatelista" que tinha por redactor Fraga Perry de Linde,
viu-se envolvido num neg6cio do venda de 3 selos do Guine Pequeno a um comerciante de Paris, que
em determinado momento Ihos quis devolver argumentando que estes eram falsos.
A troca de correspondencia entre as duos partes, com acusac;:6es e ameac;:as, pode ser lido no
extenso artigo que Perry escreve no numero acima referido, e que em concreto, nada tem a ver com 0
ass unto que vamos tratar. 0 nosso interesse comec;:a nos linhas finais desse artigo, quando Perry escreve:
"N'este ponto temos de abrir um pequeno parenthesis historico."

Ea partir desta frase, que vamos reproduzir no pogina seguinte 0
Neste texto faz

0

que no revista veio publicado.

redactor do «Philatelista» algumas afirmac;:6es significativas:

1.- Reconhece que nco existe nenhum documento oficial que autorizasse a sobrecarga «Guine
Pequeno».

6

2.- Oiz ainda do circulac;:co postal daqueles selos, 0 que nco deixa de ser uma afirmac;:ao curiosa!
"Todavia, apezar de toes estudos, ainda noo vimos pub/icado documento a/gum official re/ativo a
circu/ac;:oo postal d'aquel/es selos, -"
3.- Confirma a circulac;:co desses selos, «pois recebemos varias cartas franqueadas com eles.l)
4.- Lembrou-se de contactar com

0

Governador do Guine do epoca, Pedro Inacio de Gouveia.

5.- Relata uma conferencia que teve com 0 Governador, e escreve que este reconheceu ter
mandado apor a referida sobrecarga, em meados de 1882, devido falta de selos de varias taxas em
Bolama, em selos de Cabo Verde que existiam no cofre do Provincia.

a

6.- Oiz ainda ter 0 Governador referido que devia existir no secretaria do Governo do Guine nota
oficial dessa resoluc;:ao.
7.- Por outr~ lado diz que mostrou 00 governador os selos devolvidos de Franc;:a (referencia
neg6cio atros referido), e que este « examinando-os dec/arou que eram authenticos»j

00

8.- Oiz, e pela importancia reproduzimos do original: "Tratamos, pois de requerer para que essa
authenticidade fosse officia/mente compravada, e 0 Sr. Ministro do Marinha, deferindo 0 nosso
requerimento, mandou que 0 actual govemador do Guine remetesse para a metropole copia do registo
do ordem do Sr. Conse/heiro Gouveia, para nos ser dada certidoo del/a. So depois d'isso e que,
officia/mente 0 Sr. Conselheiro poderia attestor sobre a authenticidade dos exemp/ares submettidos 00
seu exame."

3 - 0 Processo N°319 de 5 de Julho de 1895
A primeira pec;:a do processo e justamente
8, data do de Lisboa de 25 de Maio de 1895.

0

requerimento a que Perry de Linde se refere no ponto

Processo N° 3J9 5-7°-95

A redacc;:oo do ccPhiiatelista» jornal lega/mente habilitado que se publica n 'esta cidade e cuja
administrac;:oo se acha insta/ada no Prac;:a Luis de Camoes n° 35, segue a especial orientac;:oo de fazer
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historia documentada, das diversas emissoes de selos postais de Portugal e suas Colonias e para isso tem
co/igido dodos importantes colhidos de diplomas officialmente pub/icados.
Todavia da-se uma circunstoncia que inva/ida os esforc;:os ate agora empregados para historiar
por forma autentica uma determinada emissoo provisoria de sellos do ProvIncia do Guine Portuguesa.
Oa de/iberac;:oo do Governador daquela ProvIncia que autorizou essa emissoo noo existe diploma
algum officialmente pub/icado. Por isso e podendo 0 supplicante apresentar 00 conselheiro Pedro Ignacio
de Gouveia, ex-governador do provIncia do Guine Portuguesa, alguns selos do referida emissoo que 0
mesmo autorizou quando exerceu aquele cargo,
Pede a VO Magestade haja por bem autorizar 0 referido Conselheiro a attestar 0 que sobre a
autenticidade dos mesmos se Ihe offerecer.
Joaquim Fraga Perry de Linde
Lisboa, 25 de Maio de 1895.

Verifica-se pela sua leitura, que no requerimento acima, pretendia, como referiu Perry de Linde,
« .. authorizar 0 referido conselheiro a attestar 0 que sobre a authenticidade dos mesmos se Ihe
offereceu)
A 3° secc;:ao do Ministerio da Marinha e Ultramar, a quem
seguinte parecer 10 dias depois.

319/18-9-95

8

0

requerimento foi enviado, emitiu

0

30 • Secc;:ao
Pec;:a-se a informac;:ao para a Guine. o
Officio em 5/7

No requerimento junto pede 0 redactor do ((Philate/ista)) que seja autorizado a conselheiro Pedro
Ignacio de Gouveia a attestor se foi autorizada uma determinada emissoo provisoria de sellos do provIncia
do Guine.
Noo me parece que se deva autorizar 0 que se pede.
Oiz-se que noo ha diploma algum officia/mente pub/icado que autorizasse a emissoo e bastaria
essa declarac;:oo para que se me suscitassem duvidas acerca da conveniencia de anuir ao que se requer.
Esta dec/arac;:oo porem obriga-me a prop~r a V.Exo. que se pec;:a para a Guine informac;:oo sobre
este facto que se me afiguro irregular.
Alem desta consideroc;:oo ha ainda a notar que 0 requerente nem sequer apresenta exemplares
de sellos de que se trota e julga sufficiente mostro-Ios ao Sr. Pedro Ignacio de Gouveia.
o attestado que se pede, autorizado por despacho official, seria sufficiente para dar aos tais
sellos um valor excepcional.
Se 0 requerente quer apenas uma informac;:oo para a historia que diz estar fazendo das emissoes
de selos postais, obtenha pelo modo que julgar me/hor os esc/arecimentos de que precisa, mas noo com
a responsabi/idade official que indirectamente procura conseguir.
Parece-me pois que sobre 0 coso se deva mandar proceder a averiguac;:oes na Guine e que so
em vista della e se algo for conseguido se podera passar certidoo do modo por que havia sido autorizada
a emissoo que se refere no requerimento.
V. Exo resolvera.
Lisboa, 4 de Junho de 1895
... de Carvalho

Neste documento, e claramente rejeitada a ideia de validac;:ao dos selos por parte do Governador.
A argumentac;:ao avanc;:ada, em especial em relac;:ao 00 seu valor acrescentado, caso 0 atestado pedido
fosse autorizado por despacho oficial, revelo clarividemcia por parte do seu autor. A conclusao 16gica,
de se mandar proceder a averiguac;:6es no Guine, conforme sugerido no ultimo paragrafo, foi aceite
superiormente, pois que a manuscrito aparece:
llPec;:a-se a informac;:ao para a Guine. Of{cio em 5 de Julho.JJ

o processo assim informado passou a ter 0

W319.

o intervalo de tempo decorrido entre 4 de Junho e 5 de Julho, devera ter sido 0 necessario, para
junto do redactor do «Philatelista» se obterem as informac;:6es necessarias afim de identificar claramente

qual a emissao produzida local mente a que 0 mesmo se referia, alE~m de permitir a este apresentar
alguns dos selos sobrecarregados, que ate entao naG fizera, conforme expJicitado na informaC;ao acima.
Nao conhecemos 0 texto da resposta ao requerimento de Perry que ele declara ter recebido do
Ministro da Marinha. Tambem ainda naG encontramos 0 teor do oficio enviado de Lisboa para Bolama,
muito embora tenhamos a resposta.
Avancemos agora para a 3° e ultima pec;a deste processo, a resposta que 0 Governador da
Provincia do, no seu oficio N°206 de 24 de Outubro.

Servir;o de 1895. Secr;ao do Pessoal N°206

Tenho a honra do resposta 00 officio de V.Exo.n° 379/319 do 3° repartic;oo do Ministerio 00 digno
cargo de V.Exo enviar com a informac;oo copia do nota n079 do Direcc;oo do a/fandega d'este distrito a
quem pedi as necessarias informac;cSes, nada mais podendo acrescentar sobre 0 assunto.
Secretaria do Governo do Distrito de Bolama
24 de Outubro de 1895
o governador (segue assinatura)
A este oficio vem anexada a informaC;ao prestada por Cezar Correia Pinto, chefe do servic;o postal
da Guine, que e do seguinte teor:
Copia.
Alfdndega da Guine Portuguesa
N°79 So/ama 19/8/1895
ASecretaria do Governo.

Cabe-me accusar a recepc;oo da nota dessa secretaria sob 0 N°744 de 7 do corrente cobrindo 0
offfcio do 3° repartic;oo do D. G. U n0379 e 319 de 5 de Julho preterito.
Em resposta e re/ativamente 00 assunto do supracitado offrcio devo dizer a V.ExQ que durante 0
perrodo indicado anterior a esse perro do noo teve lugar nesta provrncia emissoo alguma provisoria de
estampilhas postais.
Sirvo no Alfondega e Correio desde 1878 e durante todo 0 tempo decorrido ate 00 presente, que
me conste, emissoo alguma de sellos postais foi feita com ou sem autorizac;oo do Governo do Metropo/e,
noo constando do escripturac;oo, entrada para 0 Correio durante todo 0 tempo que esteve anexo 6
Alfandega e depois do separac;oo, de sellos a que 0 offrcio a/ude.
E0 que se me offerece dizer.

o chefe do Servic;o Postal.
Cezar Correia Pinto
20/8/1895

Neste oficio, e com toda a c1areza afirmado que (maO teve lugar nesta provIncia emissao a/guma
provlsorla de estompilhos postoisJJ. E quem 0 afirma e Cezar Correia Pint0 3, que, para nao restarem
quaisquer duvidas quanto
com a frase:

a sua habilitac;ao em dar a res posta acima, faz questao em a complementar

«Sirvo no Alfdndego e Correia desde 1878. e durante todo 0 tempo decorrido ate ao presente. que
me conste. em/ssao a/guma de sellos posta/s fol feita com ou sem autorizar;ao do Governo do Metropole ..
e ainda nao constando da escrlpturor;ao. entrada para 0 Correio durante todo 0 tempo que esteve
anexo Alfandega e depois da separar;ao. de sellos a que 0 offfcio a/ude.

a

Este offcio vem ossim por um ponto final no controverso ossunto das «Guine Pequenos», pois que
esclarece que

NCo existiu na provincia da Guine uma emissCo postal de selos de Cabo
Verde com a sobrecarga ((Guine» em letras pequenas. nem deram entrada no
correjo os referidos selos.
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Noo deixa de ser curioso e significativ~, que nos numeros seguintes do «Philatelista)), respeitantes
aos ana de 1895 e 1896, noo se encontre qualquer referencia a res posta ao offcio par este apresentado
ao Ministro, resposta que evidentemente noo interessava, pois que ainda estava aberta uma polemica
com 0 negociante frances que 0 acusava de Ihe ter vendido os "Quine pequeno" falsos.

t: tambem de real<;:ar que Pedro Inocio de Gouveia, tomou de novo posse do governo da Guine
em Janeiro de 1896, tendo-se mantido em fun<;:6es ate Agosto de 1897, data em, que parte para 0 reino
por motivos de saude.
Durante este ana e meio em que esteve no Guine, numa segundo comissoo de servi<;:o, teria tido
tempo e poder para averiguar qualquer facto relacionado com 0 assunto das "guine pequenas", se
para isso Faustino Martins ou Perry de Linde 0 tivessem questionado. Curiosa mente noo 0 fizeram, ou
entoo noo nos deram a conhecer a resposta do Governador.
Face 00 que acima se transcreveu, poderfamos ficar por aqui. mas parece que ainda existem
algumos tarefos a realizar para continua<;:oo do processo ate 00 fim:
a) Situar 0 aparecimento dos selos de Cabo Verde com a sobrecarga Guine Pequena
b) Tentar explicar a actua<;:oo de Marsden, no contexto deste selos.
c) Explicar 0 aparecimento dos 3 cartos conhecidas, franqueados com selos do Guine Pequeno.
d) Retirar dos catologos de selos posta is (pelo menos do lugar que actual mente ocupom), os selos
do Guine com sobrecarga pequeno.
Destas tarefos abordaremos detalhadamente os tres primeiras, noo deixando de fazer uma breve
considera<;:oo sobre a ultima.

4 - Marsden e a Guine
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Enossa convic<;:oo, com base nos documentos conhecidos, que em meados de 1882 tero sido
proposto 00 governador Pedro Inocio de Gouveia a devolu<;:oo a Cabo Verde de uns selos que existiam
nos cofres da Junta da Fazenda, que 10 se encontravam depositados desde que faram retirados de
circula<;:oo por terem chegado do metropole os com a sobrecarga Guine em letras grandes. Em
alternativa a serem devolvidos a Cabo Verde, propos 0 governador que, na imprensa do governo, em
Bolama foss em timbrados com a palavra Guine, e remetidos de novo para a Junta da Fazenda.

Edesta ordem que Pedro Inocio de Gouveia se lembrava quando do entrevista que deu a Perry
de Linde, a ponto de avan<;:ar que devia haver registo desta determina<;:ao nos livros do Guine.
E de facto havia, como Oliveira Pinto 0 veio a demonstrar com a descoberta dos documentos que
de novo se reproduzem abaixo. Nesta determina<;:ao, data do de 28 de Junho, «que tornava ;nutil a sua
remessa aquela provIncia .. », teria que se seguir natural mente 0 processo de timbragem, de que Oliveira
Pinto descobriu dois oflcios.

11

Nestes dois offcios, datados de 28 de Julho e de 30 de Novembro, sao devolvidas a Junta do
Fazenda, depois de devidamente "carimbados" os selos que de 10 tinham sido remetidos a Imprensa do
Guine. A procura exaustiva nos livros do Guine de outros offcios, em particular do offcio n0816, que poderia
esclarecer a quantidade de estampilhas que foram remetidas no remessa de Novembro, revelou-se
infrutffera.
Uns esc ass os 3 meses ap6s a primeira
"timbragem4", (a de 28 de Junho), aparece no
Timbre Poste do mes de Novembro de 1882, a
notfcia do aparecimento destes selos, que foram apelidados de selos de Cabo Verde com a
sobrecarga Guine em letras pequenas. Nao deixa de ser significativ~, que 0 Timbre Poste s6 se
refira as taxas de 200 e de 300 reis, justa mente
aquelas nos quais foi feita a timbragem.
A referencia seguinte somente aparece no
Timbre Poste de Novembro de 1883, e fala dos
selos de 5 e 20 reis com a sobrecarga"Guine"
pequeno. 0 facto de no entrevista referida no
«Philatelista», ter 0 governador associado essa
opera<;:ao a "falta de se/os que se fazia sentir
na altura .. ." que 0 teria levado a essa determina<;:ao, parece-nos que foi obra e conclusao de
Perry.

LE TIMBRE-POSTE.
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NOVEMBRO DE 1882
Gl:ISEE.

Kous avons le Ioo reis lilas, surcharge Guine, e:l noir,
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Acresce ainda. na consulta as receitas dos an os correios de Bolama. ordenadas p~r anos
econ6micos. verificamos que no ana de 1882. noo houve falta de selos. que somente ocorreu mais tarde.
nos anos econ6micos de 1884/5 e 1885/6.
No oficio de 1 de Maio de
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Lisboa pela Junta da Fazenda da
Guine. assinado pelo Governador
Pedro Inocio de Gouveia s. e
cobrindo requisic;;6es de selos
postais. noo e feita qualquer
referencia a falta de estampilhas.
mas so mente e pedido que est as
1(,. tragam a /egenda desta
provincia e noo a de Cabo
Verde ..})..

'!24b IG3

Noo parece credivel. que
este mesmo governador. que
assina a requisic;;o06 acima. seja 0
~---mesmo
que
autoriza
a
3:361)6831
6f>r)!1&
346180
2826981 2:9186500
SOlum"
sobrecarga Guine local. ainda
p~r cima para fins posta is. 0
Correio do Bolt.ma, IS de janeiro de 1888.-0 director, Donll',,!/O$ Emiliu cl'i!ratau•
governador Pedro Inocio de
Gouveia sabia perfeitamente que
tal operac;;oo noo poderia ser feita sem ser sancionada p~r Lisboa. e posteriormente ser public ada no
Boletim Oficial 7 •
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l1rS880
116720
106580

-------------
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Com a aplicac;;oo da sobrecarga. criou-se na protica mais uma "especialidade filatelica". pois
que alguem se encarregou de mandar uns exemplares para fora da Guine. e dai para 0 Timbre Poste.
que imediatamente 0 anunciou.
E foi no mesmo Timbre-Poste. que John Marsden, jovem solicitador da firma Graham de Manchester
tero feito a sua descoberta, e tero tentado adquirir uns exemplares em Lisboa. em Abril de 1884. quando
ia para a Guine. Entretanto (de 1882 a 1885) ficaram os selos esquecidos na Junta da Fazenda. ate que
Marsden. que ap6s a sua chegada em Maio de 1884 comec;;ando a indagar sobre esses selos junto dos
responsoveis locais. os tero
descoberto. ou pelo menDs
identificado a sua existencia nos cofres da Junta da

P. L. D U R E: M E

Fazenda.
Tero segura mente
tentado adquirir a totalidade desses selos. que de
nada serviam a Junta da
Fazenda, pois que noo podiam ser utilizados como
estampilhas do correio.
nem numa emergencia, tal
como sucedeu com a falta
de selos em meados de
1885. em que voltou a ser
utilizada a marca «FANCO
DE PORTE». em Bolama, e a
inscric;;oo manuscrita em
Bissau (Fig 1 e 2).
Desconhecemos se
as suas tentativas de compra resultaram de imediato.
embora nos parec;;a que

BOLA M A

Figura 1

1

ossim fenha acontecido. tendo
fido que esperar por finais do ano
de 1885. altura em que esses selos puderam passar para as
mcos do seu correspondenfe na
Guine. que Ihos fera enviado
para Lisboa.8

,.

E foi nessa descoberta e
compra que esfa fodo 0 "merito"
de Marsden. a que nco deve ter
sido esfranha a possibilidade de
realizar um negocio bastante
lucrativo. Por um lado descobrira
paradeiro
dos
Guine
o
pequenas. que embora nco
fossem selos do correio. estavam
idenfificados como fal na obra
de referencia da epoca «Le
Timbre Poste».
Para possarem de facto a
selos posta is. somente era necessario provar a sua circula<;co
postal. independentemente de a sua emissco ter sido ou nco sancionada superiormente. E foi para conseguir esse objectivo que. em nosso
enfender. invenfou a hisforia da descoberta do famigerado envelope a boiar nas ondos do mar em Bissau. de onde
fez a liga<;co com 0 Cacheu. onde supostamenfe os esfampilhos esfariam
desde 1882. Mas para que nco falfasse
a prova da realidade postal. nada
como enviar umos cartas - poucas -.
porque os selos novos na alfura valiam
bem mais do que os usados para Lisboa. cartos que Ihe eram dirigidas. e
que poderia mostrar e que consfituiriam a prova a legitimar os Guine pequenos.
Figura 2

Eaqui que entra. em nosso entender. Anibal Barbosa Vicente. que foi
director do correio de Bissau de Mar<;o
de 1881 a Abril de 1886. e com quem
Marsden manfeve rela<;6es epistolares
apos a sua sarda da Guine. como prova 0 inteiro postal que se mostra ao
lado. dirigido a Marsden para Lisboa. E
foi justamenfe de Bissau. onde Barbosa Vicente era direcfor do correio. que
foi expedida a primeira (mais anfiga
conhecida) carta com os Guine Pequenos (Fig. 4).
Tera sido ele (Anibal Barbosa
Vicenfe) que finalmenfe conseguiu
adquirir 0 stock de Guine pequena. em
Dezembro 1885 ou Janeiro de 1886. e
Ihe tera enviado os selos para Lisboa.
A carta regisfada expedida em Janeiro de 1886. com 0 porte de 900 reis.

Figura 3

13

demasiado rapidamente "rotulada" de filatelica, pode ser
uma carta pesada (19 portes) e conter os referidos selos. Para 0 director do correia
de Bissau era foci! lanc;:ar no
seu correia uma carta
franqueada com os Guine pequeno, sem que isso levantasse qualquer suspeita.
As duos cartas reproduzidas nos figuras 5 e 6, justamente as que tem a erro de
Moc;:ambique, sao jo lanc;:adas no correia de Bolama,
para onde Anfbal Barbosa
Vicente se havia mudado, terminada a sua comissao de
servi<;:o em Bissau.
Cabe aqui fazer um
parentesis sobre a quanti dade de selos que levaram a referida sobrecarga. Devem ter
sido muito poucos pois no carta que Marsden dirige 00 seu
amigo Philips escreve:

"In due course I got the
stamps and the quantities,
which amounted to about
£40 in face value.

14

There were no 50 reis, so I
think it unlikely that a genuine
copy exists unused and only
two of the 10 n§is yellow. Of the
40 n§is, there were two complete sheets and a portion of
the sheet of a sheet which
luckily contained the error. "
Vamos admitir, seguindo as afirmac;:6es de Marsden, que poderiam existir os selos seguintes:

Tentativa de calculo dos selos comprados por ou para Marsden.

5 reis
10 reis
20 reis
25 reis
40 reis
50 reis
100 reis
200 reis
300 reis

selos
2 selos
selos
selos
2 folhos + V2 folha
nenhum exemplar
folhas 9 + selos
folhas + selos
folhas + selos

Se admitfssemos que das taxos de 5, 20, 25, 100, 200 e 300 reis havia 0 equivalente a 1 folha e de
40 reis 2 1/2 folhas, e que devia haver mais selos avulsos das taxas mais altos (100, 200 e 300 reis), e de
admitir estar perante uma quanti dade muito pequeno de selos assim sobrecarregados .

Figura 6

Por outro lado, e dado 0 interesse suscitado desde sempre por estes selos, aliado ao facto de, para
alem de uma tiragem diminuta, somente poucos exemplares existirem circulados, naG se ve razao para
eles naG serem classificados como "Nao Emitidos 11 ", dando-se-Ihe a valorizac;:ao que a sua raridade
merece.

a
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Neste ultimo ponto parece ser necessario fazer uma analise cuidadosa unica folha existente (a
folho de 100 reis), afim de determinar qual 0 tipo de timbragem que foi oplicado no imprensa do governo,
em Bolama, e assim tentar separar 0 "trigo" do "joio", pois estamos convencidos que a maioria dos selos
conhecidos, quer novos quer usados com a sobrecarga «Guine)) pequeno, sao folsas.

Lisboa, 19 de Fevereiro de 2006

GUINE PEQUENA. Na capa e no artigo pubJlcado no B.C.F.P N° 409, vem reproduzida uma carta sem que se
tenha referldo a sua provenlencia: From the Tapling Collection held at the British Library, Philatelic
Collections". Pelo lapso apresentamos British Library as nossas desculpas.

a

(Footnotes)
Agradecemos a Gabriel Garcia Marquez ter-nos facilitado a escolha do titulo deste artigo.
Fundac;ao Albertino Figueiredo para la Filatelia. Madrid 2003.
3 Foi tambem tesoureiro da Junta da Fazenda, em Bolama, de 11 de Novembro de 1884 a 29 de Agosto de 1885, altura
em que foi substituido por Julio Cesar Jansen Verdades, que desempenhou essas func;oes ate finais de 1886.
4 Nos oficios sao utilizadas indiferentemente as palavras «carimbagem» e «timbragem»
5 Este tomara posse em 17 de Dezembro de 1881.
6 Oliveira Pinto. " Os Selos Coroa da Guine" , pag. 68/69.
7 Mesmo em Macau, as alterac;oes ocorridas em 1884 e 1885, foram ordenadas pelo governador e
sancionadas a posteriori p~r Lisboa, ap6s notificac;ao p~r parte do Governo local
8 Marsden tinha saido da Guine para Lisboa em Maio de 1885.
9 Marsden nao refere a folha de 100 reis, que ainda hoje existe.
10 Por gralha esta escrito 1897 em vez de 1879.
11 Na realidade, nao se trata de selos postais "nao emitidos", mas sim de selos postais de Cabo Verde, onde
foi aplicada uma sobrecarga, mao nao com 0 intuito de serem utilizados postal mente.
1
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As

Perfura~oes

em Inteiros Postais

LUIS Armando Barroso
luls-barroso@netcabo.pt

De volta as "nossas" Perfuro<;:oes Posta is, resolvemos desta vez, vir abordar um capitulo cujo
material que 0 constitui, e dos mais procurados pelos coleccionadores deste ramo do historia postal.
referimo-nos aos Inteiros Postais.
De facto, dentro das perfuro<;:oes portuguesas e, creio que mesmo nos estrangeira, as pec;:os
circuladas mais raros, sendo por isso os mais dificeis de encontrar, sao sem duvida alguma os Inteiros
Postais.
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Por estranho que parec;:a, e atentemos que a mais recente perfuro<;:ao conhecida data do ana
de 1998 e aparece num selo do taxa de 49$00 do emissao "Profissoes e Personagens do Sec. XIX" - 3°
grupo, (perfurac;:ao "P.M.T." do firma Promatex lda). nao e do nosso conhecimento a existemcia de
qualquer Inteiro perfurado a partir de 1950. A ultima data conhecida e 24 de Dezembro de 1949 (fig.6).
As perfurac;:oes em Inteiros Posta is podem ser divididas em tres grupos:
a)

inteiros com perfurac;:oes existentes apenos nos adicionais;

b)

inteiros vendidos com selo adesivo perfurado;

c)

inteiros com perfurac;:oes neles proprios.

Vejamos entao:
a) Inteiros com perfurac;go exjstentes aDenas nos adjdonals (2 exemplos):

.
··.. . .. ··.. ... .........
26 furos

Fernandes & Cia Lda
Jl1 1n Anp.1p •

ca.

fig. 1 - Inteiro postal (OM 112)
enviado de lisboa (21.01.49)para S.Joao do
Madeira (22.01.49). Porte interno simples.
S. 10110 cle l!ocIoln

. ....-:.

·:·~:"'l
~....

~.

...:. .- :... : ....
............
65 furos
zundhol.

~1 1g ~.tn.
~

J. Wimmer & Co.
fig. 2 -I.P.(OM 73)
enviado deLisboa (13.10.23)
para Hamburgo (18.10.23) .
Porte internacional simples.

or t-Zllntra.1.,
Barlrllo/, Hau. R.
IUJlBURO

AL&IIA.WA

b)lntejros vendidos com selo adesivo perfurado

Designa~ao

Data da

autoriza~ao

Selo ap/icado

21 .10.1915

2112 ctvs "Ceres" perfurado
com 3 estrelas em triangulo

Bilhete Postal "RECLAME"

09.03.1916

1 ctv "Ceres" perfurado com
uma cruz

Bilhete Postal - Serie
Nacional

15.05.1916

1 ctv "Ceres" perfurado com
urn furo de 5mm

Carta Postal Secreto

Carta Postal Secreto
de
Martins Morais & CO Lda
fig . 3 - Carta de Lisboa (27.12.96)
para Soure .Porte interno simples.

+

Bilhete Postal - Reclame
de
Virgilio de Almeida e
Jooo Germano Gonc;alves Junior
fig . 4 - Inteiro postal de Lisboa (01 .11 .12)
para Fran<;:a Porte internacional simples.

~. tldtzin.. ;"I<.J"e~,,
.t~.

1....,...,.----1

/t;J'.~ ~I' t- "'~d1.... ~

tf: ~4.tf',.,,/,,~""'tb.~~A .tf.~.
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•

Postal - Serie Nacional
de
Jorge Eduardo de Assis Paixoo

fig. 5 - Inteiro Postal de Coimbra
(20.12.16) para Lisboa (22.12.16) .
Porte interno simples.

c ) Perfurac;:Qes nos prODrios Inteiros

20

Perfura~ao

N°de
furos

Data da

A.L.

28

Nao
encontrada

Alfredo Luzo & Ca

A. L. F.

38

Nao
encontrada

A. L. Freire & Filhos

B. N. U.

52

autoriza~ao

14.09.1911

Utilizador

Banco Nacional
Ultramarino

Tipo de selo aplicado

6 ctvs (rosa) - emissao" Ceres" - 1921

$50 sl $30 - emissao " Conhe~a os seus
Prosadores"- 1948
25 ctvs - emissao" Ceres" - 1923

10 rs - "D. Carlos (Mouchon)

-1896

25 rs - "D. Carlos (Mouchon) - 1896
10 rs - ''Centenario da India" - imagem
D. Carlos (dentro de ornatos) - 1898

CFP

31

01.11.1895

Credit Franco
Portugais

20 rs - ''Centenario da India" - imagem
D.Carlos (dentro de ornatos) - 1898
20 rs - " D. Carlos (Mouchon" - 1907
20 rs - emissao "D. Manuel com
sobrecarga Republica" - 1910
1 ctv (verde)- emissao "

Ceres" -1912

2 ctvs (carmim) - emissao "
1912

CI

16

01.10.1935

A Carta Ideal

C.U.F.

38

21 .06.1910

Companhia Uniao
Fabril

V

13

Nao
encontrada

Estabelecimento
Prisional (Censura)

Ceres" -

Carta Publicitaria - selo $40 emissao
Filatelica Portuguesa" 1940

"Exposi~ao

1 Ctv (verde) - emissao "

Ceres" -1912

$50 (azul) - postilhao -emissao
a sua Hist6ria" 1° Serie 1956

"Conhe~a

Perfurac;oes nos proprios Inteiros

e

Como j6 do conhecimento geral os perfurac;:6es em Portugal faram autorizadas pela Circular
n° 13 dos CIT, de 5 de Abril de 1884, assinada pelo Director Geral Guilhermino Augusto de Barros, com
base no exposto na Portaria de 31 de Marc;:o desse mesmo ano, ossinada por Antonio Augusto de Aguiar,
pelo que a partir dessa data, estos puderam ser aplicadas tanto em selos, como em Inteiros Postais.
No que respeita a legislac;:ao conhecem-se ainda os Estatutos do Selo publicados respectivamente,
no Dec. Lei n° 42.417 de 27 de Junho de 1959 e no Dec. Lei nO 360 de 3 de Setembro de 1985, os quais
reiteram 0 enunciado na Portaria de 1884.
Passamos de seguida a apresentar alguns dos Inteiros Posta is perfurados, que sao do nosso
conhecimento e estao indicados no quadro anterior, apelando desde j6 aos nossos filatelistos para que,
no coso de conhecerem algo diferente nos infarmem disso.
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Alfredo Luzo & Companhia
t.:.

IL

\ \
fig. 6 - Inteiro Postal (OM 68)
enviado de Lisboa para 0 Porto
(8.12.21.Porte interno simples.
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A. L. Freire & Filhos

iga U

fig. 7 - Inteiro Postal (OM 115)
enviado de Lisboa em 24.12.49
para 0 Porto. Parte interno simples.

Aa~OD'O ~O.O.'

, Boayhta

. ....... ::.;.

t. ~:~

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

:~:::

:..:.: ea. :.:.

Banco Nacional Ultramarino
fig. 8 - Inteiro Postal (OM 74)
circulado em Lisboa (28.10.26)
Porte interno simples.
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Banco Nacional Ultramarino
fig. 9 - Inteiro Postal (OM 98)
enviado de Lisboa (28 .. 03.47) para
Almendra (Douro) (29.03.47).Porte
interno simples.
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Credit Franco-Portugais

fig. 10 - Inteiro Postal (OM 31 )
enviado de Lisboa (20.01.01 )para
Alcobac;a (22.01.01) . Porte interno
simples

22

r

...... : ..........

.. -.

_- ..

...

:...

UNION P06'l'AhE UI,IVEF

fig. 11 - Inteiro Postal (OM 36)
enviado de Lisboa (24.03.02) para Anvers
(28.03.02).Porte internacional simples.
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·· . F F:: - Credit Franco-Portugais
e•••

...... :.. :....
: :. :... 0: :

--

UNION POSTALE UNIVERSELLE
BILHETE POSTAL
lhu!nl!!VO

Correaj:ondencl.&

fig. 12 - Inteiro Postal (OM 53)
enviado de Lisboa (27.05.11) para
Berlim. Porte internacional simples.
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BILHETE POSTAL,..· :
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CARTE POSTALE
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Bnnk & Wwch.wl-

• tubwn AFt. OWBull.chart
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~

(Jablonz a. N.

fig. 13 - Inteiro Postal (OM 57)
enviado de Lisboa (01.03.11) para a
Austria. Porte internacional simples .

Au.tria

fig. 14 - Inteiro Postal (OM 59)
enviado de Lisboa (30.08.12) para
Evora.Porte interno simples.
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"Carta Ideal" de
Jaime Nascimento de Almeida
fig. 15 - Selo adesivo con tendo perfurm;:oo
sobre carta com igual perfurac;:oo
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FERREIRA BORGES, 128 ULUOMI
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COlMBRA

• a.... Nal com.".... .. a4Q' WHIfIda . ,.~_

fig. 16 - Carta Postal de Coimbra (23.12.35)
para oPorto (24.12.35). Porte interno simples .
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Companhia Unico Fabril

IU.II. sr•• -

fig. 17 - Inteiro Postal (OM 59)
enviado de Lisboa (06.05.17)
ao Porto. Porte interno simples.
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Censura da Penitenciaria de Lisboa
fig. 18 - Inteiro Postal (OM 135)
circulado em Lisboa (09.01.57).
Porte interno simples.

tli2IA: em tempo oportuno
voltaremos com um estudo
sobre esta marca.

E. pronto. Aqui fica apresentado

0

que conhecemos sobre

0

tema.

Resta-nos. como mandam as regras da 50 conviv€mcia e boa educac;:oo. agradecer as "ajudas"
dos amigos Guilherme Rodrigues e Hernoni Matos. os quais como eu. (que se nos perdoe a imodestia)
temos 0 sublimado gosto de apreciar e valorizar. tambem. os Inteiros Postais.
A eles.

0

meu obrigado.

Flcmulas obliterativas datadas
Mais uma originalidade da marc ofilia de

Mo~ambique

Altino Pinto
valtonispais@yahoo.com

Econhecido que da Marcofilia de todas as ex- Colonias Portuguesas, Moc;ambique e a Colonia
que apresenta maior quantidade e diversidade de marcas postais, desde carimbos obliterativos ate
marcas com indicac;6es postais as mais variadas, sendo ate pioneira em alguns aspectos da marcofilia
das ex -Colonias Portuguesas.
Do ponto de vista filatelico, considera-se como flamula, uma marca, oficial, aplicada pelos Correios, com dizeres ("slogans") de varia natureza - por ex: informativos, promocionais ou politicos - e que
habitual mente e uma marca nao obliterativa.
Um dos aspectos pouco conhecidos, na Marcofilia
de Moc;ambique, e a
utilizac;ao, especificamente em Lourenc;o
Marques, de flamulas
obliterativas datadas,
aplicadas por intermedio de maquina (s)
?) especifica, e que,
apesar de ser um carimbo mecanico, podera ser considerado,
precursor das futuras
maquinas de franquiar.
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USE A VI

5, • '"1 lie

"lIeWrl

J

1

II ~

"RADI O

C~ROVlto.j

1

t:.J~'-"

~._./~
~

-"7 --;

2/7/1'"

Lembro que,
em Lourenc;o Marques, esta pratica remonta aos anos de
Tlpo 3
1927 (I). sabendo-se
que a introduc;ao das
maquinas de franquiar apenas viria a acontecer mais de 35 anos depois.

Epor isso uma originalidade ...

Sobre este tema existem escassos artigos publicados, 0 ultimo dos quais, que eu conhec;a, ja 0 foi
ha mais de 20 anos. Sei tambem como e quase inexistente a documentac;ao susceptivel de ser consultada, sobre a introduc;ao de carimbos e outras marcas, pelos Correios de Moc;ambique. Assim, as considerac;6es e a catalogac;ao que apresento, resultam da observac;ao directa de pec;as filatelicas, quer da
minha colecc;ao quer de outros coleccionadores.
Genericamente, trata-se de um carimbo composto de 2 secc;6es distintas, mutaveis, e separadas
11 mm uma da outra. Um circulo, onde se insere a data, e um rectangulo, onde se inscrevem os dizeres.
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TIPO 3

"USE A VIA / "RADIO" / NA PRoviNCIA"
Conhec;o desde Junho de 1927 a Setembro de 1928.

Edos menos frequentes

USE A VIA
"RADIO"
PROVINCIA~---

NA

TIPO 4

" RECENSEAMENTO DA POPULA<;AO"
Maio de 1928. Esta F/dmu/a nunca a vi em pec;a nem sequer comp/eta. Apenas incomp/eta e em
selo solto.

TIPO 5

" DEPOSITE NA / CAIXA / ECONOMICA POSTAL"
Conhec;o de Julho de 1929 ate 1941 . Conhec;o a variedade em que
Eo mais frequente.

0

drcu/o do data est6 invertido.

27
DEPOSITE NA
CAIXA

ECONOMICA POSTAL 1 - - - - -

TlPO 6

" AUXILIE AS / INDUSTRIAS DA / PROVINCIA"
Conhec;o desde Novembro de 1929 ate Abril de 1930.

AUXILIE AS
INDUSTRIAS DAt----PROVINCIA
TlPO 7

"0 SISTEMA / DO CHEQUE / E0 MELHOR" .
Conhec;o entre Abril e Dezembro de 1930.

E tambem

dos menos frequentes.

o SISTEMA
DO CHEQUE
\
EO MELHOR

TIPO 8

Toda a legend a de propaganda foi substitufda por 6 trac;os ondulados paralelos. Conhec;o-os
datados de Outubro de 1930 a Julho de 1938.
Existem duos Varledades que designarei por A e B, (consoante a ondulaC;ao comec;a em cima ou
em baixo e que resultou do referida substituic;ao e recolocaC;ao dos partes que constituem 0 carimbo)
A - Linhas ondulados oscendentes

-------------------

~~-----------~~
---~----~--

----.-------

B - Linhos ondulados descendentes (FIG 9)

----- ----

~~-----------~--------~
------~

----

--~-

~

Estos
sao
as
flamulos
obliterativos
datados de que tenho
conhecimento e tive
ocosiao de observar. Nao
posso excluir que haja
outra (5), mos sem duvida
que, a hover, serao muito
raras.
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~dJ.-:r~
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No sentido de
completar, e eventualmente corrigir, os dodos
agora apresentados, nomeadamente no referente
as datos de utilizaC;ao,
agradec;o antecipadamente todos as correcc;6es
e informac;6es que me
queiram envior, e obviamente fico 00 dispor para
prestar quaisquer esclarecimentos complementares.

npo 1
Lisboa, Janeiro de 2006

Bibllografia:
Revista" Portu- Info" - Vol. 20. 1985, pgs 64 e 65 artigo da autorla de Hal Reynolds;
Revista .. Selos e Moedas .. - Falando de Carimbos - pgs 43 e 44, artigo da autorla de Jorge Fernandes.

A Censura Militar no Arquipelago dos A~ores
durante a 2a Grande Guerra
Parte V (Ultima Parte)

Joaquim Sousa Lobo
Desenhos de Eduardo Silva

IlHA DE SAO MIGUEL

Segundo 0 conceito militar de defeso. era 0 ilha de S. Miguel a mois importante do Arquipelago
dos A<;ores e. por isso. a mois guarnecida em term os de efectivos militares. Foi gra<;as a essa necessidade
de defesa que S. Miguel fo;, entre todas as "has dos A<;ores. a mais rica em termos de marcos de censura.
A censura em S. Miguel teve 0 seu infcio em 13 de Abril de 1942. a funcionar no ediffcio dos
Correios de Ponto Delgado. chefiada pelo capitoo Aniceto Simoes que tinha sob as suas ordens sete
sargentos musicos e um sargento artffice. vindo a ser instalada em ediffcio pr6prio 0 6 de Outubro de
1943.
Como j6 nos casos tratados onteriormente. foi a censura dividida em dois ramos:
- censura
- censura

a correspondE'mcio do pessool militar;
a correspondencia civil.

Fa<;o. a seguir. a reprodu<;oo das marcos e dou outros elementos import antes. como as cores em
que sao batidas. as unidades a que pertencem. os diversos tipos. etc.
Noo quero terminar esta introdu<;oo sem chamar a aten<;oo para a riqueza das marcos existentes
no epoca para a "ha de S. Miguel. tendo em conta que. as que possuo. sao 56 uma parte delas. pois
estiveram nesta "ha. durante 0 conflito. as seguintes unidades militares:
2 Quarteis Generais
- Comando Militar dos A<;ores
- Comando Militar de S. Miguel
3 Comondos de Regimento
11 Botalhoes de Infantaria
1 Companhia de Atiradores
11 Batarias de Artilharia
1 Botalhoo de Engenharia
6 Companhias de Engenharia
2 Esquodrilhas de Avia<;oo
Para alem destas. tombem estiveram presentes meios navais. de que noo possuo qualquer
informa<;oo. a noo ser a censura do C.D.M.A. e dos navios de guerra "DOURO" e "VOUGA".
Vejamos. enta~. 0 material disponfvel. come<;ando por apresentar os carimbos de censura
correspondencia do pessoal militar.

a
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CARIMBOS DE CENSURA
COMANDO MILITAR DOS A<;:ORES

0) CORRESPONDENCIA MILTAR

CENSU1\f\DO
Fig. 2 - Comando Militar dos Ac;:ores - Tipo 2
(vermelho, liles, rosa, carmim e violeta)
Dimensoes: 42mm x 24 mm

CEN5URADO
Fig. 1 - Comando Militar dos Ac;:ores - Tipo 1
(violeta, cinzento, carmim e Jiles)
Dimensoes: 41 mm x 24 mm

C. M.A.
E.

" .- 1.' Rep.

rrnu ,nn DE [\I~ 8.1JARIA

eens urad 0
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I CENSUftl\DO I

Fig. 3 - Comando Militar dos Ac;:ores
Estado Maior - 1a Repartic;:oo
(vermelho e roxo)
Dimensoes: 38mm x 25 mm

Fig. 4 - Comando Militar dos Ac;:ores
Comando de Engenharia
(violeta e carmim)
Dimensoes: 50mm x 49 mm

COMANDO MILITAR DOS

-

A~ORES

FORMACAO DO COMANDO

C:ENSURADO
Fig. 5 - Comando Militar dos Ac;:ores
Formac;:oo do Comando
(cinzento)
Dimensoes: 45mm x 17 mm
b) CORRESPONDENCIA CIVIL

C. M. A.
REP. SERVo POSTAL

•
C.ENSURA

Fig. 6 - Comando Militar dos Ac;:ores
Repartic;:oo do Servic;:o Postal
(violeta)
Dimensoes: 47mm x 21 ,5mm

C. M.

~.

Devolvido li procedenci8 pel a
Censura Militar por 0 envelope
comer 16rro.
Fig. 7 - Comando Militar dos Ac;:ores
(Iiles)
Dimensoes: 52mm x 16mm

Comondo Militor do IIho de Sao Miguel
0) Correspondencio Milltor

C. M. S. M .
CENSUR A D O

CENSU RADO

Fig. 8 - Coman do Militar de Sao Miguel
(vermelho)
Dimensoes: 40mm x 15mm

Fig. 9 - 1 Batalhao Expedicionario do
Regimento de Infantaria 3
(violeta)
Dimensoes: 35mm x 16mm
0

1.0 B. E.OO R. I. 4

1.° B. Exp." do R. 1. 9
Comando e Trem

CENSURADO

CE NSURAD O
Fig. 10- 10 Batalhao Expedicionorio do
Regimento de Infantaria 4
(violeta)
Dimensoes: 42mm x 16mm

Fig. 11 - 10 Batalhao Expedicionorio do
Regimento de Infantaria 9
Comando e Trem
(violeta)
Dimensoes: 41 mm x 16mm

CENSU~AI,)O

C
Fig. 12 - 10 Batalhao Expedicionorio do
Regimento de Infantaria 9
(violeta)
Dimensoes: 41 mm x 36mm

Fig. 13 - Forma<;:ao do 10 Batalhao Expedicionario
do Regimento de Infantaria 9
(violeta)
Dimensoes: 37mm x 17mm

1.0 B. E . R. 1. 12
COMANDO

CENSUR....\.DO
Fig. 14 - 3° Companhia do 10 Batalhao
Expedicionorio do Regimento
de Infantaria 9
(violeta)
Dimensoes: 35mm x 12mm

CENSURADO
Fig. 16 - 1 Batalhao Expedicionorio do
Regimento de Infantaria 12
(violeta e cinzento)
Dimensoes: 35mm x 10mm
0

Fig. 15 - 10 Batalhao Expedicionorio do
Regimento de Infantaria 12
(azul e carmim)
Dimensoes: 32mm x 13mm

CENSURADO
Fig . 17 - Companhia de Acompanhamento do 10
Batalhao Expedicionorio do Regimento
de Infantaria 12
(carmim)
Dimensoes: 31 mm x 10mm
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H. ~. 14

CENSURADO

Fig. 18 - BotolhOo Expedicionario do
Regimento de Infontario 14
(violeto e carmim)
Dimensoes: 41 mm x 8mm

d...
• 'P

e .••

If. I.
•

\.-

-

Fig. 19 - 1° Botolhao Expedicionario do
Regimento de Infontorio 16 - Tipo 1
(violeto)
Dimensoes: 42mm x25mm

I""

CENSUI~I)O

I.

RA

C:' DO B. I. 16

CENSURADO
Fig. 20 - 10 Botolhao Expedicionario do
Regimento de Infontario 16 - Tipo 2
(azul)

Dimensoes: 38mm x15mm

Fig. 21 - 1° Componhio do 1° Botolhao
Expedicionario do Regimento
de Infontario 16 (violeto)
Dimensoes: 44mm x 10,5mm

I

CENSURADO

I

Fig. 23 - CENSURADO (violeto)
Regimento de Infontario N° 18
Dimensoes: 27mm x7mm
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Fig. 22- 10 Botolhao Expedicionario do
Regimento de Infontario 16
(violeto)
Dimensoes: 43mm x 30mm

R. I. n." 18
COMANDO

CENSURADO
Fig. 25 - Regimento de Infontario N° 18
(carmim)
Dimensoes: 26mm x 13mm
Fig. 24 - Botolhao Independente de
Infontario N° 18 (violeto)
Dimensoes: 47mm x30mm

1.0 B. I. do R. I. 18

Censul!"d.
Fig. 26 - Botolhao Independente do
Regimento de Infontorio 18
(violeto escuro)
Dimensoes: 42mm x 13mm

Fig. 27 - Regimento de Infontario n° 18
1° Botolhao - Secretario
(violeto)
Dimensoes: 40mm x29mm

').~

~e\. do

R.l
. Ie

CENSURADO

Fig. 28 - 2° Batalhao do Regimento de
Infantaria 18 - 1a Companhia
(violeta)
Dimensoes: 43mm X 32mm

Fig. 29 - 2° Batalhao do Regimento
de Infantaria 18
(violeta)
Dimensoes: 43mm x 30mm

R.I.J~~

3.0 Batalh.:to

R. I. 18-3.° Bot.a
CENSURAD O
Fig. 30 - Regimento de Infantaria 18
(violeta )
Dimensoes: 43,5mm x 16mm

~.

1..0 N .o

Fig. 31 - Regimento de Infantaria 18
3° Batalhao - Secretaria
violeta escuro)
Dimensoes: 43mm x 30mm

~J'
R. 1.:l2

COMANDO

Comando

CENS URADO

CENSURl1.DO
Fig. 35 - Regimento de Infantaria n° 21
COMAN DO
(azul)
Dimensoes: 49mm x 35mm

Fig. 33 - Regimento de Infantaria 22
Comando - Tipo 1
(violeta escuro)
Dimensoes: 26mm x 11 mm

Batalliao de

S8}1adores

Mineiros

do R . E. 2
R. 1. 22
CO.M.ANDO

( E xpc dicionm·.io)

C O:NJ:.A. N

r> 0

CENSURADO
Fig. 34 - Regimento de Infantaria 22
Comando - Tipo 2
(violeta escuro)
Dimensoes: 36mm x 12mm

ICENSURADOI
Fig. 35 - Batalhao de Sapadores Mineiros
do Regimento de Engenharia 2
Expedicionario
COMANDO
(violeta escuro)
Dimensoes: 53mm x 31 ,5mm
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I GENSUR1\DO

l.~

GOIIlJl0nhia S. M. Exjledicionarla
DO

RBGlMENTO DE ENGENHARIA 2

Fig. 36 - 1a Companhia de Sapadores Mineiros Expedicionaria
do Regimento de Engenharia 2
(violeta)
Dimensoes: 119mm x 15mm

2!3 C. S. M. dO R. E. 2
Fig. 37- Batalhao de Sapadores Mineiros Expedicionaria
CBNSURADO
do Regimento de Engenharia 2
COMPANHIA DO PARQUE
(violeta)
Fig. 38- Companhia de Sapadores Mineiros
Expedicionaria Regimento Engenharia 2
Dimensoes: 48mm x 24,5mm
(violeta)
Dimensoes: 54mm x 15mm

I: I. E./I. A. P. 1

~
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Fig. 39 -

10 Bataria Expedicionario do
Regimento de Artlharia Pesada 1
(violeta)
Dimensoes: 55mm x 31 mm

Fig. 40 - 4° Bataria Expedicionaria do
Grupo de Artilharia Contra
Aeronaves n° 2
(violeta)
Dimensoes: 42mm x 42mm

G. A. C. A. n. o 4

G. A. C. A. n.o 6

E XPE Dle/ONA RIO

EXPEDICIONARIO

Censurad o

Censurado

Fig. 41 - Grupo de Artilharia Contra
Aeronaves nO 4
(violeta)
Dimensoes: 37mm x 15mm

Fig. 42 - Grupo de Artilharia Contra
Aeronaves n° 6
(violeta)
Dimensoes: 37mm x 15mm

LO G. B, O.

X R. A. L

3

~.A.L.N ~ ';

CE~SU~A()()

CENSURADO
Fig. 43 - 1° Grupo de Batarias de Obuses
Regimento de Artlharia Ligeira n° 3
(violeta)
Dimensoes: 54mm x 20mm

~,..

~

'0~ REFEl?€4 .
DO

'V

0

DA

~
>-',

B.A4

0

C.D. T. C . A .

=
~

C en surado
Fig. 45 -

Fig. 44 - Regimento de Artilharia Ligeira n° 5
(violeta)
Dimensoes: 42mm x 27mm

Bataria de Referenciac;:ao do
Comando da Defesa Territorial Contra
Aeronaves da Bose Aerea n° 4 (violeta)
Dimensoes: 49mm x 36mm

COMANDO OA O. T. C. A.
OA
BASE AEREA N.o 4

Cornando da D. T. C. A. da
Base .Aerea N. 04

C en. S'uza a do
Fig. 46 - Comando da Defesa Territorial Contra
Aeronaves da Bose Aerea n° 4 - Tipo 1
(violeta)
Dimensoes: 54mm x 16mm

~>

CENSURADO

CENSURADO
Fig. 47 - Comando da Defesa Territorial Contra
Aeronaves da Base Aerea n° 4 - Tipo 2
(violeta)
Dimensoes: 51 mm x 20mm

Fig. 48 - Bose Aerea nO 4 - Tipo 1
(violeta escuro)
Dimensoes: 44mm x 22mm

CfNSUftfiDO
Fig. 49 - Bose Aerea n° 4 - Tipo 2
(violeta)
Dimensoes: 42mm x 20mm

Fig. 50 - Base Aerea n° 4 - Tipo 3
(violeta)
Dimensoes: 42mm x 20mm

Fig. 51 - Hospital Militar de Sao Miguel
(violeta)
Dimensoes: 54mm x 25mm
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D. R. M. G.
CENSURADO

C E NSTJRA DO
Fig. 52 - Destacamento Sanitario de Sao Miguel
(violeta)
Dimensoes: 40mm x 37mm

Fig. 53 - Dep6sito de Reabastecimento
de Material de Guerra
(violeta)
Dimensoes: 29mm x Bmm

Oeposfto Diseiplinar de 8. MiGuel
CENSURADO
Fig. 54 - Dep6sito Disciplinar de S. Miguel
(violeta)
Dimensoes: 47mm x 10mm

Fig. 55 - Distrito de Recrutamento e MobilizoC;ao n° 18
Ponto Delgado - (violeta)
Dimensoes: 27mm x 35mm
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Fig. 56 - Comondo do Defesa Maritima des Ac;ores
(violeta)
Dimensoes: 28 mm x 13mm

N. R. P. OOURO

N . R. P . .vOUGA ·

CENSURAD Q

CE NSURADO

Fig. 57 - Navio do Republica Portuguesa
"DOURO"
(violeto)
Dimensoes: 40 mm x 12mm

Fig. 58 - Novio do Republica Portugueso
"VOUGA"
(violeto)
Dimensoes: 40 mm x 12mm

b) Correspondlmcia Civil

No Censura a Correspondencia Ciyil foram utilizadas diYersas marcos de censura, sendo algumas
delas, nitidamente de recurso, como 0 carimbo do Tipo Sao Miguel 6, em que foram empregues dois "C",
um para servir de "E" e outro de "0".
A seguir Yai a descrk;ao e reproduC;ao das marcas que possuo, da censura
ciYil, assim como as cores e caracterfsticas dignas de realce.

a correspondencia

CINTAS DE FECHO

Fig. 59- TIPO J - Papel branco com carimbo do Censor a yioleta

Fig. 60 - TIPO 2 - Popel transparente com carimbo do Censor a yioleta
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Fig. 6 J - TIPO 3 - Popel bronco com "5. MIGUEL" a yioleta

Fig. 62 - TlPO 4 - Cinta de Lisboa bistre, com timbre a yermelho e sobrecarga "5. MIGUEL" a preto

Fig. 63 - TIPO 5 - Cinta de Lisboa bistre, com timbre a yermelho e sobrecarga "5. MIGUEL" a yioleta

CARIMBOS DE CENSURA
Estos marcos oparecem sempre botidos 0 violeto . Dou, tombem, os numeros que possuo de
codoumo.

Censurado
n.o 5

CENSURADO
N.o 2.3

Fig. 64 Tipo S. Miguel 1
(3,4,S,6,7,8,9, 10, 11,12)
Dimensoes: 48mm x 17mm

Fig. 6S -

Tipo S. Miguel 2
(13)
Dimensoes: 41 mm x 13mm

\Ccnsurado

Censurado
n.O

22

_\

Fig. 66 -

Tipo S. Miguel 3
(9,22)
Dimensoes: 4Smm x 17mm

O

2Z

J

Tipo S. Miguel 4
(22)
Dimensoes: 46mm x 17mm

Fig. 67 -

Censurado
n.o 16

CcnsurBd:>
o
n. 14

Tipo S. Miguel S
(14,lS,16)
Dimensoes: 48mm x 17mm

Fig. 68 -
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n.

Fig. 69 -

Tipo S. Miguel 6
(14)
Dimensoes: SOmm x 16mm

Censurado

Censurado
n. 16

n.· 15

0

Fig. 70 Tipo S. Miguel 7
(6,8,9, IS, 17, 19,20,2S)
Dimensoes: 47mm x 16mm

Tipo S. Miguel 8
(16)
Dimensoes: SOmm x 17mm

Fig. 71 -

Cen~urado

Censurado

n.O 20

n.O 15

Fig. 72 -

Tipo S. Miguel 9
(20)
Dimensoes: 47mm x 17mm

Tipo S. Miguel 10
(IS)
Dimensoes: SOmm x 17mm

Fig. 73 -

Censura
n.O
Fig. 74 -

0

8

TIpo S. Miguel 11
(8)
Dimensoes: SOmm x 17 mm

CENSURA ACORRESPONDENCIA REGISTADA

Em 26 de Outubro de 1924 foi colocado no Reparti<;:ao de Censura 0 Tenente Chefe do Banda,
Manuel do Silva, 0 qual tomou a seu cargo a censura correspondemcia registada ..

a

Fig. 75 - Cinta de Censura lacrada

Acima apresento uma cinta de fecho de uma carta registada, que talvez tenha transportado
valores pois, foi censurada e fechada com cinta, lacrada e com a men<;:ao de ter sido lacrada pela
censura e assinada pelo proprio Tenente Manuel do Silva.

o sinete utilizado no lacre era 0

sinete pessoal do mesmo oficial musico.
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Guerra Colonial
1961-1974

Historia do Servic;o
Postal Militar

Hlst6r1a do Servl~o Postal Militar
History of Portuguese Military Postal
Service
Autores
Eduardo Barrelros e LUIs Barrelros
Llvro em formato A4, com capa s
duras e sobrecapa, Impresso e m pape l
couche, com 460 paglnas a cores.
Inclul uma Introdu~ao hlst6rlca
Guerra Colonial. descreve-se a organlza~ao. Instala~ao e funclonamento do Servl~o Postal Militar (SPM) em Portugal e nas
antlgas Provinclas Ultra marinas (236 fotogratlas). Texto em Inglis.
Estudo das marcas posta Is militares.
carlmbos. etlquetas de reglsto e outras marcas utlllzadas no SPM (421 marcas).
Contem um catalogo de aerogramas
militares de Portugal e das ex-Provinclas
Ultramarlnas lIustrado com 361 fotogratlas

a

Pre.;o ~ 5 euros + portes
Pedidos aos autores
Tim -

9 172~ 3056

~orreiOS
95 SELOS, 35 BLOCOS E 1 FOLHA ESPECIAl.
SEM DOVIDA, A MELHOR RETROSPECTIVA DO ANO.

,

"
""
",

:t":t""3!1"~'

""

"
,"

PORTUGAL EM SELOS 2005

"

o balan~o do ano numa edl~Ao original, com textos e Imagens que relembram os momentos
mals marcantes do quotldlano portugu~s, enrlqueclda alnda com todos os selos, blocos
e folha especial emltldos em 2005. Tudo 0 que vale a pena recordar flcou reglstado.
Em IIvro e em se\os.
Llnha Fllatella 800 273 273 / / www.ctt.pt

Inteiros postais portugueses repicados

Horacio M . Novais
hora.nova@hotmaiJ.com
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Com 0 objectiv~ de personificar e assim tambem conferir seguran<;:a aos inteiros postais (lP) por parte
de entidades publicas ou privadas, por formo 0 evitar que eles fossem indevidamente usados por terceiros
e/ou como forma de publicidade, e posslvel
efectuar-se quer uma perfura<;:ao ou uma
impressao com a denomina<;:ao dessa entidade.
A perfura<;:ao mecanica com uma sigla, que foi
largamente usada em rela<;:ao aos selos, apenas
o foi muito raramente nos IP. Quanto a uma
impressao tipografica adicional dos IP, podem
considerar-se duas categorias: os IP particulares
e os repicados. Nos particulares e feita a
'V ~timpressao do selo pela entidade oficiaL Cosa
.. liS Bl COSTAPal
'-r': , . . ~
~
do Moeda, a pedido de privados, em posta is
"ILA •• ~ .. A MAVIS
de fobrico particular e em quontidode
A., ... ,. . ..... . , .. r o _ ,. .. rr •• _n ..
IZ.. ...
~
I.r.
Pan nill._, ...... • •.:u _ ,...,. • •• "1.
convencionada, ja com a designo<;:ao da firma
ou publici dade no frente do postal. Resulta assim
uma composi<;:ao grafica basica do IP diferente
~
do emissao corrente dessa taxa, com um
controlo oficial do quantidade emitida. Sao
tambem considerados particulares, IP que foram
tipografados em postois de emiss6es correntes, mas com autoriza<;:ao ou sob controlo do entidade oficial.
Correios ou Casa da Moeda. Tais sao os casos, par exemplo, dos IP da Serie Nacionol, com publicidode
impressa do lado esquerdo em postais Ceres de
1c. (OM 59) e de 2c. (OM 61), postos venda em
grupos de seis, ou os impressos para a firma Azulay
& Co, Ltd em postais Ceres de 25c. (OM 74).

se....

U:- ..... . :

,-

.........

a

Posto isto, nos IP repicados, e mondoda
fazer por uma dada entidade uma nova
impressao tipografica em posta is adquiridos nos
Correios, destinondo-os depois 00 seu usa
privado. A quantidade ossim tratada varia
usualmente entre as centenas e alguns milhares,
havendo raramente conhecimento dessos
tiragens.
Enquanto os inteiros particulares se
encontram descritos na sua maioria num
catalogo (1) e em artigos de especiolidade em
revistas filatelicas, ja em rela<;:ao aos repicados sao escassas e breves as refer€mcias na literatura filatelica
(2-9), embara em (3) tenha sido dado honras de capo a um IP repicodo, mas par outros roz6es. Nestas

EsfJlI.io U!;/IIl.JJ.I " .:02rW grt'IS.~ ~tJriJ.l 1¥Io "'2f*' • &Ifa (I 'f>.I&.uio. roJ.(cH/i~ .1.. ,ir liqlli:l.v 0 depottilo .,,~

IIINI.~",
!8n~fIOU'.

~ coIfiri~ oJ...• IN 1_. prtdo .. "Pd(.2Q ( "" 'l{s.

'\.:', S • .1oJ'O

I~

.

SJllo
~Ift COIIiI'.l ..,rln;g,1

~,t,

./0' .-rlilfl tffIi""';uo par 't', S.·

'1Jc. 'V. S.'

1I·,ji1"l .,,«~r.r

-

.J(..._ .... ...$.,,,..,/"I

condic;:6es, resolvemos fazer uma primeira abordagem sistematica deste tema com a plena consciencia
de ser muito incompleta, mas optando mesmo assim pela sua publicac;:ao com 0 objectiv~ de servir de
germe a outras futuras contribuic;:6es.
Podem considerar-se tres categorias distintas de repicagem em IP:
a) - apenas no frente do postal, usual mente no zona do remetente, com a identificac;:ao do
entidade emissora ou referencia a algum even to que se pretende publicitar ou comemorar;
b) - apenas tipografados no verso com um texto fix~, que pode revestir, entre outras, as formas
de aviso, anuncio ou convocatoria, ou incluindo tambem linhas ou espac;:os para serem preenchidos
manualmente;
c) - tipografados no frente e no verso.
Existe uma variedade de entidades que tem mandado repicar IP como firmas comerciais,
industriais, financeiras, de servic;:os, associac;:6es e entidades oficiais, cabendo grande parte a firmas
comerciais e a casas bancarias. Pode dizer-se que 0 auge das repicagens ocorre no primeira metade do
sec. xx, em particular ate finais do decada de
1930, coincidindo tambem com a maxima
popularidade dos IP que, como se sabe, tem
81lHEiE POSTo\L
CARn. POSTALE
vindo a decrescer notavelmente ate aos nossos
dias. Em relac;:ao 00 perfodo monarquico, sao
ainda em numero relativamente reduzido os
exemplos de IP repicados, em particular nos de
l
relevo,
sendo a maior parte apenas tipografado
A. PARADA J.ClA & C.·
All
OPORTO (PORTUGAL)
no verso; sabe-se (5), contudo, que ja 0 nosso
GROSSHANDLER - 'MPORTE1IRE
primeiro IP (D.Lufs, relevo, 15rs) aparece
UND EXPORTEURE
tipografado no verso pela firma Empreza Horas
ROHSfOFFEH. MlSCHINEH
Romanticas.
UNO ZUBEHOR

-

...

---

Zlll1b\l~r.

I'IIR au... INDUSTRIEZWEIGE

............llI"*.. _.... ,.I.n
.......1~.
••

No listagem que se segue, apenas
referente a bilhetes postais inteiros do
!lIB BunN IIII'CA£MAlNI
Continente, ordenaram-se os repicados do
nosso conhecimento por ordem cronologica,
indicando-se primeiro a referencia 00 catalogo
(1) de Inteiros Postais Portugueses de Cunha Lamas e Oliveira Marques (OM), seguindo-se uma breve
identificac;:ao do IP e a lista das repicagens com indicac;:ao do entidade responsavel, localidade e natureza
do repicagem . Para este efeito as indicac;:6es usadas sao as seguintes: F- apenas tipografado no frente;
V - tipografado apenas no verso; FV - tipogrofado em ambos as faces; F* significa que 0 autor desconhece
se 0 IP se encontra tambem tipografado no verso. Quando disponfveis, indicam-se ainda numeros de
autorizac;:ao/modelos (mod.) e tiragens.
~JI ....

n..

err.)

Quando naG decorre do propria designac;:ao do firma 0 tipo de actividade a que se dedica,
esta e, sempre que possfve!, indicada entre «comas» no primeira vez que essa firma aparece listada, 0
mesmo acontecendo com os postais comemorativos ou de publicidade a algum artigo ou even to, 0
qual e assim tambem referido.
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-_ ........ _.- I
Milimio, Macedo' Fausiino

Nesta abordagem, por motivo de
simplificaC;ao, nao referimos variedades de cartolinas e de tonalidades. Varios destes IP acabaram por
circular com adicionais apostos, por ter ocorrido aumento de porte antes de esgotados os respectivos
stocks.
Os IP repicados dos Caminhos de Ferro Portugueses ou da CP a seguir listados sao Avisos de
Chegada, inciuindo-se apenas aqueles que vimos, embora exista seguramente uma muito maior
variedade, entrando-se aqui na especialidade do Correio Ferroviario. optou-se, neste caso, por indicar
como localidade, nao a sede da empresa (Lisboa) mas, entre par€mtesis, a que vem referida no carimbo
nominativo da estac;ao remetente, constante dos IP a que tivemos acesso.
Para cada tipo de IP, ordenaram-se os postais repicados alfabeticamente em relaC;ao as
localidades em que as respectivas entidades responsaveis tem a sua sede.

Inteiros postais repicados do Continente.
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09 - D. LUIs, 1Drs.
AssociaC;ao Commercial de Lisboa, (V).
Hermann Burmester, Porto, (V), «consignatario do vapor Setubal)).
Museu Industrial e Commercial do Porto, (V).
10 - D. LUIs, 2Drs.
Faustino A. Martins, Lisboa, (V), «filatelia e postais ilustrados)).
T.B.Browne, Londres, (FV), «agente de jornais)).
13 - D. Carlos, lOrs (Diogo Neto).
Colegio de Guimaraes, (V).
Linha de Vapores da Companhia Neptun, Porto, (V).
20 - Emissao Comemorativa do V Centenario do Nascimento do Infante D. Henrique.
Linha de Vapores da Companhia Neptun, Porto, (V).
23 - D. Carlos, lOrs (Mouchon).
Barbosa & Irmao, Sucessores, Estremoz, (V), «agente bancario)).
Companhia de FiaC;ao e Tecidos Lisbonense, Lisboa, (V).
Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portugueses, (va. N°. Gaia, Soure), (V).
29 - IV Cent. do Descobrimento do Caminho Marltimo para a India,1 Drs, variedade G.
Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portugueses, (Coimbra-B), (V).
36 - D. Carlos, 25rs.
Frick & Rogenmoser, Lisboa, (F), «acessorios para a industria)).
42 - D. Carlos, 1Drs.
Oliveira, Cardoso & Ca., Lisboa, (V).
Francisco Leal Junior, Porto, (F*).
48 - D. Manuel II, 1Drs.
Banco do Minho, Braga, (FV).
Adolpho Luz & Ca., Lisboa, (FV), «artigos para calc;ado)).
o Seculo, Lisboa, (V), «publicac;oes)).
Real AssociaC;ao Naval, Lisboa, (V).

52 - D. Manuel II. lOrs (sobrecarga Republica).
Adolpho Luz & Co., Lisboa, (FV).
Mesquita de Figueiredo, Lisboa, (F*), «advogado)).
56 - Ceres, 1c.
Agencia Esperantista, Lisboa, (V).
British Cooperative Stores, Porto, (V).
57 - Ceres, 2c.
J.P. da Concei<;:ao, Ldo, Porto, (FV).
59 - Ceres, 1c. (com Escudo Nacional)
Banco do Minho, Braga, (FV).
Automovel Club de Portugal. Lisboa, (V).
Francisco Jose Simoes & ca., Lisboa, (F), «armazem de ferragens))
A. J. Gon<;:alves de Moraes & Filhos, Porto, (V), ((acessorios para a industria)).
Photo-Bazar, Porto, (V), «artigos fotograficos)).
Uniao Commercial. Porto, (V).
Mercearia do Dente d'Ouro, Valen<;:a, (FV).
61 - Ceres, 2c.
Banco do Minho, Braga, (FV), 2 modelos de impressao do verso.
Faustino Camelo, Celorico de Basto, (V), «comercio geral)).
Antonio Pereira Pichel, Celorico da Beira-Gare, (FV).
Casa do Leao, Covilha, (F), «materiais para constru<;:ao)).
Loja Popular, Estremoz, (F).
Joaquim Alves Pereira, Leiria - Abadia, (FV), «fabrica de curtumes)).
A Equitativa de Portugal e Ultra mar, Lisboa, (F*).
Francisco Jose Simoes & Co., Lisboa, (FV).
Santos & Bensliman, Lisboa, (FV), «shampoo Sanliman)).
Vicente Marques Louro, Lisboa, (F).
Alfredo Moreira da Silva & Filhos, Porto, (F), «horticultura)).
Livraria Moreira, Porto, (FV).
Monteiro Borges, Porto, (F*), «artigos religiosos)).
Sa, Filhos & ca ., Lda, Porto, (FV), «armazem de mercearia)).
62 - Ceres, 3c.
Monteiro Gomes, Ltd, Lisboa, (V), «engineers, contractors, machinery importers».
A. Parada Jor & ca., Porto, (F), «acessorios para a industria».
68 - Ceres, 6c.
Livraria Cruz, Braga, (F).
Banco do Minho, Braga, (FV).
Livraria Neves, Coimbra, (F).
Club Internacional de Foot-ball. Lisboa, (V).
Custodio Perfeito, Ldo, Lisboa, (F), «armazem de sola e cabedais)).
Marcus & Harting, Ldo, Lisboa, (V), «agencia de viagens)).
Joao Luis da Costa Pena, Vila Franca das Naves, (FV), «armazem de ferragens)).
Manoel Rodrigues & Irmao, Vimioso, (FV).
73 - Ceres, 15c.
Santos & Bensliman, Lisboa, (FV), «shampoo Sanliman)).
74/74a - Ceres, 25c. (Endere<;:o) .
Antonio da Silva Pereira, Alferrarede, (F, «azeite, cereais».
J. A. Mineiro, Caldas da Rainha, (F), «cereais e farinhas)).
Sociedade Portuguesa de Graxos, Ldo, Lisboa, (FV), mod.811-29.
Banco do Minho, filial de Lisboa, (FV), mod.252 e mod.1944-27.
Mauricio, Macedo & Faustino, Porto, (FV), «armazem de mercearia)).
Uniao Commercial, Porto, (FV).
J. M. Fernandes Guimaraes & ca., Porto, (FV), 3 modelos com pequenas diferen<;:as.
Alberto Ferreira Goucha, Rio Maior, (F*), «alfaiataria».
74 b/c - Ceres, 25c. (Endere<;:o).
Banco do Minho, Braga, (V), mod.32 e mod.88.
Fabrica A Andorinha , Coimbra, (F*).
Livrarias Aillaud e Bertrand, Lisboa, (F*).
Banco do Minho, filial de Lisboa, (FV), mod. 1303-27.
A Competidora, Porto, (FV), «espelhos e vidros)).
Daniel Correa do Vaile, Porto, (V).
J. M. Fernandes Guimaraes & Co., Porto, (FV), «banqueiros)).
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75 - Ceres, 2Sc. (Endere<;o, cartolina bronco).
Coso do Leao, Covilha, (F*).

770 - Ceres, 2Sc. s/18(+18)c. no 20 folha "resposta pogo".
Tinoco, Lisboa, (F*), «comercio agricola».
78 - Ceres, 2Sc. (Julio Alves - Enden§<;o).
Banco do Minho, filial de Lisboa, (FV).
Banco Nacional Ultramarino, Porto, (V).
78 - Ceres, 2Sc. (Julio Alves - Endere<;o).
J. M. Fernandes Guimaraes & Ca., Porto, (FV).

BIlHETE POSTAL
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79 - Lusiadas, 2Sc. (verde - azul) .
Silva, Guimaraes & Ca., Guimaraes, (FV).
Sociedade Industrial Alian<;a, Lisboa - Porto, (FV), «bolachos,chocolates»; duos impressoes
diferentes do verso.
80 - Lusiados, 2Sc. (carmim, 140x9Smm).
Antonio M. Pires Rocha, Mogadouro-Gare, (FV), «mercearia e miudezas».
J. M. Fernandes Guimaraes & Co., Porto, (FV).
80d - Lusiados, 2Sc. (carmim, 140x90mm, Endere<;o).
J. M. Fernandes Guimaraes & Ca., Porto, (FV).
81 - Tudo pela Na<;ao, 2Sc.
J. M. Fernandes Guimaraes & Ca., Porto, (V).
83 - Tudo pela Na<;ao, 2Sc . (tra<;o oblfquo).
Manuel Louren<;o Ferreira, Mort6gua, (F), «f6brica de fia<;ao».
Cosa do Oouro, Regua, (V), circular n0203, mod. C.0.2S7.
116 - Caravela, SOc.
Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses, (Lisboa-Jardim), (V).
137 - Postilhao, SOc., Conhe<;a a sua Historia, 2°Serie, n023.
Associa<;ao dos Estudantes do I.S.T., Lisboa, (V).
138 - Postilhao, SOc.
Companhia de Seguros Portugal, Lisboa, (FV), mod.SI7, 2000 ex.
Eduardo Martins Bairrada, Lisboa, FV, «investiga<;ao policial».
155 - Postilhao, SOc., Conhe<;a os suos Oan<;os, 20 Serie, nOlO.
Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses, (0. Portos), (V).
162 - Paisagens e Monumentos, 1$00
Igreja do Nazareno, Lisboa, (V).
164 - Paisagens e Monumentos, 2$00.
Banco Fonsecos & Burnay, Lisboa, (FV), mod. BFB 1203.

165 - Paisagens e Monumentos/Apoio

a

Produ<;ao Nacional, 1$50+$50.
Dragao-Dilumit. Pa<;os de Brandao. (FV).
168 - Paisagens e Monumentos. 3$00.
Quimifar.L do. Lisboa. (FV). «Algesal-gel»
170 - Instrumentos de Trabalho. 4$00.
Clube Filatelico de Portugal. Lisboa. (V). «Lubrapex 80»
171 - Instrumentos de Trabalho. 4$00.
TWA. Air Freight. Aeroporto de Lisboa. (FV).
189 - Instrumentos de Trabalho/Paisagens e Monumentos. 5$50+ 1$50.
CPo (Gaia. Vila Real de Santo Ant6nio). (V).
191 - Instrumentos de Trabalho. 7$00.
CPo (Gaia). (V).
200 - Instrumentos de Trabalho/Paisagens e Monumentos. 9$00+3$50.
CPo (Vila Real de Santo Ant6nio). (V).
202 - Instrumentos de Trabalho. 16$00.
Dia do Selo. 27-10-1984. Beja. (FV).
Dia da Filatelia Juvenil, 01-12-1984. Beja. (F).
Satife. Lisboa. (FV). «relojoaria».
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Inteiros Postals mals recentes noo catalogados em OM.
A - Instrumentos de Trabalho.12$50+7$00+$50.
CP.(Coimbraj. (V).
B - Instrumentos de Trabalho. 20$00.
XXXI Dia do Selo. 27-10- 1985, Beja. (FV).
C - Selo sem Taxa. 1985.
Associa<;ao Humanitaria dos Bombeiros Voluntarios. Canas de Senhorim. (F). «X Aniversario
do nucleo filatelico e numismatico,18-09-1986», ed.300 ex. numerados.
D - Arquitectura Popular Portuguesa, 27$00.
Comissao Portuguesa da IAESTE, Lisboa, (FV). «estagios para estudantes».
E - Arquitectura Popular Portuguesa, 29$00.
Comissao Portuguesa da IAESTE, Lisboa. (FV).
F - Navegadores Portugueses. 32$00.
Federa<;ao Portuguesa de Filatelia, Lisboa, (F), «Dia do Selo. 01-12-1990».
G - Navegadores Portugueses. 35$00.
Federa<;ao Portuguesa de Filatelia, Lisboa, (F), «Dia do Selo, 01-12-1991)1.
H - Navegadores Portugueses. Philaiberia 91, 35$00.
Clube Nacional de Filatelia, Porto, (V), «Dia do CNF. 20-10-1991».
Clube Nacional de Filatelia, Porto, (FV), «7°Aniversario do CNF. 05-11-1991».
I - Navegadores Portugueses. 38$00.
Nucleo Filatelico do Sporting Clube de Portugal, Lisboa, (FV), «III Mostra filat., 30-05-1992».
J - 5elo sem taxa, 1993.
Direc<;ao de Filatelia, Lisboa, (FV), «5 anuncios a novas emissoes de IP em 1999».
K - Profissoes e Personagens do sec.XIX.47$00.
Louren<;o e Cunha. Lisboa, (V), «decora<;ao».

L - Profissoes e Personagens do sec. XIX, 51 $00.
Direc<;ao de Filatelia, Lisboa, (FV), «5 anuncios a novas emissoes de IP em 1999 e um
emissao de etiquetas Amieh>.
Correios, Lisboa, (V), «os ultimos selos em escudos».
M - Profissoes e Personagens do sec. XIX, Dia do Mar, 51 $00.
Filatelia, Lisboa, (FV), «anuncio a compras de Natal,1999».

a

Bilhetes Postais Isentos de Franquia
CVl - Cruz Vermelha Portuguesa.
Sociedade Portuguesa da Cruz Vermelha, Comissao Central, (V).
Service des Victimes de Guerre, (F).
Nota: Estes postais encontram-se, em regra, endere<;ados mecanicamente a determinadas
entidades.
EOl - Escola Oficina nO].
Variedades A, C e D, (F), «Educa<;ao - Revista Quinzenal de Pedagogia».
Nota: A variedade B encontra-se descrita em (6a) mas em IP com inscri<;oes modificadas
na
frente que em (1) vem referido apenas por EO.
LC2 - Liga dos Combatentes da Grande Guerra.
Variedades A e B, (F), «pedido de liquida<;ao de quotas».
Variedades B e F, (F), «comunicado de pensao autorizada».
Nota: As variedades B e F vem descritas em (6b) .

Nao queremos deixar de reforc;:ar que a presente lista e apenas uma ponta do universe dos IP
repicados portugueses, porventura imposslvel de discriminar com rigor na sua totalidade.
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Deixo aqui 0 repto para que outros a vao completando, por forma a obter-se um mais amplo
conhecimento desta interessante variante do coleccionismo de inteiros postais.
Por fim, e de realc;:ar que tem aparecido em circulac;:ao nos anos mais recentes uma variedade
de sobrescritos inteiros do correio azul repicados.
Agradecimento: Ao Senhor Comendador Jose Rodrigo Dias Ferreira pela sua inefove l
disponibilidade e por um dia me ter chamado a atenc;:ao para os inteiros repicados .
Blbliografla:
1 - Jose do Cunha Lamas, A.H. de Oliveira Marques, Catelogo de Intelros Postals Portugueses, l"volume,
Correlos e Telecomunlcac;oes de Portugal, Lisboa, 1985.
2 - Amerlco Mascarenhas Pereira, Catelogo de Bilhetes Posta is de Portugal Continental, Porto, 1976.
3 - Armando Vieira, Selos de recurso circulados em Portugal Continental, Nucleo Filatellco do Ateneu
Comercial do Porto, 1987.
4 - Pedro Vaz Pereira, Boletim do C.F.P., n0404, peg.24, 2004.
5 - Americo Mascarenhas Pereira, A Filatella Portuguesa, n09, 1986; referencia obtlda atraves de (7).
6 - Armando Bordalo Sanches, A Filatella Portuguesa: (a) n093, peg.5, 2000; (b) n0112, peg.5, 2002.
7 - Hernanl Matos, Website 'Intelros Postals de Portugal' em www.lnteirospostals.com
8 - Catelogos de Leiloes P. Dlas, Lda .
9 - Catelogos dos leiloes inter-socios do Clube Filatellco de Portugal.
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Correio Militar do Afeganistao

Joaquim Manuel Cortes
cfportugol@mall.telepac.pt

Para noo recuar muito no tempo. ja que a Afeganistoo sempre viveu em conflitos. nesta breve
introdu<;oo sabre este pais tomo como ponto de partida a decada de setenta. Como se e sabido. em
1978. atraves de um golpe de Estado foi marta a principe Mohamed Daoud que havia proclamado a
Republica e se tinha feito presidente. Ao ser marta. emergiu como presidente a general Takari. procomunista. que levou a efeito uma reforma radical dos estruturas sociais. pelo que a resistemcia popular
e os lutos internos puseram em causa a estabilidade do regime. Tal como Mohamed Daoud. tomb em a
general Takari foi marta e substituido por H. Amin. um convicto comunista.
No final de 1979. tropos sovieticas penetraram no pais em apoio de
um golpe de Estado que deu a Presidemcia do Republica a Karhmal. um
chefe de uma facc;:oo comunista. Perante a facto. a resistencia popular
intensificou-se e os guerrilheiros enfrentaram os tropas sovieticos e as afegos
fieis a Karhmal.
Em 1980 a ONU condena a invosoo sovietica e pede a retirada deste
pais do Conselho de Seguranc;:a. Em meados do decada de oitenta. ossume
a presidencia do Republica do Afeganistoo Najibullah. altura. que tambem
se multiplicam diligencias internacionais para uma pacificac;:oo do pais e a
exigencia do retirada sovietica a que veio a acontecer em 1989. todavia.
tres anos depois. Najibullah e destituido provocando intensos conflitos.
Decorria a ana de 1996. quando as talibos entraram em Cabul e implantam
um governo islamico de caracter radical e integrista instalando no pais a lei
Figura 1
coranica. No ana seguinte prociamaram a Emirato
Islamico do Afeganistoo. Em 2001 . no sequencia do
atentado terrorista de 11 de Setembro contra a E.U.A .. este pais desencadeou
uma operac;:oo militar com a designac;:oo Liberdade Duradoura. que levou a
queda do regime talibo.
Posteriormente. foi criada uma forc;:a militar a ISAF (International Security
Assistance Force) mandata do pelos Nac;:i5es Unidos (UN). de acordo com a
Resoluc;:i5es do Conselho de Seguranc;:a deste organismo. cujo a primeiro
Comando desta forc;:a pertenceu 00 Reina Unido em Agosto de 2001. tendo a
NATO ossumido a coman do em Agosto de 2003.
Actualmente. fazem parte desta forc;:a. mais de trinta poises inciuindo
Portugal. que esta integrado no mesma desde Agosto de 2005. Registe-se. que
os primeiras forc;:os portuguesos operacionais a serem destacados para a
Figura 2
Afeganistoo. foi a 20 Companhia de Comandos (Fig. 1) que permaneceram
naquele pais desde Agosto de 2005 a meados de Fevereiro de 2006. altura.
que foram rendidos pela 10 Companhia de Comandos. (Fig.2) cuja missoo se ira prolongar ate Agosto do
presente ana. Para a historia. deve ficar escrito que. tanto a 20 como a 10 Companhia de Comandos.
ficaram aquartelados em Warehouse Camp. aproximadamente. a 10 kms de Cabul 00 longo do estrada
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de Jalalabad. 0 leitor interessado em saber to do 0 desempenho das nossas tropas, deve consultar 0
Jornal do Exercito de Dezembro de 2005, onde consta um excelente artigo escrito pelo entao Comandante
do Contingente portugues: Tenente-Coronel"CMD", Luis Dores Moreira.
Num pr6ximo artigo, irei tentar trazer ao conhecimento dos leitores, quais os paises inseridos nesta
forc;:a militar ISAF e outras informac;:6es complementares de interesse para todos os que se dedicam ao
coleccionismo de correia militar.

a

Falando agora no aspecto filatelico, data de este escrito, nao foi possivel apurar, se 0 posta de
correia instalado em Warehouse Camp, esta desde 0 inicio das primeiras tropas para ali destacadas ou
se foi instalado posteriormente, 0 que se sabe, e que este posta de correio esta sob a administrac;:ao
alema, que faz a exploraC;ao postal do mesmo e, que 0 todo 0 correio e manuseado p~r militares alemaes.
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Figura 3

Segundo informac;6es dadas p~r militar portugues, 0 posta de correia em Warehouse Camp,
desempenha todas as func;6es postais. Talvez para facilitar 0 trabalho do militar encarregue do posta de
correio, os correios alemaes, editaram cartas inteiras (Fig. 3) com as taxas praticadas na Alemanha,
contudo, ate data ainda nao me foi possivel apurar:

a

a) - Se existem cartas inteiras ja taxadas para os cinco Continentes, ou se a carta inteira com taxa
para a Europa serve para todos os Continentes levan do um complemento adicional de porte em selos.
b) - Se os postais existentes

a venda em Warehouse Camp, sao turisticos ou Inteiros Postais.

c) - Desde quando foi instalado

0

posta de correio em Warehouse Camp.

Como ja citeL tudo 0 que conseguir apurar sobre 0 correio das nossas tropas no AfeganistOo, disso
irei dando conhecimento aos leitores, no Boletim do nosso clube caso os responsaveis do mesmo 0
entendam por bem.
Ja agora, e antes de me debruc;:ar sobre as marcas postais e militares a que a Portugal diz respeito,
acho que e de interesse para os menos familiarizados sobre aspectos militares, explicar 0 que e 0
Warehouse Camp.
Trata-se de uma grande area militar, genero, Campo Militar de Santa Margarida! Contudo, existe
uma pequena diferenc;:a: enquanto em Santa Margarida estao instaladas varias unidades militares, em
Warehouse Camp, estao aquartelados varios contingentes de diversos paises.
Debruc;:o-me agora sobre tres carimbos existentes em Warehouse Camp,: uma marca postal, um
carimbo administrativ~, e um outr~ particular usado pelas nossas forc;as militares no Afeganistao.

Carlmbo postal· Eum carimbo circular de 28 m/m de diametro, com a circunferencia interior
interrompida, dando um ospecto de ferradura. Ao centro apresenta um rectangulo 19x 10 m/m, em que
os linhos laterais sendo a continuo<;:oo do circunferencia interrompida no parte inferior do carimbo, torn a
estos arredondados. No centro do rectangulo, 0 grupo data hora. No coroa circular superior, a legenda
FELDPOST e em meia-Iua no parte superior a consoante " b". Em baixo 0 numero do carimbo. (Fig. 4)
Carlmbo adminlstratlvo - Para uso do correia oficial, foi criado um
carimbo de borracha e que e aposto normalmente nos sobrescritos enviados
pelos nossos tropas para os varias instituic;:6es militares, podendo aparecer
em cartos para particulares, se esse particular se dirigir por escrito 00
contingente portugues no Afeganistoo, com caracter oficial. 0 referido
carimbo, comec;:ou a ser usado apos a chegada do contingente portugues
00 Afeganistoo em Agosto de 2005 e apresenta os seguintes caracteristicas:
legenda em cima Exercito Portugues em oval, 00 centro as armas do
Republica e os consoantes S. R. (Servic;:o do Republica), em baixo e em linha
recta os siglos FND /ISAF, (Forc;:os Nacionais Destacados /International Security
Assistance Force. (Fig. 5)

Figura 4

Carimbo particular - Por uma questeD de comodidade, um militar do 1a Companhia de Comandos,
mandou confeccionar um carimbo com 0 enderec;:o completo (exceptuando 0 nome e posto) do local
onde se encontra a cumprir a sua missao. A noo inclusoo do seu nome e posta no respectiv~ carimbo, do
a entender, que 0 mesmo ira servir para outros seus camarados 0 poderem usar como remetente nos
suos correspondencios. 0 carimbo confeccionado em cera, para alem do enderec;:o completo, e
apresentado com imaginac;:oo, mostrando um militar equipado a rigor numa acc;:oo de patrulha. (Fig. 6) .

Sabendo-se que este carimbo foi mandado confeccionar por
um militar da 1a Companhia de Comandos, que partiu para 0
Afeganistoo em meados de Fevereiro de 2006, so posteriormente a
esta data este carimbo deve aparecer aposto em correspond€mcia.
Finalize este escrito, com a informac;:ao, de como se processa
o encaminhamento do correia para os nossas forc;:os no Afeganistao
e vice - versa. Existem duos maneiros de enviar e receber correio dos
nossos militares integrados no forc;:a ISAF:

F.'ISAF
Figura 5

Envio: 1 PORT. - AFG. Correspondencia dirigida 00 militar (x)
com indicac;:oo minima de nome e posta via Alemanha, pagando
o remetente a taxa de correia para a Europa. 0 transporte do
Alemanha para 0 Afeganistao e gratuita visto ser feito em aviao
militar.
Envio: 2 PORT. - AFG. Correspondencia dirigida 00 militar (x)
com indicac;:oo minima de nome e posta e dirigida 00 Batalhoo de
Servic;:os e Transportes (BST) Lisboa, pagando 0 remetente apenas 0
porte de servic;:o nacional. 0 correio chegado 00 BST, sera enviado
nos voos de sustentac;:oo do DEU para 0 AFG com a periodicidade
de duos vezes por semana estando a mesma sujeita a verificac;:oo
por raio X.

Figura 6

Envio: 3 AFG - PORT. Qualquer militar que escreva do Afeganistao para Portugal directamente
para os seus familiares, pogo os taxas em vigor do Alemanha para a Europa. Do Afeganistao ate
Alemanha 0 porte e gratuito. Penso que 0 processo e 0 mesmo para os outros contingentes de outros
Continentes. Folta apurar.

a

Envio: 4 AFG - PORT. Se os militares portugueses escreverem para os seus familiares via Batalhao
de Transportes e Servic;:os (BST), nao pagam qualquer taxa!. Toda a correspondencia recebida no BST ate
2 Kg e para territorio nacional, de po is taxada com uma avenc;:a do BST e enviada para 0 destinatario.

e

Fontes: Regimento Infantarla N." 1
BatalhOo de Servlt;os e Transportes
Tenente Coronel "CMD" Dores Moreira
Militares regressados do Afeganistdo
Jornal do Exercito N." 546 Dez" 2005
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Inteiros postais particulares - 1° Parte

David Lopes Cohen
cfportugal@mall.telepac.pt

The aim of the present article is to list and illustrate a comprehensive list of privately printed stationary
cards. there were part of my collection. sold since several years and now scattered between
collectors. The printing process of these cards demanded official authorization and took place at
the Lisboa Mint (Casa da Moeda) . We list the known authorizations that were given. although in
some cases not a single example (mint or used) is known to this day.

NOTA PREvIA - 0 trabalho que a seguir se apresenta e parte da Colec<;:ao que sobre 0 tema em
tempos tivemos. e que vendida ha alguns anos atras. se encontra hoje. dispersa por varios
coleccionadores. A impressao deste tipo de inteiros necessitava de autoriza<;:ao oficial e teve lugar
na Casa da Moeda. Com base nas autoriza<;:6es conhecidas. embora em alguns casos sem a
existancia de exemplares (novos ou usados). apresentamos parte do que entao possufamos.
Os Inteiros Postais particulares sao Inteiros feitos por indivfduos ou empresas que obtiveram
autoriza<;:ao para que neles fosse impresso. na Casa da Moeda. 0 selo de franquia .
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Nao existindo nenhum diploma oficial autorizando a impressao de selos em exemplares
particulares. cada pretendente teve que requerer a respectiva autoriza<;:ao que. quando concedida.
estipulava a importancia a pagar. a qual correspondia ao valor do selo acrescido. nalguns casos. do
custo da sua impressao na Casa da Moeda.
Estes Inteiros destinavam-se ao uso proprio das entidades que requeriam a sua selagem. para
oferta aos clientes. ou para venda. Neste caso. geralmente tinham impressa publicidade ou propaganda
turistica. 0 que permitia venda-los por pre<;:o interior ao valor facial do respectiv~ selo.
Foram concedidas autoriza<;:6es para os seguintes Inteiros Posta is Particulares. mas de alguns
(indicados a vermelho) nao se conhece nenhum exemplar:

Porte

Tipo de Inteiro

Entidades

25 rs azul "d . Luis fita direita"

sobrescrito

Papelaria Nunes & Filhos

5 rs amarelo "d. Carlos
(Mouchon)

sobrescrito

Manuel Jose da Silva

10 rs verde "d. Carlos
(Mouchon)

bilhetes postais

Banco de Portugal
Compode Seguros Bonanca
Emp. Vinicola Wenceslau
Casa Ramiro Leao & Ca

25 rs verde azul "d. Carlos
(Mouchon)

sobrescritos ilustrados

Soc. Roque Gameiro & Ca

25 rs carmim "d. Carlos
(Mouchon)

sobrescritos
carta
carta

Manuel Jose Ferreira
Carta Postal Annunciadora
"0 Reclame"

Porte

Tipo de Inteiros

Entidades

10 rs verde "D. Manuel /I"

bilhetes posta is

Jer6nimo Martins & Filho
Manuel Jose Ferreira

25 rs castanho "D. Manuel It"

sobrescrito

Manuel Jose Ferreira

bilhete postal

Casa Ramiro Leao & C 8

10 rts verde "D. Manuel /I

c/sobrecarga Republica"

1/4 ctv sepia "Ceres"

sobrecrito

Ernst George Sucessores

1/2 ctv preto "Ceres"

sobrecrito

Ernst George Sucessores

1ctv verde "Ceres"

2 ctvs amarelo "Ceres"

bilhetes postais

bilhetes postais

Joaquim Pereira da Concei~ao
Alexandre Barreira
Casa Pires de Almeida
Casa L. M. da Costa Lda
A. de Sousa Limitada
Abreu Loureiro & Co. Lda
CompoSeguros Atlantica
"Parisiense"
Viuva A.J. Gomes & Comp o
Casa David Martins Limitada
Casa Pires de Almeida
Alves & Simoes
Companhia de Seguros "A
GI6ria Portuguesa"
Vaz & Companhia

sobrescritos

Joao de Brito Limitada
A. C. Calado & Compa

5 ctvs azul "Ceres"

sobrescrito

Joao de Brito Limitada

6 ctvs rosa "Ceres"

bilhetes postais ilustrados

Paulo Guedes & Sara iva

2112 ctvs violeta "Ceres"

25 ctvs preto s/2 etvs amarelo
"Ceres"
25 ctvs preto "Ceres"

bilhete postal

bilhetes postais
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Companhia dos Caminhos de
Ferro do Vale do Vouga
J. Rodrigues Junior
Pneus Firestone Lusitano L8

5 ctvs azul "Templo Diana"

Impressos

$30 castanho "Caravela"

bilhetes postais

Carlos Alberto da Silva
Fernandes

1$00 violeta/vermelho
"Caravela"

cartas

Carta Franqueada "CRAMEL"
Carta Postal Universal

1$00 castanho/vermelho "D.
Dinis"

carta

Carta Postal Universal

Na categoria de Inteiros Postais Particulares estao tambem inclufdos os Inteiros feitos
entidades publicos para usc dos seus servi<;:os e selados a seu pedido na Cosa da Moeda.

p~r

Impressos selados dos servic;:os do Administrac;:oo Geral dos Correios e Telegrafos:

Tipo de Selo

1 etv "Ceres" eastanho

Tipo de Impresso

Boletim da Caixa Eeon6miea Postal

2 etvs "Ceres" amarelo
Relacao dos Reeibos a Cobrar (Mod. 1)
2 etvs "Ceres" eastanho

3 etvs "Ceres" azul

Requisicao de Vales a Cobrar (Mod. 5)

Impressos selados dos Caminhos de Ferro do Estado:

Tipo de Selo

Tipo de Impresso

3 etvs "Ceres" azul
10 etvs "Ceres" tijolo
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10 etvs "Ceres" tijolo sl 3 etvs azu I

Avisos de ehegada (Mod. F.N. 146) da
Diree!(8o de Sui e Sueste

15 etvs "Ceres" preto

5 etvs "Ceres" bistre
10 etvs "Ceres" tijolo

Aviso de ehegada da Diree!(8o do
Minho e Douro (s6 sao eonheeidos
fragmentos)

D. Luis, Fita Direita, 25 reis azul
Sobrescrito Particular
No Diorio do Governo n° 296 de 30 de Dezembro de 1878. a Direcc;:oo Geral dos Correios e Postas
do Reino. anunciava que em 1 de Janeiro de 1879 iam ser postos a venda. sobrescritos estampilhados de
25 e 50 reis. emitidos pelos Correios e. informava que. como noo podia por enquanto fornecer avultada
quantidade nem 0 podia fazer em popel de qualidade superior. se prestava a receber dos particulares
o popel. a fazer os sobrescritos e a estampilha-Ios. somente pelo prec;:o do estampilha.
Soo conhecidos sobrescritos particulares de 25 reis de D. Luis Fita direita. que certamente foram
feitos nessa epoca. aproveitando a sugestoo dos Correios pois. 0 selo e do cunho V azul. muito claro.
como 0 do 1a tiragem dos sobrescritos dos correios.
Presume-se que tenham side selados a pedido do Papelaria Nunes & Filhos. Rua Aurea 58. Lisboa.
onde 0 Dr. Alfredo Filgueiras da Rocha Peixoto. adquiriu varios sobrescritos. entre os quais os 13 selados.
unlcos conhecidos. por ele enviados entre 11 de Julho e 10 de Dezembro de 1879.
Estes sobrescritos tem dimensoes. qualidade de papel e forma da patilha posterior variadas.

D. luis, Fita Dlreita, 25 rels azul
Sobrescrito Particular

fig. 10
palo de lados arredondados

fig. 1
De Coimbra 10.12.79 para Lisboa - Cunho V azul muito claro, popel rosa muito claro, avergoado
obliquamente. Formato 121 x94 mm, com palo de lados arredondados e monograma "C" preto e
dourado

fig. 20
palo de lados angulosos.

fig. 2
De Coimbra 1879 para Lisboa - Cunho V azul muito claro, popel rosa muito claro, com faixas
obliquas lisas e costeladas longitudinalmente. Formato 122x96 mm, com palo de lados angulosos.
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D. Carlos (MouchonJ 5 reis
Sobrescritos particulares. selados a pedido de MANOEL JOSE DA SILVA - proprietario do
"Annuario Commercial" para seu uso particular - autorizado em 16.06.1905 - TIragem 2.000exemplares

fig. 3
Sobrescrito particular circulado internamente em Lisboa (05.07.05)

D. Carlos (MouchonJ 10 reis
Bilhetes Postais Pariculares. Selados a pedido do BANCO DE PORTUGAL para seu uso particular.
Tiragem: 3.216 exemplares em Abril e 3.144 em Junho de 1903.
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fig. 4
Sobrescrito particular circulado de Lisboa (19.03.07) para Carcavelos (20.03.07)

D. Carlos (MouchonJ 10 reis
Bilhetes Postais particulares. selados a pedido da COMPANIA DE SEGUROS BONAN<;A - Tiragens:
500 em cartolina verde. azul ou branca em 4 de Setembro e 2.000 em cartolina branca em Novembro
de 1910

fig. 5 - verso

D. Carlos (Mouchon) 10 reis
Sobrescritos particulares, selados a pedido de RAMIRO lEAo & C a para seu uso particular Tiragens: 2.000 em 01.04.19 \0

fig. 6
Sobrescrito particular circulado de Lisboa (13.0B.09) para a Nazare (14.0B.09)
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fig. 7

D. Carlos (Mouchon) 25 reis
Sobrescrito ilustrado com um desenho de Roque Gameiro, fornecido gratuitamente pela
SOCIEDADE GAMEIRO & C a , selado no Coso do Moeda e vendido nos Estac;:6es de Correio (Circular n°
316B de 19.0B.190B). Contem uma folha para a correspondencia com anuncios no verso, unica receita
do Sociedade. Tiragem (4 desenhos): 3.500, selados em Agosto e Setembro de 190B.

fig.B

Sobrescrito particular circulado de Coimbra (12.1 O.OB) para Lisboa.

D. Carlos (MouchonJ 25 reis

__.D_. . . .
fig. 9
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_.-- ,
fig . 10

fig. 11

D. Carlos (Mouchon) 25 reis
"CARTA POSTAL ANNUNCIADORA"
Patenteada pelo espanhol D. SALVADOR ARCADIO FERRER, (Patente de inven<;:ao n° 4467, Diorio
do Governo n° 261 de 19.11.03), que obteve autoriza<;:ao para a sua selagem por offcio dos Correios de
12. 12.03. Formada por uma folha de papel fino com 32x48 em, com anuncios impressos em ambas as
faces, tendo dois espa<;:os com 10,5x24cm para correspondemcia, um espa<;:o com 12x8 em com selo
impresso para a Direc<;:ao e uma pala gomada para a fechar de po is de dobrada. Vendida ao publico
por 10 reis e aos anunciantes por 5 reis .

.s.tR.!.E...J - CARTA POSTAL ANNUNCIADORA DE PORTUGAL -

anuncios 56 de casas portuguesas. Impressos a

azul. Tiragem: 10.000 - seiad as em princfpios de 1904.
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fig. 12
Carta publicitoria circulada internamente em Lisboa (03.03.04)
~ - CARTA POSTAL ANNUNCIADORA DE PORTUGAL E HESPANHA - anuncios de casas portuguesas e
espanholas. Impressos a verde. Tiragem: 10.000 - seladas em meados de 1904.

fig. 13
Carta publicitoria circulada de Abrantes (30.12.05) para Lisboa (31 .12.05)

D. Carlos (Mouchon) 25 reis
"0 RECLAME"
A pedido do VISCONDE DE SANTAREM (Jose) foi autorizada a selagem de "0 RECLAME", por
offcio dos Correios n° 182 de 10.05.1904. Eformado p~r uma folha com 49 x 36 cm, que dobrada a esquerda
fica com 0 aspecto de um jornal, com 4 paginas com anuncios impressos a preto, tendo 3 espo<;os com
15x19,5 cm para a correspondencia e um espac;:o com 12,2 x 7 cm para a direcc;:oo, acima do qual esta
impresso 0 selo. Tem ainda uma tiro gomada para 0 fecho depois de dobrado. Era vendido ao publico
p~r 10 reis e aos anunciantes por 5 reis. TIragens: 10 serie - 1.000, selados em Maio de 1904 e 20 serie - 5.000,
selados em Setembro de 1904.

fig. 14
Carta publicitaria circulada de C. da Rainha (29.09.04) para Lisboa (30.09.04)

D. Manuel" - 10 reis
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Selados a pedido de JER6NIMO MARTINS & FlLHO, para seu uso particular - Tiragens: 2.000 em
20.08.09 e 10.000 em 29.04.09. Etiqueta com monograma, colada sobre 0 escudo real e a legenda
"Fornecedor da Casa Real" para utilizor 0 postal apos a implementac;:oo da Republica.
B I LH ETE POSTAL

·~MAZr,MK VIV~lIfS . C"A . CAFi r rA·l'flAftIA ·

fig. 15
TIlL""' ...",

YIVEft E.

usaa"

Bilhete Postal com COROA

a esquerda

Kanuel Fern. Azev&do & 0&.

Bilhete Postal circulado de Lisboa (01 .03.12)
para Coimbra (02.03.12)

,

COlllBRA

fig . 16

Bilhete Postal com INICIAIS

a esquerda

Bilhete Postal circulado de Lisboa (27.10. 10)
para Castelo Branco (28.10.10)

•

Ceres - 1;" ctv
Sobrescritos Particulares, selados a pedido de ERNEST GEORGE SUCCESSORES, para seu uso
particular - Tiragens: 40.000, selados entre 12.09 e 15.10.1912.

fig. 17

TIPO 1

fig. 18

TIPO 2 - Com legenda impressa

61

Sobrescrito particular circulado de Lisboa
(22.11.12) para Setubal /23.11.12).

Ceres - 1/2 ctv
Aumento de porte - Tiragem: 5.000 exemplares, selados em 10.12.1912.

rffr~

1(~..t-- >v 14~
,.tf~ ~ ~

fig. 19

f.

ae~

Sobrescrito particular circulado
internamente em Lisboa

BILHETES POSTAIS PARTICULARES

Ceres - 1 ctv
Selados a pedido de A. DE SOUSA LlMITADA, para uso particular - Tiragens: 1.000, em 21.10.15 e
2.900 em 03.08.1917. (cartolinas rasa e rasa-carmim).

fig. 20

Bilhete Postal particular circulado de
Lisboa (22.07.20) para a Covilha (24.07.20)

Ceres - 2 ctvs
Selados a pedido do COMPANHIA DE SEGUROA "A GL6RIA PORTUGUESA", para ser usado como
reclame. Tiragem: 55.000, em 23.08.1918. (cartolinas creme, rosada e azulada) .
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fig. 21
Cartolina Rosado
Bilhete Postal particular circulado de
Vairao(26.09.18) para 0 Porto (28.09.18)

fig. 22
Cartolina Creme
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Bilhete Postal particular circulado de V.do
Castelo (06.10.18) para 0 Porto (07.10.18)
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Ceres - 2 ctyS
Selados a pedido de VAl & Ca , para seu uso particular - Tiragem: 4.000, em 25.05.1920.

fig. 23
Bilhete Postal particular circulado internamente em Lisboa (20.11.20)

Ceres - 5 ctyS
Selados a pedido de JOAO DE BRITTO LOA, para seu uso particular - Tiragem: 500, em 18.07.1917

fig. 24
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Existe tambem em sobrescrito sem janela

Ceres - 6 ctyS
"COlECC;:AO PORTUGUESA"
Bilhetes Postais ilustrados, com a reproduc;:ao a cores de aguarelos de Alfredo Roque Gameiro,
selados a pedido de PAULO GUEOES & SARAIVA, autorizado por despacho dos cn n° 37 de 14.07.1921.
Estes postais selados existem com 12 ilustrac;:5es diferentes. Dos numeros 1 a 4 0 selo est6 impresso por
cima de "Enderec;:o" enos restantes (5 a 12) por baixo. Em todos, no verso, em baixo: "P.Guedes - Lisboa".
Vendidos 00 publico, nos Estac;:5es de Correio por 15 ctvs. Tiragem: 58.440, selados em 21.12.1921 e
18.09.1922.
COI.I!cc;Ao

I'UKcuUJlSiP.

fig . 25
Bilhete Postal particular circulado de Caxios
(30.08.22) para Coscais (31.08.22)

fig. 26
Postal nO 4 - frente

Ceres - 25 sl 2 ctvs
Selados a pedido dos CAMINHOS DE FERRO DO VALE DO VOUGA, para seu uso particular - Tiragem:

1.400, em 18.02.1925.

fig. 27
Bllhete Postal particular clrculado de Esplnho (18.02.26) para L1sboa (19.02.26)

Ceres - 25 ctvs
Bilhetes Postais particulares publicit6rios, selados a pedido de J. Rodrigues Junior, de Lisboa, com
propaganda de diversas firmas e produtos, impressa s6 a preto o u a preto e vermelho . Cada tipo ou
variedade constitui uma serie numerada. Tiragens: 138.962, selados d e 24.08.1926 a 09.07.1928.

10 Emissao - 4 0 Serie
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fig. 28

10 Emlssao - 130 Serle

fig. 29
Bilhete Postal particular circulado de Monc;ao (25.10.26) para

0

Porto

Ceres - 25 ctvs
BILHETES POSTAIS PARTICULARES PUBLICITARIOS

...

A I'WClDADB III

1° Emissoo - 34° Serie
fig. 30
Bilhete Postal particular circulado de
Coimbra (02.02.27) para Lisboa (03.02.27)

2° Emissoo - 52° Serle

Ell!! ' ..
~~fIII
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fig. 31
Bilhete Postal particular circulado de Coimb ra (07.12.26) para Lisboa (08.12.26)

Serie 2

1lSNU

TO DO CHILE

fig. 32
Bilhete Postal particular circulado de Lisboa (02.04.28) para Portalegre (03.04.28)

Ceres - 25 ctvs

BILHETES POSTAIS PARTICULARES PUBLICITARIOS
Serie 86

TDIIIub. . . b. . . .

o

COKE

fig. 33
Bilhete Postal particular circulado de Coimbra (01.02.27) para a Covilha (02.02.27)
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fig . 34
Bilhete Postal particular circulado de Lisboa (05.02.27) para a Covilha (06.02.27)

Serie 139

fig . 35
Bilhete Postal particular circulado do Porto (02.05.27) para Lisboa (03.05.27)

Ceres - 25 ctvs

BILHETES POSTAIS PARTICULARES PUBLICITARIOS
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78 e 80

LISBOA·PORTUGAL
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fig. 36
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Fabrica Estrela

Llssoa __

Serie 169
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Bilhete Postal particular circulado de
Lisboa (02.02.27) para Amsterdam
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fig. 37

Serie 174
Bilhete Postal particular circulado
internamente em Lisboa (14.12.26)
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Serie 302
(Existem mais series)

Bristol Club
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•
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fig . 39

Serie 304
Bilhete Postal particular c irculado
internamente em Lisboa (18.05.27)

o melhor 'Restaurant 0an CIn g
de

Lisboa

,

!l~ pr
,

I

~

~

I

I

U
~ ~ 5'.r/!r-.
7~~
'

Ceres - 25 ctvs
BILHETES POSTAIS PARTICULARES PUBLICITARIOS
Serie 330

fig. 40
Bilhete Postal particular circulado de Ermezinde (18.05.27) para Matosinhos (18.05.27)

Serie 333
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fig. 41

Serie 398
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fig. 42

Ceres - 25 ctvs
BILHETES POSTAIS PARTICULARES PUBLICITARIOS
Serie 421
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fig. 43

Serie 437
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fig. 44
Bilhete Postal particular circulado do Porto (31.08.27) para a Covilha (07.09.27)

Serie 443

T........... IIIS. ~
. . .&aIt. ......... ..,...

-pula"'''..
............ AHaM ...
Toiol. LillO

cbarl ••

J.cba.b~r •

.

Solrl. 443

fig . 45
Bilhete Postal particular circulado de Lisboa (29.10.27) para

0

Porto

Ceres - 25 ctvs

BILHETES POSTAIS PARTICULARES PUBLlCIT.6.RIOS
Serie 462
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fig. 46
Bilhete Postal particular circulado de Candal (06.09.27) para Lisboa

Serie 468

Drogaria Vallo ~a fiama

70

fig. 47
Bilhete Postal particular circulado do Porto (03.1 1.27) para Coimbra (03.1 1.27)

Serie 558

~~!!!! .- - - - -

COVILHA

..... 5111

7

fig. 48
Bilhete Postal particular circulado do Porto (29.08.27) para a Covilha (31 .08.27)

Ceres - 25 ctvs
BILHETES POSTAIS PARTICULARES PUBLICITARIOS
Serie 556

fig. 49

Bilhete Postal particular circulado do Porto (04.11 .27) para a Covilha (05.11 .27)

Serle 565

Rua do Areo do eego.
LI . BO A
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....
fig . 50

Bilhete Postal particular circulado do Porto (22.08.27) para a Covilha (24.08.27)

Continua no proximo numero.

Senhor Associado
Pelos Estatutos do C.F.P. e sua obriga~ao 0 pagamento pontual
das quotas. Elas sao essenciais para 0 seu bom funcionamento.

Pague atempadamente as suas quotas

Primeiro Voo Comercial em 1928 do
Diriglvel LZ 127 GRAF ZEPPELIN
Lan~amento

de correio no Funchal

Fernando M. de Oliveira
Oelegado Portugues da classe de Aerofilatella na F.I.P.
tomegll@ netc.pt

Ap6s a construc;:ao e a entrega aos Estados Unidos do Dirigfvel Lz 126 "LOS ANGELES" ja descrito e
publicado em artigo anterior, os Alemaes conseguiram convencer as autoridades aliadas a alterarem as
condic;:6es que Ihe foram impostas no Tratado de Versalhes no que concerne as Iimitac;:6es para a
construc;:ao de dirigfveis.
Quando do regresso dos Estados Unidos, Hugo Eckener e a Companhia Ferdinand Zeppelin tin ham
como que assegurado que os americanos nao se iriam opor a um projecto que remontava a 1917 e que
seria 0 maior Dirigfvel ate entao construfdo com as seus 236,6 metros de comprimento e 30,5 metros de
diametro, que tomaria 0 nome de GRAF ZEPPELIN em homenagem ao fundador da Companhia.
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A construc;:ao do Dirigfvel demorou muito tempo devido a dificuldade do financiamento do
projecto, e a aquisic;:ao de materiais para a sua execuc;:ao devido a dificuldade da industria alema no
p6s-guerra.
S6 em 18 de Setembro de 1928 foi realizado 0 primeiro voo de ensaio que consistiu num voo local sobre
Friedrichshafen de 200km com uma media de 62km/h.
Os voos de ensaio continuaram ate 08/10/1928 (6°voo). 0 primeiro voo comercial transatlantico
para a America do Norte e 0 retorno a Europa do dirigfvel sao indicados no quadro seguinte:

Voo

n.O

Partida
Data
Hora

7 11.10.1928 07.54
829.10.192807.55

Chegada
Data
Hora
15.10.1928
01.11.1928

23.38
07.06

Total Horas TotalQullom.
de Voo
percorrldos
111.44
71.49

9.926
7.300

Media
Km/h
89.0 km
101.6 km

De

Friedrich
Lakehurst

Para

Lakehurst
Friedrichs.

Na analise do quadro que mostra 0 7° e 8° voas constata-se no sentido Europa - America do
Norte, um percurso de 9.926 km cerca de mais 2500 km do que no sentido inverso. Esta diferenc;:a esta
relacionada com 0 plano de voo elaborado pelo Dr. Hugo Eckener tendo em conta a experiencia do
seu voo ao comandar 0 dirigfvel "Los Angelos", a altitude de cruzeiro e os anticiclones dos Ac;:ores muito
activos nesta altura do ano.
Para evitar ventos contrarios fortes 0 plano do 7° y~o, previu a travessia do Atlantico mais a sui e
beneficiar de forma a apanhar ventos mais suaves e daf a passagem do Lz 127 pelo Funchal. 0 dirigfvel
tambem sobrevoou a ilha das Bermudas antes de atingir a costa dos Estadas Unidos. Este voo mesmo
assim chegou a Lakehurst quase no fim da autonomia de voo do dirigfvel.
Como se pode ver na Fig. N°l a vermelho a corrente do Golfo, separa as aguas quentes com um
teor de sal elevado do mar dos Sargac;:os, localizado a oeste dos Ac;:ores + ou - a 30° latitude norte, das

aguas muito frias da costas do Canada e da Terra Nova. A corrente do Golfo com uma velocidade de
cerca de 150 Km por dia origina fen6menos de evaporaC;ao devido a choques termicos. que no hemisferio
norte se dirigem para a Europa num movimento no sentido dos ponteiros do rel6gio. forman do as celebres
Frentes com origem nos Ac;ores.
Para aero naves com altitudes de cruzeiro ate 6.000 pes era extremamente diffcil suportar
permanentemente de frente durante milhares de qUil6metros. chuva e vento por vezes com velocidades
cicl6nicas. E esta a razao porque no sentido America-Europa do 8° voo os valores apresentados no quadro
sao melhores porque 0 dirigfvel praticamente cavalgou as frentes na sua deslocaC;ao para 0 ocidente.
Nesta primeira viagem Europa - America do Lz127 foram embarcados em Friedrichshafen cerca
de 55 mil objectos postais. Em lOde Outubro de 1928 foi lanc;ado pelos correios alemaes uma serie de 3
selos com os valores de 1. 2. e 4 RMK com 0 desenho do dirigfvel para comemorar 0 primeiro voo comercial.
Os portes devidos para 0 correia transportado pelo dirigfvel para 0 estrangeiro eram: postais 2RMK e
cartas 4RMK.
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Fig. 1 A vermelho Indlcac;:co da corrente do Golfo. A roxo a Indlcac;:co das correntes orlglnadas nas costas
da America do Norte. Canada e Terra Nova e a corrente do mar dos Sargac;:os. A preto a rota do LZ 127. no 7° voo
Frledrlchshafen-Funchal (Madeira) - IIhas das Bermudas -Lakehurst

De infcio 0 dirigfvel ainda nao dispunha de seCC;ao postal a bordo. como aconteceu mais tarde
mas simplesmente tinha recordac;oes como postais ilustrados com motivos do dirigfvel. que eram
comprados pelos passageiros e tripulantes e largados nas cidades da passagem do sobrevoo do dirigfvel.
No caso presente deste voo sobre a cidade do Funchal. foram largados e ate ao momento
conhecidos 30 artefactos postais. Dizemos 30. porque e este 0 n° que 0 catalogo "NOTAS SOBRE 0 CORREIO
AEREO PORTUGUES Perfodo entre 1920 e 1955" editado pelo Aerofilatelista nosso amigo Joao Manuel
Soeiro. apresenta na pec;a que ilustra este voo no catalogo referido. e eu nunca vi numero superior a
este.
Em todo materiallanc;ado na bolsa pelo GRAF ZEPPELIN na bafa do Funchal nenhum e franquiado
e todo ele tem numeros inscritos pena de cor azul diferentes. 0 que na minha opiniao e 0 numero de
ordem para controlo da correspond€mcia e nao qualquer porte a cobrar.

a

Na Fig.N° 2 os nossos leitores podem observar 0 numero 25. em catalogos de leiloeis ja observei os
W 20 e 15. nenhuma das pec;as tinha aposta a marca (T) para ser porteado no destinatario. como existe
nalguma correspondencia observada por mim transport ada por este dirigfvel e dirigida a Alemanha. No
postal da Fig 2 pode ainda observar-se a palavra alema "NACHGEBOHR - Dresden N°6" inscriC;ao aposta
na estac;ao de correios n06 na cidade de Dresden. isso sim confirma que 0 postal foi enviado do dirigfvel
sem franquia e nao foi porteado. funcionando como carimbo de chegada. talvez por algum acordo
pontual entre a Companhia Zeppelin e os correios alemaes.

Os passageiros e tripulantes do dirigivel sabendo antecipadamente do passagem do dirigivel no
IIha do Madeira escreveram alguns postais. para serem lanc;ados no Funchal onde e aposta a marco
redondo a vermelho com a data de 11/10/1928. primeiro dia de viagem do Lz127.
No manha do dia 12 quando 0 GRAF ZEPPELIN sobrevoava a baia do Funchal. este correio foi
lanc;ado numa bolsa que infelizmente caiu no agua mas foi pronto mente recolhida. A intervenC;ao dos
Correios Portugueses resume-se a certificac;ao dos postais lanc;ados com a aposiC;ao do marco do dia 12
OUT. 28. do Funchal. a pedido das autoridades consulares alemas no ilha e 0 correio depois enviado
pelos canais diplomaticos para a Alemanha e entregue 005 correios alemaes para a sua distribuiC;ao.
A correspondE!mcia deste lanc;amento efectuado no Funchal ate agora observada por n6s 00
longo dos anos. e toda dirigida a Alemanha. Este correia e altamente cotado devido a procura ser
elevada em relaC;ao as pec;as disponiveis no mercado filatelico.
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Fig. 2 - Postal ilustrado com a sala de jantar do GRAF ZEPPELIN. ianc;:ado de bordo do dirigivel na sua
passagem pelo Funchal. Pec;:a de colecc;:Cio do autor
Lisboa 12 de Mar<;o de 2006

Bibliografia consultada:
-Enciclopedia Luso Brasileira
-Airshlpmen. Businessmen and Polities by Prof. Henry Cord Meier
- Comercial Zeppelin Flight by Jonh Duggan and Jim Graue
- Catalogo AAMS Volume 1. 5° Edition
- Outra documentac;:Cio dispersa sobre os dirigiveis alemCies

Barcos e Navios
S6cio do CFP vende grande colec~io tematica "Barcos e Navios" composta por 28 dossiers de qualidade, com mais de 5.000 selos (maioria novos)
e cerca de 1.200 inteiros postais e outros documentos filatelicos (carnets,
provas, telegramas, blocos, etc.). Pre~o 10.000 Euros.
Contacto: Rodrigues da Silva. Tel. 214432 718 (Pa~o de Arcos)

Portuguese
Philatelic
Club

Clube Filatelico de Portugal
Avenida Almirante Reis, 70· 5° Dt°
1150.020 Lisboa Portugal

Tel/Fax +(351) 218 123 936
a·mail cfportugal@maiLtelepac.pt

Pagina da Maximafilia
Santo Antonio de Lisboa ou de Padua

Joao Pinheiro da Silva
cfportugal@mail.telepac.pt

o titulo acima apresentado est6 inscrito numa poh§mica que, pelas vistas, naG ter6 fim a vista.
Santo Antonio (Fig. 1), 0 mais popular dos "Santos Populares" que a tradic;ao consagra e 0 povo festeja, nasceu em Lisboa, junto a Se (Fig. 2), no ana de 1195. Era filho de Martim de
Bulh6es e de Teresa Taveira, de que recebeu 0 nome de
Fernando de Bulh6es.
Os franciscan os chegaram a Portugal em 1217 e, neste
mesmo ano, abriram casas em Lisboa, Alenquer e Guimaraes.
Fernando mudou 0 nome para Antonio, frequentou a escola do
Se olissipolense, pelos vinte anos de idade, professou a vida religiosa entre os Conegos
Regrantes de Santo
Agostinho no Mosteiro
de Sao Vicente de Fora.
Ao fim de dois anos mudou-se para 0 Mosteiro
de Santa Cruz de
Coimbra (Fig. 3), onde
foi ordenado sacerdoteo Em 1220 tornou-se
frade franciscano no
Ermiterio de Santo
Antao dos Olivais, em
Coimbra (Fig. 4).
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o suplicio dos celebrados m6rtires de
Marrocos inspirou-Ihe
tal entusiasmo pela
nova milicia religiosa
das frades mendicantes de Sao Francisco de Assis, que levou a
deixar a opulenta Ordem a que pertencia. Perante isto, vestiu
em 1220,0 humilde burel dos franciscanos (Fig. 5), 0 que determinou ir pregar para Africa, ansiando por conquistar, tambem a
palma do martirio. Quando atravessava 0 mar, dirigindo-se para
Africa, foi Santo Antonio atacado por enfermidade que 0 obrigou a desistir do empresa. Mudou 0 navio de rumo, dirigindo-se
de novo para a peninsula hispanica, mas um temporal, que sobreveio, arrojou-o as costas sicilianas, de inde, aproveitando 0
Fig. 1 - Afinsa 557 - Yvert 568 * 1933 - Santo
Antonio com sobretaxa * Obliterac;oo
ordinaria de Lisboa 18.09.1933 (St.° Antonio
com Menino Jesus)

Fig. 2 - Afinsa 554 - Yvert 565 * Santo Antonio
com sobretaxa * Obliterac;oo ordinaria de
Lisboa 18.09.1933 (Se de Lisboa, on de
estudou)

ensejo se dirigiu a Itolia para assistir 00 Capitulo Geral, que se realizava em 23 de maio de 1221, convocado por Soo Francisco, fundador do sua Ordem.

o bem-aventurado patriarca
ordenou-Ihe que pregasse e lesse
Teologia diante dos seus
confrades. Assim 0 fez, 0 que Ihe
permitiu revelar perante os que
o escutavam 0 seu profundo
talento. Passou entoo a pregar
em Italia e em Fran<;:a e a ensinar
Teologia)o primeiro que 0 fez no
sua
Ordem)
nos
escola
franciscanas de Bolonha,
Montpellier e Toulouse. Em 1227
foi nomeado ministro provincial
no norte de Itolia, continuando
a sua actividade de pregador
eloquente e de professor de
Teologia em Padua.
Fig. 3 - Afinsa 558 - Yvert 569 .. Santo
Antonio com sobretaxa .. Obllterac;co
ordinaria de Coimbra 10.11.1933
(lgreJa de St.· Cruz, onde estudou)

Era tanto a fama do sua
virtude e do seu merito que logo
no ana seguinte 00 do sua morte
Fig. 4 - Afinsa 575 - Yvert 584 .. 1935 foi canonizado pelo Papa
Gregorio IX, Foi declarado Se Velha de Coimbra .. Obllterac;co
"Doutor do Igreja" em 6 de Janeiro de 1946. Este titulo honorifico foi- ordinaria de Coimbra 20.07.1937
Ihe concedido pelo Papa Pio XII como distin<;:oo pelo valor de um
membro do Igreja Catolica, que se notabilizara pela santidade de
vida, ortodoxia doutrinal e ciencia sagrada.
Santo Antonio de Lisboa, ou de Padua, foi 0 primeiro portugues a
grangear projec<;:oo universal pela sua cultura totalmente adquirido em Portugal 0 que faz dele 0 autor mais importante do preescolostica franciscana, sobretudo pela sua qualidade de
taumaturgo e levou a que fosse designado 0 "santo de todo 0
mundo".
Tanto a pintura (Fig. 6), como a escultura, assim como as artes
populares e erudita, tem inumeras vezes tomado Santo Antonio
como fonte de inspira<;:ao. Padroeiro secundorio de Portugal e do
cidade de Lisboa (0 primeiro
e S. Vicente), e
festejado em
13 de Junho
(dia do sua
morte).
Desconhecese quando foi
construida a
primeira igreja
Fig. 5 - Afinsa 534 - Yvert 550 .. 7.°
Centenario da sua morte .. Obllterac;co
dedicada 00
ordinaria de Lisboa 13.06.1931 (0 Santo
culto de Santo
com 0 Menino Jesus)
Antonio de Lisboa. Sabe-se,
todavia, que 0 local e 0 mesmo onde fora a coso
dos pais do Santo e onde este noscera, em finais do
seculo XII. Hoje so sUbsiste uma Pia Baptismal (Fig. 7).
Era certamente um edificio modesto em rela<;:oo

a

Fig. 6 - Afinsa 2280 - Yvert 2056 .. 1995 - 8.· Centenario
dos seu nascimento .. OblHerac;co ordinaria de Vila
Vic;osa 13.06.1995 (Quadro de Vieira Lusitano - Palacio
Ducal).
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sua importancia. Mais tarde D. Joao II empreendeu edificar novo
templo, que foi concluldo no reinado de D. Manuel I. Pelos descri<;:oes que chegoram ate hoje, sabe-se ter sido monumento
sumptuoso, enriquecido no decurso dos seculos XVII e XVIII, com
valiosos obros
de talha e ricos
embrechados
a italiana, de
que nos ficaram poucas notfcias e raros
vestfgios .

Fig. 7 - Aflnsa 532 - Yvert 548 • 1931 7. 0 centenarlo da sua morte •
Obllterac;co ordinaria de Llsboa
13.06.1931 (Pia Baptismal da Se onde
fol baptlzado)
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Omonumento
que como e
natural, ja nao
se encontrava
em bom estado de conserva<;:ao,
foi
Fig. 8 - Aflnsa 2486 - Yvert 2243 • 1998 - Europa - Santos
completamenPopulares • OblHerac;co do 1. 0 dla Llsboa 21.05.1998
te destruldo
(Motlvo aleg6rlco, com bal6es e cravos)
pelo terramoto
de 1755, escapando apenos do cataclismo, a cripta, situada p~r baixo da actual
capela-mor e que uma tradi<;:ao diz serem os restos da casa onde
nosceu 0 Santo.

o actual templo, foi edificado a custa de esmolas provenientes de donativos de todo 0 Pais, mos, principalmente, da populac;:ao de Lisboa e da receita recolhida com base no celebre
pedit6rio de "um tostao para 0 Santo Ant6nio" feito pelas crianc;:os
nos ruas da capital, e que se transformou, com 0 tempo, numa tradi<;:ao que chegou ate aos nossos dios (Fig. 8).

Fig. 9 - Aflnsa 1526 - Yvert 1512 • 1981
- 750. 0 anlversarlo da sua morte •
Obllterac;co ordinaria de Llsboa
25.05.1982 (Imagem com a patente de
tenente-coronel)

Dentro dos recursos ao nosso alcance, tentaremos documentor a vida e obra do
Taumaturgo, nos seus ospectos
de missionario, pregador e fi16sofo que tomou, entre n6s, ospectos essencialmente populores, com preValElncia dos
facetos de Santo milagreiro e
casamenteiro, ou mais alusivas
a oficial do exercito portugues
(Fig. 9). Esta imagem de Santo
Ant6nio, que teve a patente
de tenente-coronel do nosso
exercito, acompanhou 0 her6ico Regimento de Infantaria 19,
de Cascais, nos famosos cam- Fig. 010 - Aflnsa 2282 - Yvert 2058 • 1995
panhos da Guerra Peninsular. - 8. Centen6rlo do seu nasclmento •
Obllterac;co comemoratlva
de
Encontra-se no Museu Militar Estremoz 01.05.1996 (Imagem de barre
de Lisboa, on de realizamos um de Estremoz)
postal-maximo, com 0 carimbo da Estac;:ao dos cn de Cais de Soldado (feliz coincidencia), por
ser a estac;:ao postal mais pr6xima desse Museu, no dia 25 de Maio
de 1982.
Boseado nessa intenc;:ao, reproduzimos uma colecc;:ao de imagens,
representando Santo Ant6nio com 0 Menino Jesus ao colo, geral-

mente acompanhado
das demais insignias, 0
livro e a haste de
Q(;ucenas, em madeira
pintada ou estofada e
em barro (Fig. 10), com
exemplares classificados desde 0 sEkulo XVII
ate a actualidade .
Duma forma geral sao
obras de sab~r popular,
alguns exemplares de
marfim ou madeira e
marfim (Fig. 11) , com influencia indo-portuguesa.

Fig. 11 - Afinsa 2281 - Yvert 2057 • 1995 - 8."
Centenarlo dos seu nasclmento • OblHerac;:co
de 1." dla Llsboa 13.06.1995 (Imagem de
madeira e marflm indo-portuguesa)

Um painel de azulejos,
representando 0 "Milagre de Santo Ant6nio
pregando aos peixes", e
dos prindpios do seculo
XVIII e encontra-se no
Museu Antonino em
Lisboa (Fig. 12) .

Fig. 12 - Atinsa 1523 - Yvert 1512 • 1981
- 750." aniversario da sua morte •
Obllterac;:co ordinaria de Llsboa
21.04.1982 ( Sermco pregando aos
peixes - Azulejos)

Existe tambem uma pintura de "Santo Ant6nio pregando aos
peixes" da escola portuguesa do seculo XVI. que est a no
Museu Nacional de Arte Antiga em Lisboa (Fig. 13).

Um monumento ao Santo, inaugurado em 4 de Outubro de 1972, com estatua de bronze, foi
implantado na Prac;a de Alvalade em Lisboa. 0 escultor Ant6nio Duarte escolheu para a estatua a atitude
de pregador, rejeitando, deste modo, a tradicional imagem do Santo com Jesus ao colo (Fig. 14).
Variospalses homenagearam filatelicamente Santo
Ant6nio. Citamos alguns: Brasil, Vaticano e principalmente
Italia, pois este nosso santo morreu em Arcella, pr6ximo de
Padua em Italia em 13 de Junho de 1231. de doenc;a subita,
no local onde passara a ultima epoca da sua vida. Por esse
motivo a Italia emitiu uma belfssima serie de selos em 1931.

Fig. 13 - Afinsa 118 - Yvert 116 • 1895 - 7." Aniversario do seu
nasclmento • OblHerac;:co ordinaria registada Funchal 22.06.1895
(Inteiro postal pregando aos pelxes)

Fig. 14 - Aflnsa 1524 - Yverf 1513 • 1981 - 750."
Aniversario da sua morte • Obllterac;:co
ordinaria Lisboa 07.12.1981 (Sua estatua em
Alvalade - Llsboa)
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Fig. 15 - Iverl 277 • 1931 - 7." Centenarlo da sua morle •
Obllterac;co ordinaria de Padua 13.06.1931 (Seu
transporle ja morlbundo)

Fig. 16 - Yverl 276 • 1931 - 7." Centenarlo da sua morie
• Obllterac;co ordinaria de Padua 13.06.1931 (Basilica
de Santo Antonio em Padua)

Reproduzimos dois deles em postais-maximos (Fig. 15) com a chegada do seu corpo moribundo aquela
localidade; no outro identifica a bela Basilica de Padua, dedicada a Santo Antonio (Fig. 16).
No local onde morreu, tomaram os estrangeiros a sua posse, desejando apossarem-se das nossas
glorias. Aproveitando-se do facto, passaram a chamar-Ihe Santo Antonio de Padua, em vez de Santo
Antonio de Lisboa, dando a nacionalidade italiana a um santo que ligitimamente portugues.

e

Santo Antonio foi um vulto que honrou e honra pelo seu talento e virtudes,
terra estranha.
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Trofeu CFP 2006
Dia 25 de Mar<;:o do mes de Mar<;:o, teve lugar no sede do Clube Filatelico de Portugal, a primeira
eliminat6ria do Trofeu do CFP 2006, patrocinado pel a Filatelia do Chiodo.
Estiveram presentes 17 participa<;:6es de grande qualidade filatelica, das quais foram apuradas seis
para a final. Houve uma grande afluencia de associados a esta nossa iniciativa, ficando demonstrada
mais uma vez a sua adesao oeste tipo de eventos. Felecitamos a Dr. Eduardo Barreiros, um ne6fitos neste
certame, pelo brilhante prime ira lugar obtido, com a sua excelente colec<;:ao de correspondencia de
prisioneiros de guerra alemaes e autriacos em Goa, durante a I Guerra Mundial.
Continuamos a chamar a aten<;:ao dos senhores associados de que este tipo de evento apenas se
rege pelo regulamento que foi publicado em devido tempo. Nao pretendemos a seu espartilhamento por
regras competitivas, mas tao s6 que seja um momenta de divulga<;:ao filatelica, prevalecendo a criteria
adoptado pelo expositor, segundo a sua 6ptica de coleccionismo. Foi sempre esta a mensagem que
pretendemos passar aos expositores e assim se montero, pais a sucesso que se obteve assim a justifica.
Esperamos no futuro descentralizar as eliminat6rias, levando este tipo de evento a outras zonas do
pais onde a CFP tenha forte representa<;:ao associativa.
As ciassifica<;:6es obtidas pelas participa<;:6es foram as seguintes:

1. a eliminatoria . 25.03.2006
1.0 • Dr. Eduardo Barrelros

I Guerra Mundial 1914/1B - Prisioneiros de Guerra Alemoes e
Autriacos em Goa
2.° • Elder Manuel Pinto Correia
Angola - Centen6rio da India
3.° - Manuel Jose Jardlm Janz
Provas noo aprovadas de D. Manuel /I
4.° - Paulo Rorlz Sequeira
Ceres - Portugal
Gullherme Sepulveda Rodrigues
Transic;oo da Monarquia para a Republica
6.° - Fernando Marques Oliveira
Linha FAM lB da PAN-AM • Rota do Atlontico
7.° - Joaquim Cortes
Paisagens de Postugal
- Jose Fernandes Guerrelro
Aerogramas de Macau
9.°. Jose Lima Correia
Servic;o Postal Militar na Colonia da Guine (1961/74)
10.° - LUIs Virgilio Brito Frazeo
Posta Restante
- LUIS Armando Barroso
Republica Popular de Moc;ambique - Sobrecarga Independ{!mcia
. Fernando Xavier Martins
o Sport Lisboa e Benfica
. Manuel Sousa Loureiro
Noo denteados dos anos quarenta
14.° • Adolfo Palma
o Correio da Guine Bissau apos Movimento Militar de 199B/99
15.° - Dr. Rene da Sliva
Recordando Nelson e Trafalgar
- Joeo Pinheiro da Sliva
Principado do Monaco
17.° - Manuel Sousa Loureiro
Inteiros Postais no tema EUROPA

34 votos
25 votos
23 votos
21 votos
21 votos
13 votos
12 votos
12 votos
11 votos
9 votos
9 votos
9 votos
9 votos
9 votos
7 votos
7 votos
5 votos

81

Assembleia Geral do Clube Filah~lico de Portugal
No dia 11 de Marc;o passado realizou-se conforme foi em devido tempo anunciado no nosso Boletim n.o 410 a Assembleia Geral Ordinaria do CFP com a seguinte ordem de trabalho:
1.° - Apreciac;oo, discussoo e votac;oo do Ralat6rio e Contos da Direc<;:oo e Parecer do Conselho
Fiscal do ana de 2005;
2.° Elei<;:oo dos Corpos Sociais para 0 triemio 2006/2008.

Ahora matcada noo estavam presentes a maioria dos s6cios efectivos, tendo a Assembleia reunido
em 2.° Convoca<;:oo meia hora depois.
Estiveram presentes ou representados 40 associados, numero pouco habitual, por excesso, em rela<;:00 a um possado recente. A Assembleia aprovou por maioria significativa 0 Relat6rio e Contos da Direcc;oo
e 0 Parecer do Conselho Fiscal.
Seguiu-se a elei<;:oo dos Corpos Sociais para 0 trienio 2006/2008. 05 nomes constantes da unica lista
apresentada foram, naturalmente eleitos, por unanimidade, para conduzirem os destin~s do nosso Clube.
Assim foram eleitos:

Mesa da Assemblela Geral
Presldente: Dr. Claudino Pereira - S6cio n.o 3377
Secretarlo: LUIS Manuel Moreira Barreiros - S6cio n.O 3727
1.° Vogal: Jooo Filipe Santos Ascenc;oo - S6cio n.o 3162
2.° Vogal: Adolfo LUIS Marques da Silva Palma - S6cio n.o 3277
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Conselho Fiscal
Presldente: Armando Bordalo Sanches - S6cio n.o 2830
Relator: Eduardo Manuel Moreira Barreiros - S6cio n.o 3782
Secretarlo: Joaquim Manuel Cortes - S6cio 3782
Dlrec~ao

Presldente: Manuel Jose Jardim Janz
Vlce-Presldente: Comendador Jose Rodrigo Dios Ferreira - S6cio n.o 3
Secretarlo: Carlos Alberto Antunes Silverio - S6cio n.o 3766
Tesourelro: Jose Lima Andrade dos Santos Correia - S6cio n.o 2470
1.° Vogal: Manuel Sousa Loureiro - S6cio n.o 1231
2.° Vogal: Fernando Marques Oliveira - S6cio n.o 3299
3.° Vogal: Guilherme Sepulveda Crespo Rodrigues - S6cio n.o 2992
1.° Vogal Suplente: Jose Fernandes Guerreiro - S6cio n.o 3816
2.° Vogal Suplente: Paulo Leandro Roriz Sequeira - S6cio n.o 2400

Caro associado
Participe no nosso 18. 0 Leilao Inter-socio
Remetendo os seus lotes para venda ate dia 30 de Abril
ou licitando no dia 24 de Junho

Encontro entre 0 CFP e

0

"Forum Selos Postais"

No passado domingo dia 7 de Marc;o 0
CFP pes as suas instalac;6es 00 dispor de um
grupo de jovens filatelistas do "Forum Selos
Postais".
Foi ainda possivel com a colaborac;ao
de alguns membros do clube, que puseram
disposic;ao as suas colecc;6es, fazer uma
pequeno mostra com um debate did6ctico
entre os cerca de 30 filatelistas.

a

E gratificante verificar que a filatelia
ainda faz movimentar muitos jovens, nao
sendo obst6culo as grandes distancias que
por vezes tem de percorrer para estarem
presentes nestes eventos.

Tivemos a oportunidade de constatar
que ainda existe uma filatelia amadora
baseada no troca e no espirito altruista do
coleccionador.
Estaremos sempre abertos oeste tipo
de iniciativas que permitem divulgar as
v6rias vertentes do filatelia.
Aos membros do Forum Selos Posta is
enderec;amos as nossas felicitac;6es pelo
excelente trabalho que estao a desenvolver
em prol do filatelia, bem comona captac;ao
de novos filatelistas .

E justo que se fac;a este reconhecimento publico pela sua obra.
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A.MOLDER
FILATELIA - MEMBRO ACOFIL
RUA 1,· DE DEZEMBRO, N,o 101 . 3° - 1200-358 LlSBOA - Tel.: 213421514 Fax: 213429534

(

COMPRA e VENDA

)

REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE TODO 0 MATERIAL FILATELICO E NUMISMATICO DA CONCEITUADA MARCA ALEMA «KABE.

EXPOSI~AO PERMANENTE DE SELOS NO HALL DE ENTRADA E NO 3.

Selos de Portugal , Ultramar
e Estrangeiro.
Novidades. Tematicos.
Sobrescritos de 1.° dia.

<I

ANDAR (ElevQdor)

SELOMANI
o Guia do Coleccionador

TODO 0 MATERIAL FILATELICO

Bastos & Campos, Lda.
R. Maria Andrade , 55 - Tel. : 21 8134108
1170-215 USBOA
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PORTUGAL

Sollclte um exemplar gratis
Apartado n. o 5273
2831-904 Barreiro
Portugal

ANUNCIE
NA REVISTA DO
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

1Wa rIo Crucifixo, 76 - 4° safa S 1100-184 Lisboa
7'eff. 213431167 :fax 213432154 7'm.. 917286310

e-mail: a.p.goncafvesfPmaiLtekpac.pt

Caixa de Correio
Selos Classicos de Portugal
(Colecc;co Albertino de Figueiredo)

Pais e no Estrangeiro e servi<;os na expansao da
cultura portuguesa, sua hist6ria e seus valores.

De autoria do nosso associa do, Eng.o Miranda da
Mota, acaba de ser editado
'nos CWSICOS
pela FundaC;ao Albertino de
r- PoI:TUCAL
Figueiredo para a Filatelia,
em ediC;ao bilingue (portugues e ingles) 0 magnifico volume "Selos CI6ssicos de Portugal", reportando pora a mem6ria futura, a magnifica
colecC;ao de selos cl6ssicos
do tambem nosso associado Eng.o Albertino de
Figueiredo. Trata-se da melhor colecC;ao de selos
cl6ssicos jamais reunida, galardoada com 12 medalhos de aura e 5 Grandes Premios, entre muitas
outros distinc;6es recebidos.

A Presidencia da Republica tendo consultado 0 seu site "filatelicamente" e considerando 0
trabalho apresentado no mesmo, 0 Sr. Presidente
da Republica Jorge Sampaio decidiu atribuir as insignias da Ordem.

--

Tratando-se de uma sumula dos quase 2.000
folhos da colecC;ao, permite imaginar a sua enorme dimensao. As pe<;os escolhidos pelo Autor,
objecto de uma not6vel apresenta<;ao gr6fica e
de uma clara descri<;ao, fazem desta obra, mais
um marco importante da nossa literatura filatelica.
Sao ainda de notar os elementos da hist6ria
postal com que se inicia cada capitulo, e tambem a bibliografia sobre selos cl6ssicos de Portugal. Os nossos agradecimentos pelo exemplar oferecido para a Biblioteca do CFP.
NOTA: Esta obra, cujo custo e de € 60,00, pode ser
adquirida na Afinsa - Rua Ricardo Jorge, 53 - 4050514 Porto.

o nossos associ ado Carlos Kullberg
agraciado com a Ordem do Infante 0,
Henrique - Grau de Comendador.

. ,
'I

o nosso associado
Carlos Kullberg, foi recentemente agraciado com a
Ordem do Infante D. Henrique, Grau de Comendador. Esta e a mais alta Ordem Honorifica Portuguesa
naG militar, tendo por
objectiv~ "distinguir os que
houveram presta do servi<;os relevantes a Potu gal, no

o site "filatelicamente" e apresentado em 7
albuns "Enciclopedicos e Hist6ricos" com a
colec<;ao de selos de Portugal, concep<;ao e textos de Carlos Kullberg. 0 referido site j6 teve mais
de um milhao de visitas/consultos (downloads), sendo os textos muito apreciados, especial mente no
Brasil onde jovens os utilizam como apoio para trabalhos de estudo.
Ao nosso ossociado Carlos Kullberg,
apresentamos as nossas felicita<;6es pela distin<;ao
de que foi alvo.

VI Curso de Filatelia
Promovido pelo "Instituto de Estudos
Filatelicos da Funda<;ao Albertino de Figueiredo
para a Filatelia" realizou-se nos instala<;6es do
Museu das Comunicac;6es, de 13 a 17 de Marc;o, 0
VI curso de Filatelia.
Do Curso, que teve 30 participantes,
destacamos os palestras relativas a materios
exclusivamente filatelicas ali tratados:
A origem do selo e 0 desenvolvlmento da Fllatella,
por Pedro Vaz Pereira
o colecclonlsmo de Fllatella Tradlclonal, por J.
Miranda da Mota
o colecclonlsmo de Historia Postal, por J. Miranda
da Mota
A L1teratura Fllatellca e 0 fomento da Fllatella, por
Hernani de Matos
A Classe Aberta no contexto actual da Fllatella, por
Rene Rodrigues da Silva

No encerramento do Curso, a que presidiu 0
Eng.o Albertino de Figueiredo, foram entregues a
todos os participantes um Diploma e um exemplar
do livro "Selos CI6ssicos de Portugal - Colec<;ao
Albertino de Figueiredo" da autoria do nosso
associado Eng.o Miranda da Mota.
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Protocolo com Clinic a Dentaria
Por iniciativa do nosso
associado Rodrigo Nuno
Sameiro de Sousa, na qualidade de Medico Dentista, foi estabelecido um protocolo de
colabora<;:ao com 0 CFP. Por
este protocolo os associados
do CFP e seus familiares pr6ximos, terao uma redu<;:ao de
50% no custo dos tratamentos estomatol6gicos (segundo tabela em vigor) desde que apresentem 0
cartao de associ ado com a quota anual paga no
acto da consulta.
A Clinica localiza-se na Av . Estados Unidos
da America 100 - 1.° Dt.o em Lisboa (no cruzamento com a Av. De Roma, por cima da pastelaria
Vava) . O horario das consultas sera as segundas e
quartas-feiras entre as 14H30 e as 18H30 com marca<;:ao previa atraves do telefone 217 965 510.
Este protocolo visa contribuir para uma
melhoria na interliga<;:ao dos associados com 0 CFP,
assim como facilitar 0 seu acesso a esta area importante da saude.
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Ao nosso associado Rodrigo de Sousa agradecemos a sua generosa disponibilidade, na concessao desta regalia, aos associados do CFP e seus
familiares .

Portuguese Philatelic Society
Recebemos e agradecemos 0 Boletim n.o
171 (Outubro) que nos do conta do Encontro de
Verao desta Sociedade.lnsere criticas elogiosas aos
dois livros filatelicos recentemente publicados Artigos Filatelicos Dispersos do Eng.o Armando Vieira
e Hist6ria do Servi<;:o Postal Militar de Eduardo e Luis
Barreiros - e ainda diversos artigos demonstrativos
de um grande carinho pela nossa Filatelia.

Selos sem valor facial expresso
A indica<;:ao do valor facial nos selos postais
constitui factor de informa<;:ao e de fiabilidade tanto para os utilizadores dos servi<;:os posta is como
para os coleccionadores. Em casos especiais, tal
indica<;:ao, na forma habitual mente expressa, traz
limita<;:oes e inconvenientes para os quais as experiEmcias nacional e internacional ja encontraram
alternativa que salvaguarda os interesses a proteger. E0 caso da emissao de selos sem valor facial
expresso que vem sendo utilizada pelos cn em pedodos de altera<;:ao de pre<;:os.
A necessidade de explorar mercados emergentes atraves de tematicas especfficas pode
igualmente justificar a utiliza<;:ao/circula<;:ao

plurianual de determinados selos, permitindo tiragens mais elevadas, com a consequente redu<;:ao
de custos.
Assim por delibera<;:ao do Conselho de Administra<;:ao dos cn de 03.11 .2005, segundo nota
da mesma data, aprovou as condi<;:oes em que a
men<;:ao do valor facial dos selos, quer pela sua
tematica quer pela data da sua emissao, possa ser
substituida pela indica<;:ao do servi<;:o postal correspondente .
Poderao ser emitidos de forma restrita e apenas nos seguintes casos, selos sem indica<;:ao expressa do valor facial, designados por SVF:
- Emissao base
- Emissoes tematicas para circula<;:ao plurianual.
- Emissoes efectuadas no ultimo trimestre de cada
ana em rela<;:ao as quais se justifique 0 prolongamento do seu periodo de circula<;:ao.
Para identifica<;:ao dos servi<;:os posta is correspondentes os selos SVF terao as seguintes siglas
que poderao ser complementadas com texto
explificativo auxiliar:
- N 20 grs Correio Normal Nacional
- A 20 grs Correio Azul Nacional
- E 20 grs Correio Normallnternacional (Europa) .
Ordem de Servi<;:o 48/2005 de 03-11-2005

Plano de Emissoes 2006

o plano de emissoes filatelicas para 2006 tem
subjacente a procura de abordagens tao diferenciadas como as que existem entre geografia e culturas, 0 conhecido e 0 desconhecido, entre 0 surpreendente e 0 6bvio, e sao as seguintes
- Todas as ocasioes (SVF)
- Mascaras de Portugal - 2.° grupo (SVF)
- 500 anos do nascimento de S. Francisco Xavier
- Flores da Madeira
- Campeonato do Mundo de Futebol
- Europa 2006 - Integra<;:ao das minorias vista pelos
jovens
- 50 anos da 1.0 emissao de televisao em Portugal
- Correio escolar
- Heran<;:a Romana em Portugal
- Agua - Ano internacional dos Desertos e da
Desertifica<;:ao
- A<;:ores - Fontes hidrotermais
- 50 anos da Funda<;:ao Calouste Gulbenkian
- 500 anos da chegada dos Portugueses ao Ceilao
- Arquitectura contemporanea portuguesa
- Vinho da Madeira
- A<;:ores - 0 vinho do Pico
- Pontes fronteiri<;:as
- Peixes da costa portuguesa
- 250 anos do nascimento de Mozart
- Vultos da Hist6ria
- 150 anos da inaugura<;:ao do 1.° tro<;:o de caminho de ferro Lisboa-Carregado.

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

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5." DT."-1150-020 LlSBOA- Telef. : 218123 936
Expediente - Quintas-feiras e sabados, das 15 as 19 horas.
Qualidades e quotiza~oes dos s6cios:

JUNIOR

7,50 Euros

EFECTNO - Portugal

15,00 Euros

EFECTNO - Estrangeiro

20,00 Euros

Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro.

ANUNCIE
NA REVISTA DO
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

PRIM,lftO- - - COJIR£JO ~Iun---TUNSaTUItTICg - - - _ _-lISBOA
_ _ _ -AYERICAI'f _

_ _ _ JUNI10

U26

,
SABE 0 QUE E A AEROFILATELIA?

PE,AS RARAS DA AEROFILATELIA PORTUGUESA MAS NAO DIFICEIS DE OBTER

QUER AJUDA PARA COLECCIONAR ESTA CLASSE FIP? CONTACTE 0 SEU CLUBE OU

o DELEGADO PORTUGUES DA F.P.F. NA FEDERA,AO INTERNACIONAL DE FILATELIA
FERNANDO DE OLIVEIRA
E-mail:tamegil @ netc.pt Telef.217160609 au Tim 938464540
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Novas Emissoes Portuguesas
TODAS AS OCASIC>ES

AGUA

Data da emisseo: 07 de Fevereiro de 2006
Desenho: Eduardo Alves
Impresseo: INMC / Offset
Papel: 102 grs/m 2
Denteado: 12 3/4 x 12 1/2
Formato: 40 x 36.6 mm
Folha: 50 selos
Plano da emisseo:
N (nacional20 grs) - 5 x 700.000
Carteira: com 5 selos diferentes
Tiragem: 60.000
FOC: Lisboa. Porto. Funchal e Ponta Delgada

Data da emisseo: 22 de Mar<:;:o de 2006
Desenho: Joeo Machado
Impresseo: INMC / Offset
Papel: 102 grs/m 2
Denteado: 12 3/4x 12 112
Formato: 40 x 36.5 mm
Folhas: 50 selos
Plano da emisseo:
N (Correio nacional 20 grs)
300.000 + 300.000
A (Correio azul naco 20 grs)
475.000 + 400.000
E ( Europa ate 20 grs)
250.000 + 250.000
FDC: Lisboa. Porto. Funchal e Ponta Delgada

MASCARAS DE PORTUGAL (2. 0 Grupo)
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Data da emisseo: 01 de Man:;:o de 2006
Desenho: Carlos Leiteo / Atelier Acacio Santos
Impresseo: Walsall / Offset
Papel: 80 grs/m 2
Denteado: neo indicado
Formato: 25 x 30 mm
Carteiras de 50 e 100 selos autocolantes
Plano da emisseo:
N - nacional * 20 grs
A - Correio azul nacional * 20 grs
E - Europa * 20 grs
Tiragem: Neo indicadas (serie base)
FOC: Lisboa. Porto. Funchal e Ponta Delgada

FLORES DA MADEIRA
Data da emisseo: 07 de Mar<:;:o de 2006
Desenho: Luis Duran
Impresseo: INMC / Offset
Papel: 102 grs/m2
Denteado: 12 3/4x 12 1/2
Formato: 40 x 36.5 mm
Folhas: 50 selos
Plano da emisseo:
0.30
300.000
0,45
400.000
0.57
250.000
0.74
250.000
1.00
250.000
2.00
250.000
Blocos: 2 blocos com 4 selos de 0,45 cada
Tiragem: 2 x 70.000
FOC: Lisboa. Porto. Funchal e Ponta Delgada

500 Anos do nascimento de S. Francisco
Xavier
Data da emisseo: 05 de Abril de 2006
Desenho: Jose Brandeo / Tereza Olazabal Cabral
Impresseo: INMC / Offset
Papel: 102 grs/m2
Denteado: 123/4 x 12 1/2
Formato: 40 x 36.5 mm
Folhas: 50 selos
Plano da emisseo:
0,45
400.000
1.00
250.000
Bloco: Com um selo de 2.75
Tiragem: 77.000
FOC: Lisboa. Porto. Funchal e Ponta Delgada

@'
filatelia
~~~~M~~e# BARATA

DAS NEVES

Membro da ACOFIL e IFDSA

Selos novos e usados de Portugal, ex-Colonias e Estrangeiro
Postais Maximos

Inteiros Postais

Correio Aereo

Historla Postal

Material Filatelico

Llteratura Filatelica

Horarlo: De 2. a 0 6. ados 10HOO as 12HOO e dos 15HOO as 18HOO
Sabodos dos 10HOO as 12HOO
89

Rua da Trfndade, 5 - 1.D Dt.o - Apartado 2690 - 1117-001 Llsboa
Telefone 213 467133 - Fax 213429967

Filatelia Joaquim A.S. Ma~s
Rua do Crucifix0, 76 - 2.0 Sala H
1100-183 Lisboa PORTUGAL
Tel.: +351-213467661
Fax: +351-21 325 90 90
http://www.filatelia.tv
e-mail: j.macas@filatelia.tv

SELOS • HISTORIA POSTAL
COMPRA - VENDE
Aberto de 2.' a 6.' das 14.30 as 19.00
(de manha, com marca.;ao previa)
Agora com loja virtual
na Internet. Endere.;o:
http://www.filatelia.tv

'.'ArE'.A-NUM ••MAr.eA
MADE.,A
Casa Especializada em :
* MOEDAS * SELOS * NOTAS*
de
Portugal/Ac;:ores/Madeira/Macau
Ex-Col6nias

COMPRA E VENDE
Grandes
pe~as

Apartado 4511
9001·801 FUNCHAL
MADEIRA - PORTUGAL

Colec~oes

e

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

Lista de Socios do Clube FilafE~lico de Portugal
MEMBERS LIST - L1STE DES MEMBRES
ALTERAC;OES - NOVOS s6clos
Portugal
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241 - Mario Duarte Bento. Av. dos Bombeiros Voluntarios, n.o 100. 2735-241 Cacem. (A) PO.Fr.
Es.T.C.60.N.U.3.
2781 - Antonio Francisco da Silva Castro. Rua Cruzado Osberno, 15 - 2.° Esq.o. 1900-174 Lisboa.
{A)T.C.V.60.N .U.T1 O.
2792 - Jose de Andrade Alves. Rua Padre Cruz, 220
ric . 4700-236 Braga. {M)T.C.60.N.1.
3654 - Jose LUIs Teixeira Paiva. Apartado n.o 1171 .
2736-601 Agualva. {M)Po.C .60.N.66.67B.T29 .
3724 - LUIs Neves. Rua Correia Teles, 28 A. Suite 118.
1350-100 Lisboa. {M)Po.Fr.Es.V.C.60.N.91.114
3725 - Eduardo Antonio da Silva Pinto de Almeida
Miranda. Av. Duque de Louie, 20 - 1.° Dt.o.
2795-117 Linda-a-Velha. {MjPo.ln.T.C.V60.N.U .
1.53.CEPT.Catapult MaiI.DO-X.90.
3928 - Jocm Jose Oliveira Charana. Rua Aquilino Ribeiro n.O 69 - 10.° Dt.o. 2790-029 Carnaxide.
joaocharana@netcabo.pt - (A) 60.U.1.2.114.
3929 - Alexandre Nunes Viana. Rua Santa Rita, Lt
25. 2750-116 Cascais - xanga@hotmail.com {M)60.N.2.94.114.

3930 - Pedro Manuel Laureano Tomas. Estrada de
Mafra. Quinta das Andorinhas. 2710-000 RALSintra. {M)Po.T.C.V.60.N .U.1.2.Tematicas.114.
Espanha

3923 - Juan Manuel Fernandez de Bobadilla. Urb.
Quinta del Sol, 27. Las Rozas. 28230 Madrid.
(M) ES.T.60.N .1.10.13.16.19.24.28.90.
3926 - Jose Manuel Bandeira da Silva. Vea Murguia,
38. 11003 Cadis. {M)Po.ln.AI.Es.T.C.60.N.U.1.19.
20.Temas: Forois, moinhos, borcos e ourtros.90
Estados Unidos da America

3927 - Clyde J. Homen. 1491 Bonnie View Road,
95023 - 5117 Hollister, CA. - cjhl491@sbcglobal
.net - (A) In .60.N.U.Portuguese East Africa. Especializado em Niassa e Companhia de
Moc;:ambique.114.

Agenda de actividades
Maio
Dia 27 - Conferencia Filatelica
Conferencista e tema a divulgar pelo nosso site

Junho
Dia 03 - 2.° Eliminatoria do Trofeu CFP 2006
Dia 24 - 18.° Leiloo Inter-socios

Julho
Dia 15 - Conferencia Filatelica
Elder Manuel Pinto Correia
Marcas obliteradoras de recurso em Angola

Bolsa Filah~lica

a

Espac;o
disposic;oo dos leitores que podem
aqui inserir 0 seu anuncio ao prec;o econ6mico de € 0,60 por linha

Pagelas oficiais au particulares ,
compro todo a tipo anteriores a
1958.
Tambem estou interessado em
pagelos bilingues (Portugues/Frances) e com erros (falta de impressao au desloca<;:oes de uma dos
cores, etc.).
Apartado 6189 - 7801 -908 BEJA.
Tel: 284 389 .305 - 967 850 820

Exchange new mint sets used 200/
200, silver coins, bank- notes. I reply
to all letters.
PETER MACIAG. P.O .Box 251. PL-90001 Lodz 1 - POLAND

Coleccionador
avanc;:ado
procura parceiro em Portugal.
Oferece selos usados da Deutsche
Bund. 1985/2005 novas e usados.
Berlim 1956/90. Novidades novas
da DDR 1965/90. Usados de Aland
1985/2003 e outros paises n6rdicos.
Wilfried Lindenham. Goldeberg 10.
07616 Burgel - Alemanha

Venda e troco selos, blocos, etc.,
de Portugal e Estrangeiro. S6cio n.D
3799.
Dieter Aue. Vila Panorama. Monte
da Altura - C. P. 132K - 8600-308
Falfeira - Lagos.

Coleccionador procura bans
correspondentes para troca de
novidades. Calalogos Yvert,
Michel. Scott e Gibbons.
Lazzari rag . Alessandro . Via G.
Uberti. 21. Brescia - Italia

Interessado em trocas varias .
Correio em ingles. Favor contactar
primeiro Edmund Pakviski. Skr Poczt
1380 - 10-950 Olsztyn • Pol6nia

Colee cion ad or vende bolefins,
catalogos usados, selos, moedos,
etc ... Baixos prec;:os.
Horacia do Carma. Estrada Nacional n.D 2025. 3780-351 Avelas do
Caminho

Estou interessado em selos de
Portugal ate 2001. Em troca dou
selos de Espanha novas e usados.
Bose Yvert 2004. Esta disposto a ser
muito generoso.
Fernandez de Bobadilla - Urb.
Quinta del Sol. 27 - 28230 Los Rosos
- Madrid. Espanha.

Troco e vendo selos de Portugal,
ex-col6nios e estrangeiros.
M. Leitao. Rua Julio Dantos, 3 1.° F. Casa l de S. Bras. 2700
Amadora. mmleitao@sapo.pt

Venda anos comp/etos de se/os da
Russia ( anos de 1992-2006 ), cartoes te/ef6nicos. moedos e notos da
Russia. Procuro compradores por
grosse e colegos serios para trocas.
Correia em russo, alemao, ingles,
sueco e portugues.
Schelaschsky
Nikolay
Alexandrovich P.O.Box 9. 16.5160
Schenkursk. Region Arkhange/skiy Russia

ANUNCIE
NA REVISTA DO
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

o

VOSSO PEQUENO CONTRIBUTO
AJUDARA A TORNAR MAIOR ESTE
CLUBE QUE E DE TODOS V()S
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DOMINGOS DO SACRAMENTO, HERDEIROS
~L\I~I A C~~C iLiA ))0 SAC HA~IIi':N'l'O

Rua do Crucifixo , 26 • Telefone 213424891 • Telefax 21 347 23 41 • 1100-183 LISBOA • PORTUGAL
URL : http : //d-sacramento-herd . cidadevirtual . pt • e-mail : d. sacramen to@mail . telepac . pt

ALBUNS

D.S. TII'O CDE

PORTU6AL £ ULTWAR
Formato 22 x 25 ems
Cartolina

Permanentes

Euro
PORTUGAl- I.' Parte ISelos do Correia Normal)
• Volume I (Selos de 1853 a 1969) ..............................................................................................................................
• Volume Ii ISelos de 1970 a 1990).............................................................................................................................
• Volume III Iselos de 1991 em diante) ..................................................................................................................... .
PORTUGAL - 2.' Parte IISeias de Aviiio. Imposto. Encomendas, Porteado, Olicial. Privativos. etc.)........................................ .
• 2.' Parte /I (Blocos) ................................................................................................................................................... .
IlHAS ADJACENTES ................................................................................................................................................................................. .
ANGOLA ......................................................................................................................................................................................................
ANGOLA PAlOP....................................................................................................................................................................................... ..
CABO VERDE...............................................................................................................................................................................................
CABO VERDE PAlOP.................................................................................................................................................................................
GUINE...........................................................................................................................................................................................................
GUINE PAlOP..............................................................................................................................................................................................
INDIA.......................................................................................................................................................................................................... ..
MACAU....................................................................................................................................................................................................... ..
MOc;AMBIQUE........................................................................................................................................................................................... ..

41.00
46.00
55,00
20.00
99.00
67.00
27,00
71.50
15.50
34.00
17.50
90.00
22.00
84.00
29.00
84.00
18.50

~~~~B~~~f:c~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. .:. ::::::::::::::.:::::::::::::::: : : : : : .:'.:'::::::.:'.:'.::'.:: :'.::::::::::::::::::::::::::::::: :: :

S. TOME E PRINCiPE PAlOP 1- N.' 1 a 59, Av. I, Bloco 1 a 53 ........................................................................................................
54,00
S. TOME E PRINCiPE PAlOP /I - N.' 60 a 98, Av. 2, Bloco 54 a 109 ................................................................................................ .
S. TOME E PRINCiPE PAlOP 111- N.' 99 a 157, Av. 2, Bloco 110/177...............................................................................................
61,00
TIMOR............................................................................................................................................................................................................
COMPANHIAS DE MOc;AMBIQUE E NIASSA...........................................................................................................................................
AFRICA, CONGO, INHAMBANE, lOURENtO MARQUES, TETE, QUELIMANE, KIONGA, ZAMBEZIA E UlTRAMAR ..................
19.00
Folhas Isoladas............................................................................................................................................................................................ .
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Mar~o

46,00
16.50
15.00
0.60

IVA Incluldo Z 196

Z005

S6rgio Sim6es, Coleccionismo e
Filatelia
Te~ .

e

Fonna~Ao

Lda.

Numismatics

262831248 .. Fax. 2528-43293"' TJm. 9 638 7 1 123
lRua Or .. AlI'wr FI guei roa Rego r 25

WWW _ IIla.eliJIIO~fmoe6 . com

• fileerg i oaimoee@rll:8er glcul lmo8<6.com

2500-300 CALDAS OA RAI NHA

AGORA TEMOS EM

DlSTRIBU lcAo GRATI S PBEcARI OS QE TEMAS:

JOGOS OLiMPICOS DE [}NERNO
JOGOS OLiMPICOS DE VERAO

AGRtCULTURA
CAMINHOS DE FERRO
FAUI'4A I
FAUNA II

Plt-4TURA

PanIJ qualquM' outro tams que coIecc:lone, p89II-nos

p~o.

Temos milis de :200·dlfarentes.

•

MI.mI.. mJlh;wcs di:l .e.ics.I1Q1W;1111 40 1Dd'D 0 mundo. para.llr;mdar;as, smas IlStu cia fatt. por pailsa5 0 tcm;as .

•

YBriedilc»tl; ellMlloa. de c:or ;1160· _nt_os, bfocoa. de 1U)(o'. PAI\IaII4e Bllhda, ~ , etc.

•
•
•

Tanlkn Port~8I,. Ulb8m • • Pa'Iop"a...
HUdDria Postal,. cartu pre.liJatefcas, 8a!IrellC~a...
~1:fioI1 6lalOlioo- CI nu~6:a do ~;as, 1II8I'C5;1.: llNlDNI!.R, SAF1E, HAWlO, lEUOHTTUR ......

• <:et.fogOio WERT ,MletiEL, soon', OOM:AL. L¢LLmI. STAAL.eY GIBSONS ..
MIlis de mef.O skulo 110 M!ro40 iMfllilte.Ua

SERGIO SIMOES

Proteja a seu investimento

SYSTEMS
II

•

...

••
I

•

8082712711 Assistencia ifecnica tel: 707 200 176
• I: I

'.

• ••

I I ••

Antonio M. Torres
Leiloeiros Filatelicos Internacionais
PORTUGAL, ACORES, MADEIRA,
MACAU E ESTRANGEIRO
SELOS E HISTORIA POSTAL

