
Descubra as riquezas naturais do nosso Pais 
Com a edi~ao deste livro "Conserva~ao da Natureza", 
os Correios de Portugal pretendem divulgar aspectos 
distintos da fauna e da flora nacionais. 
A partir da observa~ao dos animais no seu ambiente 
natural, Jose Projecto desenhou as ilustra~6es de rara 
beleza que estao na base da riqueza visual da 
Tambem 0 elevado rigor dos textos e a nota
vel diversidade dos 39 selos 
de coleq:ao que 
acompanham 0 livro, contribuem 
para a qualidade superior desta edi~ao. Factores que 
tomam "Conserva~ao da Natureza" uma obra inedita e 
singular no plano editorial portugues. Indispensavel! 
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Podcr.1 adquirir os sellS canOes ulnlvcs dos nossos 
Scrvi~os. bastando para isso prccnchcr C covlar CMa 

Nola de Encomcndu 

You may acquire our canJs 
by filling OUI and sending 
us this Order Forni . 

• 
NOTA DE ENCOMENDA 

ORDER FORM 
Nome I Name ________________________________________________________________________ __ 

CI dN "/ClltN o ecclona or - o ec or r. 

Colec90es / Collections PVP / Unit Price ate. / Oty. Total 
Star Trek 7.875$00 
Par mares nunca danles navegados' Across unsailed seas 4.450$00 
Presidenti. Portuguesa da CEE , Portuguese Presidency of the CEE 4.200$00 
Os orandes Descobrimenlos ' The oreat Discoveries 4.200$00 
Puzzle do zoo , Zoo Duzzle 5.250$00 
Natal 95 Ana novo 96 I Christmas 95 New vear 96 5.950$00 

Envio + Portes 
E + Partes 

(Handling & Postage) 1 - 4 5 - 10 H & Poslaoe 

Portugal 460$00 710$00 Total 

Europa I Europe 835$00 1.305$00 
Inclui slock limitado Limited quantities 

Outros Paises I Outside Eurooe 1.185$00 2.005$00 Uelh:eries ",uilable according ttl 
para coleccionadores stuck u,'uiluble on Ihe mument 

Forma de Pagamento / Payment by: 

o Cheque cndussado a Pnnugal Telecom. SA I Cheque for PTE payable to Punugal Telecom. SA. Da'" Da": __ 1 ___ 1 __ _ 

o Visa N." 1 Nr. 
Assinalur.J. / Authorized Si~n;uure 

o Eurocard Valida ale 1 Expiry dale: CD CD CD , ..... , o Mastercard ~ • 

OS SEUS Sl~ 
~tf/ 

Sistemas de Alarme 
contra 

intrusao e incendio 

ALVARAs: N.o 24 MAl 10/04/91 N.o 4150 EOP 25/6/87 
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21 Navegadores Portugueses CE644/51 serle nova s/charnelra 651 c/pontos de oxldo 
22 Castelos CE664!71 serie nova (668 c/goma suja 669 c/slnal charnelra) 
23 Tomada de Usboa CE685/90 serle nova (CE690 c/slnal de charnelra) 
24 Nose. S. Jooo de Brito CE691/94 serle nova s/charnelra 
25 Historia do Arte CE713/14 serle nova s/charnelra 
26 Unlao Postal Universal CE715/18 serle nova s/charnelra 
27 Ano Santo CE733/36 serle nova s/charnelra CE733 c/goma suja 
28 Hoquel em Patlns CE751/52 serle nova s/charnelra 
29 Prof. Gomes Teixeira CE753/54 serle nova s/charneira 
30 Minist. das Obras POblicas CE755/58 serle nova s/charneira 
31 Fundac;:ao Cldade S. Paulo CEB03 novo c/charnelra 
32 Bloca de Portugal CE 12 novo s/charnelra 
33 Bloco de Portugal CE12 novo s/charnelra 
34 Intelro Postal OM1l9 circulado de F6tima carimbos lieglvels para Usboa com a serle 

do Encerramento do Ana Santo CE733/36 

MACAU 

35 Morte Inf. D. Henrlque 2 P. CE396 novo regomado 
36 Clnq. l.a viagem aerea Usboa-Rlo de Janeiro CE430 novo s/charnelra 
37 Selos v6rlos CE404. CE417. CE431 novos s/charnelra 

TIMOR 

38 Motlvos locals 3 P. CE268 novo s/charnelra 

UTERATURA 

39 Historla do Selo Postal Portugues de A.H. Oliveira Marques. Edic;:ao dos crr 1983 
40 Cat61ogos do Leliao David Feldman anos de 1984 e 1985 realizados em Zurlck. 

Edlc;:ao de luxo. Consta dos Cat610gos a ex-Colecc;:ao de Portugal do Sr. Cap. Joaqulm 
Leote. Dois val. I e Ii 

41 Cat610go de Selos de Portugal. if .a Edlc;:ao 1995 do Ateneu 
42 Cat61ogo de Selos .. Yvert et Tellier» Tomo 6. edic;:ao 1991 . POises do mundo letras FaN 

(excepto Franc;:a) 
43 Cat61ogos de exposlc;:6es e revlstas v6rias no total de 28 pec;:as. Inclul 4 nOmeros 

do Fliatelia Tem6tlca e um do Magazine Filatelico 
44 Cat610gos de: Posta Is M6ximos de A. Furtado 1970. de Boiso .. Olimplques et Scoutlsmell. 

Selos de Deportes 1981 e Lubrapex 81 
45 25 pequenas revlstos sobre 0 tema de escutismo 
46 Enclclopedla de Filatelia - Geografia e Historia em Portugues de lino Pellegrini 
47 Selo pequeno janela para 0 Brasil e 0 Mundo. Edlc;:ao dos Correlos Brasllelros 
48 Pagelas de Portugal n.· 146 0261 s/repetic;:6es no total de 102 
49 Pagelas de Portugal anos de 1974 a 1977 s/repetlc;:6es no total de 40 
50 Revista Cofi n.a 104 00 n.· 127 no total de 27 revlstas 
51 Revista Cofl n.· 128 00 n.· 156 (n.os 141. 145. 155 em falta) 

DIVERSOS 

52 7 cartas pre-filatellcas Inglesas. princfplo do seculo XIX correspondencia Sampaio 

Data limite para a recepyao das otertas 15 Julho de 1996 

2.520.00 
9.S00.OO 
2.S00.00 
2.200.00 
1.350.00 
2.150.00 
2.800.00 
7SO.000 
620.00 

2.600.00 
2.S00.OO 
1.500.00 
I .S00.00 

1.000.00 

400.00 
500.00 
600.00 

1.300.00 

4.000.00 

2.000.00 
7SO.00 

2.000.00 

SOD.OO 

SOO.OO 
SOD.OO 

I .S00.00 
1.000.00 
4.000.00 
I.S00.00 
1.000.00 
1.000.00 

1.000.00 

A recep<;:ao do material para a revista n.O 373 a sair em Outubro. tera que estor 
entregue via correia registado ate 1 de Setembro de 1996. 
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~ filafelia 
\~ BARATA DAS NEUES 
Rua da Trmdade. 5-1.2 Dto. (ao Largo do Carmo) - Apartado 2690 -1117 LIS BOA CODEX 

Telef.: (01) 34671 33 - Fax (01) 3429967 

SEMPRE NA VANGUARDA DAS GRANDES NOVIDADES 
LlTERARIAS-FILATELICO/NUMISMA TlCAS 

Possuimos gronde quantidade 
de livros. revistas e cat610gas 
sobre filotelia e numism6tica 

NACIONAL 
E ESTRANGEIRO 

e MARCOFILIA 
e SOBRESCRITOS 

DE 1.0 DIA 
elNTEIROS POST AIS 

• POSTAIS MAXIMOS 
• CARTAS FILA 
• AEROGRAMAS 

Permutes Inter-Socios 
CONDI<;OES GERAIS 

VENDAS 

1) Todos os lotes partem de um valor estabelecldo pelo soclo vendedor e serao adjudicados pela 
maior oferta, 

2) As ofertas serao recebldas durante determlnado tempo indica do no BoleHm. As ofertas terao que 
chegor a secretarla do C.F.P. ata ao dia anterior da data marcada tendo em atenc;:ao a ordem de che
gada. A adjudicac;:ao sera sempre feita ao maior ofertante. pelo valor !gual a oferta que ficou Imediatamen
te abalxo acresclda de 10%. com 0 valor mlnlmo de SO$OO ou seus multiplos. No caso de igualdade entre 
ofertas 0 lote sera atribuido a oferta chegada em primeiro lugar. 

Se houver um so licitante e este tenha licitado 0 lote com 0 valor do prec;:o-base. este ser-Ihe-a 
atribuido com um acrasclmo de 10%. 

3) Todo 0 material estara disponivel na sede do Clube para consulta. Aos soclos fora de L1sboa sera 
facultada toda a informac;:ao e fotocoplas do lote ou lotes em venda. mas a pedldo. Os pedidos de 
informac;:ao e fotocoplas deverao ser acompanhadas de selos de correio para os portes da resposta. 

4) Nao a cobrado qualquer encargo ao s6cio comprador. 
As despesas de envio do material adqulrldo serao por conta do s6clo adquirente. 
5) Os lotes sao expedidos pelo correlo em carta reglstada ou valor declarado (neste coso a pedldo) 

e viaJam por conta e risco do comprador. 
6) Salvo Indicac;:ao em contra rio serao utilizados os catalagos especializados para selos e .Ollveira 

Marques>. pora intelros postals. 
7) Para os s6cios fora de Portugal as remessas para pagamento dos lotes terao que ser envlodas em 

escudos em Vale Postal ou Transferancla Banc6rla em nome do C.F.P. 
8) So sao aceltes reclamac;:oes dentra do prazo de 5 dlas apos a recep<;:ao dos lotes. 

Lole 
N.· 

PORTUGAL SELOS 

1 D. Marla II 5RS CEI usado carimba 52 margens curtas 
2 D. MOria II 25RS CE2 usado mancha de carimbo margens normals 
3 D. Pedro V SORS CEB usado margens norma is IIg, adelgac;:amento no topo 
4 D. Luis I SORS CE 17 usado margens norma is 
5 D. Luis I l00RS CEIB usado margens curtas 
6 D. Luis I 100 RS CEIB usado margens normais 
7 D. Luis I 5RS fita curva n/dente. CE19 usado margens norma is 
B D. Luis I 20RS fita curva n/dente. CE21 usado uma margem curta restantes normais 
9 D. Luis I 25RS fita curva n/dente. CE22 usado margens narmais 
10 D. Luis I BORS fita curva n/dente. CE24 usa do margens curtas 
11 D. Luis I 120 RS fita curva n/dente. CE26 usado uma morgem curta restantes norma is 
12 D. Luis I fita direlta BORS CE42 usado Pap. porcelana Dente 12 1/2 

13 D. Luis de frente 25RS+SORS+25RS CE54. CE5B. CE63 usados 
14 D. Luis I fita direita 15RS sobrec. C CEB4 novo c/charneira 
15 7 .. Cent. St .. Antonio SORS CE 117 usa do 
16 Madeira c/sobrecarga Republica 75RS CE202 usado 
17 Exposic;:ao Colo. Portuguesa 1.60 CE563 novo c/charnelra 
lB Congresso da vinha e do vinho CE579/583 serle usada 
19 3,° Expo, Filatellca Portuguesa CE636/39 serle nova c/leve sinai charnelra 
20 Avelar Brotero CE64O/43 serie nova s/charneira 640 e 641 com pontos de oxido 
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Prec;:o base 
(Escudos) 

24.000.00 
1.000.00 
2.S00.00 
5,000.00 
3,500.00 
4.000.00 

400.00 
2.000.00 

400.00 
2.S00.00 
2.000.00 
I.S00.00 

500.00 
I.S00.00 
2.000.00 

300.00 
2.000.00 
1.500.00 

660.00 
1.7SO.00 



TODO 0 MUNDO - PArSES 
E TEMAS - Mals de 35.CXXl se
ries em «stock». Envie-nos a sua 
IIsta de faltas. Tambem 
prec;artos gratis e pedido. 

FILATELIA SERGIO SIMOES -
- 2500 CALDAS DA RAINHA. 

Selos CERES (Portugal/ 
/ Ac;ores e Madeira). Procuro 
para especlallzac;oo tudo 
sobre este tema: novos, usa
dos, falsos, relmpressoes, 
grandes blocos, erros, pro
vas, cartas. Com pro, troco e 
vendo. Paulo Vieira - Apar
tado 135 - 8002 Faro Codex. 

Selos vendo e compro, 
novos e usados. Contlnente 
e ex-colon las. Bons prec;os. 
M. Leltoo. Rua Julio Dantas, 
3-1.° F. Casal de S. Bras. 2700 
Amadora. 

PACOTES COM SELOS -
- Para revenda ou dlrecta
mente 00 colecclonador. 
Multos parses e mals de 30 
temes dlferentes. Pec;a 
prec;arlos Qratls. FILATELIA 
SERGIO SIMOES - 2500 CAL
DAS DA RAINHA. 

ALGARVE. Marcofilia clas
sica . Procuro cartas, selos 
Isolados, posta Is, telegramas, 
etc., desta provrncla ate 
1912. Compro ou troco por 
outr~ material similar do res
to do pars, pols possuo stock 
razoavel destas pec;as. Pos
so tambem trocar por selos 
que faltam no sua colecc;oo. 

Paulo Vieira. Apartado 
135. 8002 Faro Codex 

Bol~a Filatelica 

EUROPA/CEPT - AMERICA/ 
/UAEP - Duos colecc;oes, 
dols temas, para fazer sem 
hesltac;oo. Tudo em «stock», 
Inclulndo albuns. Inscre
va-se tambem para rece
ber as novldades que voo 
salndo. FILATELIA SERGIO SI
MOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

Catalogos Yvert - Sem
pre em «stock» as ultlmas 
edlc;oes. Pec;a lista destes e 
de outros catalogos, tam
bem dlsponrvels. FILATELIA 
SERGIO SIMOES - 2500 CAL
DAS DA RAINHA. 

Selos Coroa. Procuro para 
especlallzac;oo tu<;lq sobre 
este tema em novo; usado, 
falsos, relmpressoes, folhas, 
erros, etc. Compra, troca 
e vende. Paulo Vieira -
Apartado 135 - 8002 Faro 
Codex. 

LINDNER - SAFE - LEUCHT 
TURM (FAROL) - Vendemos 
todo 0 material fllatelico 
destas e de outras marcos. 
Albuns, classlflcadores, falhas 
sistema branco, etc. Catalo
gos gratis a pedldo. FILATELIA 
SERGIO SIMOES - 2500 CAL
DAS DA RAINHA. 

Completo IIstas de faltas 
de Portugal e Ultramar com 
descontos apreclavels sobre 
o catalogo. Se e colecclo
nador medlo ou princlplante 
estamos as suas ordens. I. 
Coelho - Apartado 135 -
8002 Faro Codex. 
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NOVAS EMISSOES - TODO 
o MUNDO POR PArSES E TE
MAS - Somos Importadores 
ha dezenas de anos. Dlga 
que pretende comec;ar a 
receber ou pec;a circular de 
Inscrlc;oo. FILATELIA SERGIO 
SIMOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

Qual 0 Intelro postal (nor
mal), que Ihe falta? Que tem 
para dar em troca? Novo/ 
clrculado? Envlar selo para 
resposta, Amerlco Mascare
nhas Pereira R. Artur Ferreira 
Sliva, 2-2.° Dt.O. 1885 Mosca
vide. 

Troco series novas e selos 
usados de grande formato 
2oox2oo. Piotr Maciag. POB 
251. PL-90-00l Lodz-l. Polo
nla. 

SE COLECCIONA TEMAS 
OU PArSES, TEMOS SEMPRE 
EM DISTRIBUIC;AO GRATIS, 
PREC;ARIOS COM CERCA DE 
35 000 SERIES - Novas. dlfe
rentes, completas. Indlque
nos 0 que colecclona . 
SERGIO W. DE SOUSA SIMOES 
- 2500 CALDAS DA RAI
NHA. 

PREC;ARIOS DE SERIES 
COMPLETAS NOVAS DE 
PORTUGAL - 1953-1992 -
Inclul Igualmente multo 
colsa em usado. Com blo
cos, «cornets» e outras va
rledades. Gratis a pedldo. 
SERGIO W. DE SOUSA SI
MOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

EDITORIAL 

Desaporeceu um dos nossos. Faleceu 0 Fernando Gomes Corroo. A noticia, embora 
esperada, causou profunda consternac;:ao nos meios tilatelicos nacionais e, em especial. 
na grande famma do Clube Filatellco de Portugal. 

Foi no dia 19 de Abril que este grande e dedicado amigo nos delxou apos prolongada 
doenc;:a que 0 consumiu nsica e moralmente. Entre nos, os do Clube Filatellco de Portugal, 
que com ele convivemos durante anos, a sua falta e ja uma saudade e a sua memoria 
uma lembranc;:a que jamais se apagora. 

Em Junho do ana passado a Direcc;:ao do CFP teve ocasiao de Ihe prestor uma 
slngela homenagem quando propos, na Assembleia Geral anual. que fosse considerado 
«Soclo Honorario», 0 que foi aprovado por unanlmidade. Nos paginas deste Boletim tivemos 
tambem a oportunidade de, no Editorial, recordor, com certo pormenor, 0 que fol a 
actlvldade do Fernando Corroo como dirigente tilatelico tanto no nosso Clube como no 
Federac;:ao Portuguesa de Filatelia. Somos daqueles que achamos que os homenagens, 
quando merecidas, devem ser prestadas em vida. Fizemo-Io, como dissemos, no referida 
Assembleia Geral, neste Boletim e no jantor comemorativo do aniversario do CFP em 
Outubro ultimo, entregando-Ihe a Medalha do Clube com a gratidao de todos nos. 

Nao nos vamos repetir, desta feita. Apenas queremos lembror que 0 Fernando Corrao 
foi dos dirigentes mais Importantes do nosso Clube nos ultimos anos. Pelos subsidios con
seguldos, com os quais remodel amos a Sede e beneticlamos a nossa Importante Biblioteca, 
pelas significatlvas dadivas feitas ao «seu» Clube, pelo trabalho despendldo quase ate ao 
fim da vida e, finalmente, quando se apercebeu que 0 «tim» se aproximava, pel a gene
rosidade que referlmos a segulr, se denota bem 0 amor que dedlcava ao CFP. Com 
efeito, pouco antes de morrer, pedlu a sua mulher que todo 0 seu espolio tilatelico 
(medal has e trofeus) fosse oferecldo e exposto para todo 0 sempre no nosso Clube e 
incumblu-a, ainda, de dor mais um valioso donativo pora as obras de conservac;:ao do 
Clube. Era assim 0 Fernando Corroo - Homem bom e generoso que deixava obra feita 
em tudo quanta se metia. 

A Filatelia perdeu um grande filatelista e 0 nosso Clube um dos seus mais dedicados 
associados. 

Fernando Gomes Corrao ia completor, poucos dias apos 0 seu falecimento, 71 anos 
de idade e era casado com a nossa querida amiga e prezada consocla, Sr.a D. Moria 
Helena Carrao que muito 0 auxiiiou nas lides filatelicas e tilho da Sr.a D. IIda Corrao e do 
nosso antigo colaborador, ja falecido, Sr. Antonio Corrao. A famma enlutada apresentam 
os 6rgoos Sociais do CFP as mals sentidas condolencias. 

Que descanse em paz este grande amigo. 

Eurico C.E. Lage Cardoso 
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MARCAS POSTAIS DA EPOCA 
DOS CORREIOS·MORES 

M otivado pelo artigo «Mais uma Marco 
Impressa do Epoca dos Correios-Mo
res» relativa ao Correio Extraordinorio 

entre Llsboa e 0 Porto, do nosso mais ilustre 
historlador postal da actualidade, 0 Doutor 
Luis Frazoo, publicado neste Boletim no n.o 
367 de Marc;:o do ana passado de 1995; 
aproveito esta oportunldade para contribuir, 
atroves deste trabalho, com alguns esclare
cimentos sobre 0 tema das marcas postals 
da epoca dos Correios-Mores. 

Na leltura do citado artlgo, logo me Im
presslonou 0 rigor e a metodologia do nosso 
prezado colega ao tentar elucidar 0 enigma 
sobre os carimbos conhecidos do Correio Ex
traordinorlo daquele periodo. Com base nas 
pec;:as conhecldas actualmente e ampara
do na leglslac;:oo postal da epoca e, tamoom, 
nos textos do celebre Godofredo Ferreira e 
do noo men os ilustre Eng.o Andrade e Sousa, 

Luiz Gui/herme G. Machado 

o Doutor Luis Frazoo inteligentemente con
jectura sobre as razoes da aparlc;:oo de too 
extravagantes marcas postals dum tempo 
ainda muito nebuloso da hlstorlografia postal 
portuguesa. 

Asslm, venho atraves deste artigo e base
ado na experh§ncia adqulrlda em quase 
dezassels an os de Investigac;:oo sobre a Hlsto
ria dos Correios em Portugal e no Ultramar, 
desde 0 inicio seculo XVI ate aos mead os do 
XIX, ou seja, correspondente ao periodo pre
adeslvo, tentar desvendar algumas achegas 
do passado postal portugues. Tendo actual
mente jo praticamente concluida a pesqulsa 
com a recolha de perto de cinco mil docu
mentos, formando assim um arqulvo postal 
particular onde estoo recolhioos tudo 0 que 
encontrel nos arquivos braslleiros e portu
gueses sobre 0 tema nos seus mais varlados 
aspectos, posso jo esclarecer e afirmar, com 

DE LISBOA 
de Sua Magel\adto 

Ter~1 feira ~ de Selembro de 1796. 

. J\Vlsqs. 
Com 0 beneplaciro de S. M. fe VII eftabelecer. hum Correio ex_dlnlrio ra" 

II a Ciclade do PorlO , . donde ,olla.' em 8 diat com u refpolla.. Ha de panir 
de Li,boll nu fel:uncla. (el'at pelal , hO.al da la.de , e c1iegora ao PorIa nl' 
!juinll. as mefml'. hor .. , 00 anles, quando lor poOiycl : do PorIa ha de pallir 
nil feiba leirat pala. J horas cia rnanhi , e cliega" 0 Lilboll nil feguncias is . 
mdmu horas. 0 porre du carrat he 60 rell cada horna, nio excedendo 0 pao 
de S olray.. , alii, culbra lodo 0 excefTo 10 rei. por oilava. As ... ral dciycm 
Ianfolr-fe denlro do Pueo do Correiu n'oma abermn , que- rem por lima 0 fe· 
sainle leueilO: Corrtio tXlrllordin.rio pM. II Cid.dt do Porto; e 0 Lilla d .. que 
vierem fe aChara'J' ODIO da dila oberrull. 0 primeiro £xlraor~nario .r.. de pallir 
fe&u,!do (e!" .G. 0 co~re. .. . 

~1SBOA; NA R&GIA OFF!CINA TYPOORAFlCA. 
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Balsa Filatelica 

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

ao pre-;o economico de 80$00 por linha. 

Tenho varlas folhas de se
los novas brasllelros que ven
do ou troco por selos 
portugueses. 

Tenho tambem multos 
centes de selos comemora
tlvos e bases de Portugal que 
vendo ou troco. 

Rafael Estevoo Rosa. Av. 
Combatentes, 1.°, Lote Novo, 
ric. 8700 OlhOo. 

Com pro capo Album 
YVERT, lombada redondo. 
Tel. 301 23 30. 

Por selos nov2S- e usados 
de Portugal e Ex-Colonlas 
dou novas e usados do URSS, 
novas do Russia e Estados do 
Ex-URSS. Procuro correspon
dentes serlos. Correspondem
cia em Ingles. Resposta 
assegurada. Oleg N. Ya
kovlev. Enlselskaya Str. 25-55. 
Moscow 129281. Russia. 

Offer Ussr, Eastern Europe, 
Russia, Baltla, other Ex-USSR 
States - Stamps, topical 
covers, local Issues, full year 
sets, new Issue service, 
approvals, want-list filling. 
Price-list by request. (+ old 
postcards, phone cards, 
topical stamp packets, etc.) 

Tchaudnovskl. p.o. Box 103, 
RU-197198 st. Petersburg, Russia. 
Fax: +7-(812)-232.59.-71. 

UCRANIA: Novos, usados. 
sobrescrltos, Intelros, sobre
cargos, emlssoes locals e 
provlsorlos. Pec;a IIsta gratiS. 
Escrever a Leonid Yurko. P.O. 
Box 52. UA-332440 Berdyansk. 
Ucronla. 

lIvros, Revlstas, Jornals, 
Catalogos, Lelloes, etc. Toda 
a IIteratura fIIatilica. Com
pra/Vende. 1: 01 /34321 58 
ou 01 /947 13 26. 

1960/1985 e II Cente
narlo do selo postal por
tugues (1953/1985). Vende
mos selos novos/blocos/ 
/FDC/Cartelras. Para estas 
e outras epocas contactar 
sempre SELOS KRUGER. 
Telefs.: 01/3432158 ou 
01 /947 13 26. 

POSTAIS, CARTAS, TELE
GRAMAS, SELOS, AERO
GRAMAS, ARQUIVOS DE 
CORRESPONDt:NCIA, LITE
RA TURA. HIST6RIA POS
TAL RECIBOS, CHEQUES, 
P. SELADO, LETRAS, ETC. FILA
TELIA-CARTOFILlA
ESCRITOFILIA. Compra. Ven
de. Troca. Contactar 
por favor: SELOS KRUGER -
Rua do Cruclfixo, 76-2.° Dt.° 
1100 LlSBOA. Telefs.: 01/ 
34321 58 ou 01/947 1326. 
Fax: 01/3427676. 
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COMPRO material fllatell
co tals como: Cartas, Postals, 
Flamulas, etc., relaclonado 
com 0 Aeroporto de Llsboa 
e Aeronautlca Civil em Por
tugal. 

Respostas detalhadas c/ 
fotocopla para: Fernando 
Oliveira - Rua dos Arnelros, 
n.o 86, 1° Esq.o. 1500 Llsboa. 

Selos: Ao cento ou com 
popel alnda colado. Pogo 
005 melhores prec;os do 
mercado. Telef. 01/3432158 
ou 01 /947 13 26. 

Postals antlgos do Algarve 
(Cartofilla) - Compro, venda 
e troco. Paulo Vieira. Aparta· 
do 135. 8002 Faro Codex. 

Pretendo adqulrlr ou tro
car selos do CHINA (RPC) por 
selos que 0 Interessado en
tender. Manuel Rosa. Calxa 
Postal. 151. Macau. 

Troco selos, Cartoes tele
fonlcos, moedas e notas. 
Giovanni BellottI. Casella 
Postale 71. 27100 Pavia. Italla. 

Troco selos de Cuba por 
selos de Portugal em series 
novas. Base de troca 0 Ca
talogo Yvert. Antonio Garcia 
C. Apartado Postal 5135. 
Habana 5. CP 10500. Cuba. 



ARGENTINA 

346B - Circulo Fllatelico de Llnlers. Casillo de 
Correo 36 Suc.6.140B.Buenos Aires. 

3475 - Eng. Juan Palopoli. Calle 522 Bls N 
137l.ToJosa (8y9). 1900 La Plata. (M) 
In.Es.T.C.60.N.U.1 .10.1 0A.1 OB.51.52.53.9O 
ou 1 xl. 

CUBA 

3474 - Antonio Garcia C. Apartado Postal 
5135 . Habana 5. CP 10500. (M) 
EsJ.60.64.1.90. 

ITAuA 

3472 - Eng. Joaqum Capitoo. CP 115 Comunita 
Europee. 21020 Ispra 01 A) (M) Po.It.60.1. 
24.90.97. 

RUSSIA 

3473 - Oleg N. Yakavlolev. Eniseiskaya str. 25-
55. Moscow 129281 (M) InJ.60.N.1.2.9O. 

OBITUARIO 

o Clube Fllatellco de Portugal lamenta profunda
mente 0 desaparecimento ocorrldo. nos Oltlmos 

meses. dos seus dedicados e Inesquecivels s6clos: 

Artur Augusto Alves de Miranda 
Femando Gomes Carrao 
Dr. Antonio Mil-Hom ens 

Eng. Manuel Rodrigues Magos 

As fammas enlutadas a Direcc;:ao do CFP e 05 
dlrigentes deste Boletim apresentam as mals 

sentldas condolenclos. 

EXPO de Aerofilatelia 

EXPO de Aerofilatelia 
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CTT LlSBOA 1.7.96 

Esto a decorrer ate 00 dla 13 do mas 
em curso. no espo<;:o exposlclonal do otrlo 
de entrada dos voos Internaclonals do Ae
roporto de Llsboa. um salao fllatellco Inti
tulado «ANA 00 Servl<;:o do Avlac;:ao». no 
qual pode ser apreclada a colec<;:ao 
«Avlac;:oo Civil em Portugah), do nosso 
prezado colega de dlrecc;:ao Sr. Fernando 
de Oliveira. Este interessante certame pode 
ser vlsltado dlarlamente ate as 22 horas. 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
FILIADO NA FEDERACAO PORTUGUESA DE FILATELIA 

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 

SEOE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5.2 DT.2 - 1150 L1SBOA - Telet.: 8123936 

Expediente - Ouintas-feiras e sabados, das 15 as 19 horas. 
Oualidades e quotiza~6es dos s6cios: 

JUNIOR (menores 1B anos) - 1 000$00 ana 
EFECTIVO (Lisboa e Concelhos Limftrofes) - 950$00 semestre; 1 800$00 (ano); 

(Provincia, "has e Macau) - 1 600$00 ano 
CORRESPONDENTE (Estrangeiro) - 2200$00 ana 

Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro. 
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alguma' seguran<;:a. algumas questoes colo
codas naquele artlgo, bem como tentar 
corrigir certas idelas e conceitos acerca do 
evolu<;:ao dos correlos em Portugal. 

Loglcamente que nao sera neste peque
no trabalho que procurarei rever todas as 
problemmicas e duvidas sobre 0 tema. pois 
no momento encontro-me Justamente no 
redac<;:ao do primeira parte do trabalho final. 
onde tentarei. entao, elucidar varias questoes 
fundamentais para uma melhor compreensao 
do pass ado postal portugues. 

Assim sendo. quanto as marcos citadas 
pelo Doutor Luis Frazao relativas 00 Algarve 
(LSB-DIV 1 e 2, segundo 0 Catalogo de Guedes 
de Magalhaes e de Andrade e Sousa) sao 
devidas. no minha opiniao. 00 seguinte: 

Como ja e do conhecimento geral. 0 
correio ordinario para 0 Algarve foi crlado 
por Alvaro de 4 de Novembro de 1 702 
(Godofredo. Dos Correios-Mores do Reina ... 
3.° ed .• p. 91) onde atraves de um requerl
mento de D. Isabel Cafaro. como tutora e 
administradora dos bens do seu filho Correio
Mor. pedia 00 Rei D. pedro II "poder levar de 
porte de cada carta singela quarenta (f~is e 
as dobradas em mar;:o. a esse respeito)), a 
qual concordando. houve "par bem que a 
Correio-Mor possa levar de porte de cada 
carta e mar;:o deste Correia do Algarve, que 
de novo cria, dobrado do que se paga par 
cada carta e mar;:o do Correio que chamam 
do Reina e do Alentejo)) (AN/n. Ministerio do 
Reino, ma<;:o 634). 

Entretanto. muit~s anos mais tarde. em 
Abril de 1777. no inicio do reinado de D. Maria 
I. 0 Correio-Mor Jose Ant6nio da Mota de 
Sousa Coutinho representava a rainha ((que 
a Marques de Pombal, nos anos proximos 
(passadosJ. fize(raJ um Aviso ao sup/icante 
para que se noo levasse mais porte pelas 
cartas. nem pelos mar;:os do Reino do 
Algarve. do que se levava pelos do Reino e 
ainda que a sup/icante reconheceu bem que 
o que estava estabelecido pelo dito Alvaro 
Regio se noo podia alterar pelo dito Aviso e 
que era imposs[vel conservar-se 0 estabeleci
menta do correia, nem a giro do mesmo, 
diminuindo as ditos portes das cartas e ma
r;:os; tendo par certo que nas circunstoncias 
daquele Ministro toda e qualquer replica e 
requerimento seria inutil, se sujeitou antes a 
padecer a preju[zo que tem tido, gastando 
da sua propria fazenda. tanto para girar 0 
dito correio, conservando os mesmos Assis
tentes que logo se quiseram despedir dos 
mesmos lugares)) (AN/n. doc cit). 
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Assim, revogado pela ralnha 0 «despotlco 
aviso)) (doc cit) do Marques de Pombal. 
voltou 0 Correlo-Mor a cobrar os portes do
brados em rela<;:ao as taxas em vigor no 
Reino. 

Muito alnda se poderia falar sobre os 
factos que estoo por detros destas questoes 
relativas 00 relacionamento entre 0 Correlo
Mor do Relno e aquele Marques. mas isso 
ficara para um outro trabalho. 0 que nos 
interessa objectivamente agora, e que nao 
sera por acaso que comec;:arao a surgir a 
partir dessa epoca os referidos carimbos "A", 
relativos 00 Reino do Algarve (data mals 
antigo: Setembro de 1777, segundo 0 referi
do catalogo). Havendo a necessidade de 
distinguir as cartas oriundas daquele relno 
devldo a diferen<;:a nos portes e provavel
mente inspirados nos carimbos que ja por essa 
altura abundavam em outros poises europe us. 
principalmente no vizinha Espanha. no Oficio 
do Correio fabricaram. ainda que multo 
toscamente. aquela marco. 

Relativamente 00 Correio Extraordinario 
entre Lisboa e 0 Porto, tema do referido ar
tigo do Doutor Luis Frazeo, poderei finalmente 
elucidar com maior seguran<;:a e sem con
jecturas. a hist6ria desse servi<;:o e que tem 
sido. )0 de longa data. um dos maiores 
enigmas do filatelia portuguesa. A criac;:ao 
do Correio Extraordinorio para 0 Porto. inou
gurado em 26 de Setembro de 1796. como 
se vera mais adiante. foi, por assim dizer. 1<0 
canto do cisne» do Administra<;:ao do Oficlo 
de Correio-Mor do Reino antes do sua pas
sag em definitiva 00 Estado quase tres anos 
depois. em Agosto de 1799. Assim sendo e 
devido a importancia do documentac;:ao. 
publicarei abaixo no integra os documentos 
cujos originais se encontram no Arquivo His
torico do Ministerio das Obras Publicas. 
Transportes e Comunica<;:oes (actualmente 
Ministerlo do Economia). sob a cota Cor.M.l . 

Sendo 0 ultimo Correio-Mor. Manuel Jose 
do Maternidade da Mota de Sousa Coutinho 
ainda menor em 1796. encontrova-se 0 Ofi
cio sob a administro<;:ao do seu tio e tutor, 0 
Bolio Duarte de Sousa Coutinho. nesta con
di<;:ao recebe do Tenente do Correio-Mor. 0 
famoso Jose Barreto Gomes. a carta abaixo 
transcrita: 

((limo. e Exmo. Sr. 
V. Ex. 0 me manda informar 0 requerimen

to junto dos negociantes da Prar;:a do Porto. 
que pretendem esfabelecer um Correia Ex
traordin6rio para Usboa para terem resposta 



em oito dios, como melhor consto do d/to 
requerimento, devendo dar 0 meu informe 
ouvindo prime/ro os Admin/strodores do Cor
reio do Porto. 

Ouvi os ditos Administrodores e a suo res
posta. a que se ocho junto para ser presente 
V. Ex. 0 . 

Estou intimomente convencido de que 
entre esto Corte e a Cidode do Porto, precl
so hover umo correspondenclo mois pronto, 
proporcionondo-se de moneiro que dentro 
em oito dios 00 menos, se recebom respos
tos de umo e outro porte. E desnecessario 
dilator-me em mostror os motivos desto pre
cisoo, eles sao notorios a todos e bostora olhor 
simplesmente para os progressos que tem 
feitos as ortes, 0 comercio, a ogriculturo, a 
multiplicidode de negocios e enlaces, que 0 
presente estodo dos coisos tem trozido con
sigo e os mutuos interesses de umo e outro 
cidode, para conc/u/r 0 quonto sera penoso 
00 publico ser obrigodo a esperor quinze dios 
para hover umo resposto do Porto, ou fozer 
coda um quando preciso, a despeso de um 
Proprio. Mas por bem do mesmo publico e 
do Real SeNiI;:o, este Correio Extroordinario 
so devera ser estobelecido no moneiro se
guinte e pelos rozoes que vou expor: 

7.0 Deve ser um correio gerol e para todo 
a pessoo que se quiser seNir dele, noo de
vendo odmitir-se por modo olgum correio 
particular somente para os negociontes, 
porque /sto serio dar a estes umo vontogem 
superior e decidido sobre os mois vossolos, 
quando e certo que todos tem 0 mesmo 
direito 00 beneficio. 

2.0 Todo 0 monejo do dito novo correio 
deve ser felto por este Oficio de Usboo e pelo 
do Porto, deboixo dos vistas e inspecc;:oo de 
V. Ex. ° e pelos seus Oficiois, como pessoos 
hobilitodos e com publico outoridode para 
um tal exercic/o e a quem de dire/to privoti
vomente compete. 

3. 0 As despesos que se fizerem com os 
correios que tronsportorem as molos, hoo-de 
hover-se pelo porte dos cortos: a dificuldode 
porem esta em estobelecer um metodo 
odequodo. 

E foro de todo a duvido, que 0 meio mois 
proprio de fozer prosperor um estobeleci
mento que principia. e slmplificor e torna-Io 
facil, regu/ando-me por este principio e pelo 
que me dita a minho rozoo, noo sigo 0 ditame 
dos Administrodores do Correia do porto, par 
aconselharem que as cortos sejam pesodos 
a moneira das do Norte, /nsinuando mo/s, que 
sobre 0 porte se corregue por rateio a des-
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peso do correio e, enfim que se pogue an
tecipodamente umo quantio quando as 
cortas se forem lanc;:ar no correia. Querer que 
as cortas de dentro do Reino sejam pesodos 
a maneiro dos do Norte, oinda que seja 
menor a prec;:o do peso, e fazer umo novi
dade reporavel e que inculca ser dirigido a 
oumentar as conveniencias do correio, 
quando e certo que 0 acrescimo deve uni
camente ser oquele que motivor a despeso 
extroordinario que se fizer com 0 seu trons
porte e olndo mesmo, com a/gumo mode
roc;:oo, porque 0 porte ordinario de vintem e 
sujeito as outras despesos ordinarias, a vista 
do que en tendo que so se devem pesor as 
cortas grossas para hover um principio e re
gro certa para se toxor 0 porte destos e evitar 
obusos. Iguolmente, noo oprovo 0 porecer 
de que a despesa fe/to com 0 correio soia 
dos cortos por roteio, porque este metodo 
foz oconto complicodo por dever ser dife
rente em coda correio 0 porte das mesmas, 
segundo for moior ou menor 0 numero dos 
cortos e porque noo hovendo um prec;:o certo 
e uniforme, noo pode 0 publico comparar a 
necessidade do suo precisoo de escrever 
pelo Extroordinario, com a quantia que deva 
pogor por isso e, desto forma, so 0 foro nos 
casos de moior precisoo quando, pelo con
trario, repetidas vezes escrevera estando 
certo que 0 porte do carta noo custora mais 
(que) tres vintens, por exemplo, e, sobre isto, 
oinda me ocorre mais; que 00 principlo e 
enquonto se nao fizer vulgar a novo correio, 
ha de hover poucos cortas, deve, portanto, 
ser muito grande a porte que por ratelo ha 
de caber a coda umo e, desto forma, longe 
de con vidor e focilitor 0 estabelecimento do 
projecto, concorrera 0 referido metodo de 0 
emperror logo no seu principio. E, pois, 0 meu 
parecer, conformondo-me tambem com a 
de muitos pessoos /nteligentes e de probidade 
que tenho ouvido oeste respeito, que 0 porte 
dos cortas tenho um prec;:o certo e modera
do e quanto somente sejo preciso para in
demnizor as despesas. 

Oferec;:o a V. Ex. ~ inc/uso, um plano para 
este estabelecimento. Porece-me que e 0 
mais conforme com a utilidade publico. Ele, 
com 0 tempo, pode emendar-se e melhorar
se, pols a prOtica e a experiencia e que le
vom estes assuntos a suo perfeic;:oo. 

E achondo V. Ex. ° que este negocio 
merece que V. Ex. ° 0 olhe como zelo que 
costumo em tudo que respeita 00 Real Ser
vic;:o e bem publico, entoo e necessario que 
V. Ex. ° 0 represente a Sua Majestode, para 

2243 - Paulo Epitano de Sousa. Caixa Pos
tal 4511 . 9057 Funchal. (A) Po.Fr. 
In.T.C.60.N.U.Ac;:ores e Madeira.90.94. 

2930 - Carlos Alberto Silveira Jardim. Rua Dr. 
Joao Brito Camara, 3 AlB. 9000 
Funchal. Fr.ln.T.C.v.6O.N.U.5.Egipto.21 . 
26.53.59.Rotary Club. Tl2.90.Bale (Is
rael). 

2999 - llidio Manuel Pereira Gonc;:alves. 
Caminho do Ponte, 16. Santo Anto
nio. 9000 Funchal. (M) T.V.C .60. 
U.l .l OA21 .(V.Rep.) Jersey.90.94. 

3195 - Antonio Augusto dos Santos Ferreira. 
Servic;:os do Ministerio Publico. Tribu
nal Judicial. 9000 Funchal. (M) Po.Fr. 
In.T.C.60.N.l.Alguns U.T.v.T7.Flora.Tl O. 
T29.C.T29.94.Philex.Escutlsmo E. Mo
reno clnos. Yvert. 

3262 - Antonio Fernandez Prado. Sagrado 
Corazon. 10-2.0 I. 27003 Lugo 
(Galicia). (A) T.C.V.60.N.U.19.Temati
cas: Colombo. America (UPAEP). SPD. 

3271 Jose L. de La Camara Jimenez. Rio 
Tambre, sIn. Escombreras-Murcla. (M) 
Es.Fr.T.6O.N.U.3.80.90. 

3294 - Fllipe Jose Figueira Alves. Estrada 
Comandante Camacho de Freitas, 
217.9000 Funchal. (M) Po.ln.Carteiras 
anuals de diversos POises. 

MACAU 

2751 - Manuel Jose do Rosa. Caixa Postal 
151. Macau. (A) Po.ln.T.C.v.60.NU.l.3. 
55.90.94. 

3454 - Eng. Jose Fernandes Guerreiro. Ave
nlda Ouvidor Arriaga, n.o 14-J.O AlB. 
Macau. (M) Po.ln.T.C.V.6O.66.67El.l .Ma
cau.2A55.90.Afinsa.91 .92. 

ANGOLA 

2328 - Alberto Trlndade Vargues. Aldea
mento Tecnocarro. Mulemba. Caixa 
Postal 3393. Luanda. (M) Po.T.C.v.60. 
U.3.75.94. 

2537 - Victor Manuel Guerreiro Viegas. Co i
xa Postal. 2749 Luanda. PO.Fr.ln.Es.T. 
60.T-7.Flora.T-1O.Arte.T-ll.Transportes. 
T-44.90.94. 

2805 - Eng. Mario Rui Pires. Calxa Postal n.o 
1221. Luanda. Po.Fr.Es.T.60.2B.67 e 68 
de 2B.TlO.em 60 de 8.T51 . 
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3301 - Carlos Alberto do Silva Rodrigues. 
Caixa Postal. 1248. Benguela. (MIA) 
PO.Es.T.60.N.l.2B.S. Tome.19.28.T9.Te
maticos: Paisagens, Costumes e 
Ecologla. Ateneu. Palop. Edifil de 19. 

CABO VERDE 

1600 - Henrique Hilariano Rodrigues Pires. 
C.P. 58, Praia. Po.T.6O.N.U.l.2A94. 

3142 - Tiago Estrela. Apartado n.o 284. 
Praia. 

MOC;AMBIQUE 

2272 - Guilherme Cabac;:o. Avenida Ju
lius Nyerere, 954-7.° Esq. Apt.o 13, 
Maputo. (A) T.C .V.60.N.U.l .2A.90. 
93.94. 

2312 - Antonio Cerca. Rua Mouzinho de 
Albuquerque, 1934, 7.° Esq. C.P. 1589, 
Beira. (M) Po.T.60.N.l.2C.Tl4.Quadros 
celebres.93. 

3329 - Giorgi Micali . Av. 24 de Julho, 145-
16.° Dt.o. Caixa Postal 4577. Maputo. 
(M) Po.ln.lt.T.C.6O.N.U.2C.ate 1930.24. 
90.Afinsa. 

ESPANHA 

3469 - Eng. Albertlno de Figueiredo. CI 
Lagasca, 18. 28001 Madrid. (A) Po.Es. 
6O.N.U.Classicos e Ceres de 1 e co
memorativos ate 1953.Afinsa. 

3480 - Sinforiano Sardo Dalmau. Av. Pere el 
Cerimonios, n.o 19-4.°, 8.°. 43205 Reus. 
(M) Es.T.60.N.U.5 e 6 (poises comple-
tos).90. I • 

3481 - Manuel Real Gonzalez. Avenlda del 
Peru, n.o 21-1.° D. 06011 Badajoz. (A) 
Es.T.60.1.1O.10AlOB.19.30.107. 

BRASIL 

2155 - Angelo Lima. Caixa Postal 243.13486-
920 Limeira SP. (A) Po.T.C.60.N.U.l . 
15.90.93.94. 

ALEMANHA 

3476 - Achlm Steffin. Dort Pries, 25.24159 Klel. 
(M) Es .ln.A 1.Compreende e Ie 
Po.T.C.60.N.l.19.90.94.97.107. 



LISTA DE SOCIOS 
DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
MEMBERS LIST - L1STE DES MEMBRES 

AL TERACOES - REINGRESSOS - NOVOS SOCIOS 

PORTUGAL 

181 - Francisco Xavier de Mota e Campos. 
Av. Tenente Leonardo Meireles, 150-
5.° Dt.o. 4590 Payos de Ferreira (M) 
Po.T.C.v.60.So de 2.5.6.94.Notas de 3. 

1147 - Jacinto Alberto. Largo do Pioledo, 
Bloco D-2.0 Esq. 5000 Vila Real. (M) 
Po.ln.Compreende Fr.IT.Es.T.C.U.60.1. 
T.U.60.2A.Macau.5A.CEPT.Tl.T7 .Flora. 

2539 - Jose Fernando Abrunhosa Lopes Fari
nha. Praceta Herminia Silva, 2-3.° Dt.o. 
Arroja. 2675 Odivelas. (M) Po.T.C.60. 
N.U.l.3.94. 

2747 - Anibal Ventura da Silva. Rua Joao 
Chagas, 131-Cv. Esq. Fr. 2795 Linda
a-Veilla. (M) Po.Fr.ln.T.C.V.60.N.l.94. 

2946 - Joao Antunes Fraga. Urbn. Quinta dos 
Loios. Rua Cesar Coelho, n.o 9, 5.° Dt.o. 
2835 Lavradio. (M) Po.Fr.ln.T.C.60.N.Te
maticas: mamiferos e flores.90. 

2978 - Dr. Joao Humberto Bastos de Matos. 
Avenida da Igreja, 7-2.° Esq. 1700 Lis
boa. (M) Po.Fr.ln.Es.T.C.60.N.U.Te
matica de veiculos motorizados.9O. 

3176 - Eng. Jose Mendonya Viegas Louro. 
Rua Maestro Frederico de Freitas, 9-
5.° Dt.o. 1500 Lisboa. 

3180 - Armando Mario Delgado. Rua do 
Comercio, 19-2.° Dt.o. 2780 Porto Sal
vo. (A) Po.Fr.ln.T.C.V.60.N.2B Especia
Iizada.Tematicas.Maximafilia. 

3330 - Jose Henrique Godinha Esgaio Del
gado. Rua da Mouchinha. Viv.a St.o 
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Antonio. Famalicao. 2450 Nazare. (M) 
PO.Es.Fr.T.C.V.60.N.U. 

3470 - Prof. Joao Paulo de Sousa Cabral. Rua 
do Dourado, 87. 4465 S.M. Infesta. (M) 
Po.ln.T.C.60.U.Temmicas: plantas, arte, 
monumentos.Tl.T5.T43. 

3471 - Jose Augusto Silva Pintado. Rua Gago 
Coutinho, 21-2.°. 8000 Faro. (M) 
Po.T.C.60.N.1.2B.2C. 

3477 - Joaquim Manuel Caramelo Raminhos. 
Av. Avelar Brotero, n.o 51-2.° Esq. 2900 
Setubal. (M) PO.Es.Fr.ln.T.C.60.N.l.60. 
N.U.3. 

3478 - Antonio Jose Ferrao Tavares. Rua de 
S. Domingos de Benfica, 10-1.° Dt.o. 
1500 Lisboa. (M) T.C.v.60.N.U.1.5.Afin
sa.90. 

3479 - Jorge Miguel Correia Abreu de Al
meida Antunes. Rua Almada Negrei
r~s . n.o 260. 2775 Parede. (P) 
In.T.C.v.60.U.16.26.90. 

3482 - Delafaille Pierre. Av. Infante de San
gres, n.o 61-3.° C. 8125 Quarteira. (M) 
Po.Fr.T.C.V.60.N. 

3483 - Augusto Jose Rafael Leite Inacio. Rua 
Bernardim Ribeiro, 91 rfc. 1150 Lisboa. 
(Mf A) Po.Fr.ln.T.C.60.N.l.5.Excepto: 
39.41 e Turquia.T.C.60.U.18A.9O.97. 

MADEIRA 

1842 - Waldemar Hipolito Samos. Caixa Pos
tal. 697. 9008 Funchal. (M) 
Po.T.C.v.N.U.60.1.2A.3. 

que sendo do seu real agrado, V. Ex. a 0 pos
sa por em pratica e daquele modo que a 
mesma Senhora for servida determinar. 

Eo que posso informar a V. Ex. a que orde
nara 0 que Ihe parecer mais justo. 

Correio, a 30 de Junho de 7796. 

limo. e Exmo. Sr. Balio Duarte de Sousa 
Coutinho 

(ass.) Jose Barreto Gomes 

PLANO PARA SE ESTABELECER 
UM CORREIO EXTRAORDINARIO 
PARA 0 PORTO COM RESPOSTA 
EM OITO DIAS 

De Lisboa ao Porto, ha 52 leguas. Um 
correio a toda diligencia com bestas pagas, 
deve andar 78 leguas em 24 horas. Assim. um 
Correio tem obrigac;:ao de ir em 3 dias de 
Lisboa 00 Porto. 

Devendo gastar 3 dias na ida e outros 3 
na volta, fica um dia livre para a entrega das 
cartas e expedic;:ao das respostas e dividindo
se este dia entre 0 Correio do Porto e 0 de 
Lisboa, ficam 72 horas a cada um para a 
entrega das cartas e expedic;:ao das respos
tas. 

Devera partir de Lisboa 0 correio na se
gunda-feiro. pelas 3 horas do tarde e dando
se-Ihe os 3 dias, devera chegar ao Porto pelas 
3 horas da tarde do quinta-feira. 

Devera partir do Porto na sexta-feira pe
las 3 horas da madrugada e gastando no 
caminho os 3 dias, deve chegar a Lisboa 
pelas 3 horas da madrugada de segunda
feira. 

A despesa de um correio despachado de 
Lisboa ao Porto a toda a diligencia com 
bestas, e 73 000 reis. E, pois, na razao desta 
quantia e do quantidade de cartas que 
podera haver, que se deve arbitrar 0 porte, 
mas ignorando-se por ora quantas cartas 
havera, fica, por consequencia, 0 ca/culo 
duvidoso. E, porem. certo, que sendo 0 porte 
a 60 reis por carta, sao precisas 276 cartas 
singelas para salvar somente a despesa do 
Proprio, contudo, parece-me que 0 porte seja 
so 60 reis por carta, devendo porem. fazer-se 
uma conta e assento do rendimento deste 
Correio Extraordinario, para no fim dos pri
meiros seis meses se combinar a despesa e 
receita, e a fim de se diminuir ou aumentar 0 
porte das cartas, segundo 0 resultado da 
conto. fazendo-se tudo presente a Sua Ma
jestade. 
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o porte de 60 reis deve entender-se 0 
porte de uma carta singela, isto e, de uma 
carta ordinaria e que nao leve outras dentro. 
Sendo mais grosso. entao se pesara e tendo 
para cima de cinco oitavas, pagara a 20 reis 
por oitava 0 que mais pesar sobre as cinco. 

Sera livre a to dos, sem excepc;:ao de 
pessoa, 0 servirem-se deste Extraordinario, mas 
a excepc;:ao unicamente das cartas do Real 
ServiC;:o, todas as mais pagarao 0 porte. 

Para 0 publico ficar bem servido, deve 
haver dois Correios Extraordlnarios por se
mano. porque como as 72 horas e um espac;:o 
pequeno para as respostas, quem nao puder 
responder pelo primeiro Extraordinario, 0 faro 
pelo segundo e alem disso, no In verno, por 
causa dos mals caminhos e ribeiras, hao-de 
ser muitas vezes mais demoradas as chega
das dos correios, mas parece-me que so com 
o tempo e depois de vencidas as primeiras 
dificuldades e conhecida mais de perto a 
uti/idade que ao publico resultar, e que se 
podera estabelecer 0 segundo. 

Correio, a 30 de Junho de 7796. 

(ass.) Jose Barreto Gomes» 

A importancia deste documento, bem 
como a sua riqueza informativa, e por demais 
obvia para justificar a sua publicayao na in
tegra. Por ele percebemos em que ponto se 
encontrava 0 Offcio de Correio-Mor do Reino 
nas vesperas da sua extinyao. Tambem aqui, 
muito haveria ainda por explicar sobre este 
periodo tao rico da historia postal portuguesa, 
mas deixo. a promessa de escrever num breve 
futuro, um trabalho de fundo sobre essa 
epoca. Desde ja, gostaria so mente de chamar 
a atenc;:ao para os seguintes pontos: 

A ideia da criac;:ao de um Correio Extraor
dinario partiu por iniciativa dos comerciantes 
do Porto. Infelizmente, 0 requerimento deles 
e a resposta dos Administradores do Correio 
daquela Cidade, naG se encontram junto 
com a documentayao publicada presente
mente. No entanto, atraves do parecer de 
Barreto Gomes ficamos com uma ideia do 
teor delas e podemos constatar e vemos que, 
naquele tempo, a demora na resposta de 
um correia entre Lisboa e 0 Porto eram de 15 
dias e que no Norte, tinham uma maneira 
diferente de se pesarem as cartas. Infeliz
mente ainda naG sabemos qual, mas so men
te que era menor ((0 prec;:o do peso». 

Havia a opc;:ao de os particulares contra
tarem um mensageiro (Proprio), para a troca 



de correspondencia mais urgente. E interes
sante tambem, a ideia do pagamento ante
cipado do porte das cartas proposta pelos 
Admlnistradores do Correio do Porto, bem 
como a menDs feliz ideia do rateio das 
mesmas, para cobrir os custos daquele seNi
c;:o. 

Flnalmente, 0 esclarecimento - ainda 
que parcialmente - de mais um outr~ gran
de enigma do filatelia portuguesa relativa as 
tarifas postais durante 0 periodo dos Correl
os-Mores. De acordo com Barreto Gomes, 0 
conceito de «carta singela» ou «ordinariall, era 
a que pesasse ate cinco oitavos, pagando
se 20 reis por oitava que mais pesasse sobre 
aquelas cinco. Com a definic;:ao de que a 
carta slngela era aquela que nao levava 
outras dentro, somente no desconflanc;:a 
deste facto e que pesavam-se as cartas mais 
«grossas» para entao se poder arbltrar 0 pre
c;:o delas. Dessa manelra, surgia assim a ideia 
do sistema dos «portes dobrados», que a le
gislac;:ao posterior, ap6s a passagem 00 Es
tado do seNic;:o postal. tanto critlcou como 
arbltrarla e abusiva. De acordo com a Infor
mac;:ao de Barreto Gomes e 00 que tudo 
indica, era essa a pratica no ofielo do Cor
relo em Lisboa. Asslm sendo, a tarifa do Cor
relo Extraordinario entre Lisboa e 0 Porto, 
corresponderia 00 triplo do do Correlo Ordl
narlo do Reino para uma «carta singe/a» e a 
do Correlo do AlgaNe, 0 dobro desta. 

Voltando agora a documentac;:ao e para 
concluir, 0 tlo e tutor do Correio-Mor, rece
beu como resposta do Minlstro e Secretarlo 
de Estado dos Neg6clos Estrangelros e do 
Guerra que, Informal mente, encaminhava 00 
Soberano as questoes relatlvas 00 Oficlo do 
Correlo, a segulnte particlpac;:ao: 

«Level a Real Presen<;;a de Sua Majesta
de, a conta que V. S. a me dlrigiu em data de 
23 do presente mes, com 0 plano para 0 
estabelecJmento de um novo Correlo para a 
Cidade do Porto; 0 qual merecendo a apro
va<;;oo e beneplacJdo da mesma Senhora, 0 
torno a remeter a V. S. a para que 0 mande 
por na sua devlda execu<;;oo. 

Deus Guarde a V. S. a Palacio de Queluz, 
em 31 de Agosto de 1796. 

(ass.) LUIS Pinto de Sousa 

Sr. Ballo Duarte de Sousa Coutinholl 

Como consequencia desta partlcipac;:ao, 
no numero 38 da ftGazeta de Lisboa» de 
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terc;:a-felra, 20 de Setembro de 1796, publi
cou-se 0 seguinte aviso: 

«Com 0 beneplacJdo de S.M. se vai esta
belecer um Correio Extraordinario para a 
Cidade do Porto, donde voltara em 8 dias 
com as respostas. Ha de partir de Usboa nas 
segundas-fe/ras pelas 3 horas da tarde e 
chegara ao Porto nas quintas as mesmas 
horos, ou antes, quando posslvel: do Porto 
ha de partir nas sextas-feiras pelas 3 horas da 
manho e chegara a Usboa nas segundas as 
mesmas horas. 0 porte das cartas e 60 reis 
cada uma, noo excedendo 0 peso de 5 0/
tavas, alias custara todo 0 excesso 20 reis por 
oitava. As cartas devem lan<;;ar-se dentro do 
PQtJo do Correio numa abertura que tem por 
cima 0 seguinte letreiro: Correlo Extraordina
rio para a Cldade do Porto, e a Usta das que 
vierem se achara junto da dita abertura. 0 
primeiro Extraordinario ha de partir segunda
feira, 26 do corrente.» 

A restante evoluc;:ao deste seNic;:o ja e bem 
conheclda de todos, sendo 0 mesmo extinto 
pelo Aviso de 14 de Marc;:o de 1801, durando, 
portanto, aproximadamente cinco anos. 

Torre do Tombo, Marc;:o de 1996 

SELOS E MATERIAL 
FILATELICO 

PACOTES DE SELOS 
TEMATICOS 

Grande sortido 
de Series completas 

e Selos tematicos 

P~a listas de pre~os gratis 

EI6dio de Santos 
CASA FUNDADA EM 7922 

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

Mostra de Aerofilatelia 
90 Anos do Nascimento 

do General Humberto Delgado 
Vai realizar-se de 15 a 18 de Julho na Sede do Clube Filatelico de Portugal uma mostra 

filatelica, que pretendemos seja inicio de um novo cicio de actividades. Sera aposto um ca
rimbo comemorativo nas correspondencias apresentadas no dla do Inaugurac;:ao. 0 periodo 
de funclonamento da mostra sera das 15 as 19 horas. 

As d ificuldades em conseguir espac;:os condignos fora do Sede do CFP para realizac;:oes 
mais ambiciosas sao de todos conhecldas. Porem, desde que as realizac;:oes nao sejam muito 
onerosos com custos incomportavels para os cofres do Clube. Este estara sempre receptlvo a 
estudar coso a coso as sugestoes apresentadas. 

o General Humberto Delgado nasceu a 15 de Maio de 1906 em Boquilobo, freguesia do 
Broqueira, Torres Novas, foi um reputado tecnico aeronautico, oficlal superior do Forc;:a Aerea, 
Piloto-aviador com feitos nos finais dos an os 30. Foi 0 primeiro Director do SAC (Secretarlado do 
Aeronautica Civil). Por sua Inielativa, e fundado em 1945 a TAP. Representou Portugal em 
reunioes internacionals da NATO e como adido aeronautico nos Estados Unldos. 

Em 1958 candidata-se a Presidencla do Republica, Inielando uma carreira politico, deba
tendo-se pela implantac;:ao da democracia em Portugal. 

Apareceu morto, em 1965, juntamente com a sua secretaria, em Vila Nueva del Fresno, 
Espanha. 

Repousa no Panteao Nacional, para on de os seus restos mortals foram trasladados em 1990. 

DOMINGOS -DO SACRAMENTO, HERDEIROS 
MAmA CEcflJA DO SACRAMENTO 
RUB do Crucifim, 26 ' Te1efone 342 48 91 ' 1100 L1SBOA ' PORTUGAL 

ALBUNS D.S. TIPO C DE PORTUGAL E ULTRAMAR 
Perm8Dentes Formato 22 x 25 ems. 

Carlolina 
PORTUGAL - I.' Parte (Selos do Comrio Normal) 

- Volume I (Selos de 1853 a 1969) ....... _ .... _ ..... _ .............. __ .. _ .. _ ............................ _ ........................................................................ _ ... 3.650$00 
.. Volume II (Selos de 1970 em dianle) .................... _ .......... _ .. _ ................................................................. _ ................................................ 5.500$00 

PORTUGAL .. 2.' Parte (Selos de Aviao, BIOCXJS, Impost.>, Enmmendo. , Porteodo, Oticiol, 
Privativos, el<.) ....................................... _ .................. ......... ........................................................................................................................... 6.500$00 

ILHAS ADJACENTES .... _ .............................................. _ ..................................................................................................................................................... 4.250$00 
ANGOLA ._ ......... _ ........................................................................................ _ ._ ............................................................................................................... 3.300$00 

~og~=~_::::::: :::::::::::::::::: :::::::::::: :: : : ::::::::::::: ::: : :: : ::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::: : :::::::::::~~::: :::::::: ::::::::::::::::: ::: ::::::::::::::::t:: 
W~'1o~tG8':l~ .. ::::::~.=~:.::::::::::::::::::::::::::~.:::::::::::::::::::::=::::=::=:::::: :::::::::~:.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~::: ?= .. ~~~.~.~ .. ~~~~.:::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::~:::::::::=:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:.: ~::: 
MACAU ............................................... _ ..................................................................................... _ .......... _ .. ........................................................................ 6.000$00 

~9£~;k~¥~:~~~~~:::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::~::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::J:5E 
~i!g~~ .. ; .. ~~~~.~~ .. ~~.;.~~ .. ~~~~:~:~~ .. ;~~~~~~:.~~~ .. ~:;.:~~:::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::=.:::=.:::::::::::::::::::::::::::::::H5E 
COMPANHlAS DE MOQAMBIQUE E N1ASSA ................................................................................ _ ............................................................................... 2.000$00 
AFRICA. CONGO, INHAMBANE, LOURENCO MARQUES, rm, QUELIMANE, KlONGA, 
ZAMBtzIA E ULTRAMAR ........................................... _ .................................................... _ ................. __ ................................................................ _ ....... 2.000$00 
J'olbaoJsoladas ........................................................................................................................................................................................................................ 65$00 

Folhas Isolad .. (Republicas) ....................................................... - ........................................ p~;;i~:=:::=::::::=::~~=:=: :::::::::::::::::=:::::::::~::::::::::::::::::: ~~~ 
F.D.rriro th 1996 IVA IIlt/ulOO 17~ 
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JOSE M~ VAZ PEREIRA, LOA 
P.O.BOX 2335 

LlSBOA CODEX 
TELEX 40124 JMVPAB 

FAX 9250194 

• REAGENTES DE LABORATORIO 

• PRODUTOS QUfMICOS 

• VIDROS PARA LABORATORIO 

• PRODUTOS QUfMICOS 
PARA A INDUSTRIA FARMACEUTICA 

· · • 

, 

SERVICOS DE FlLATEUA 
Av Casal _.28 
1000USBOA 



VAMOS ESCLARECER? 
(14) UMA VEZ MAIS 

A tenc;:oo que este .. UMA VEZ MAIS .. , noo 
se refere 00 Amigo Paulo Dlas, mas 
slm, 00 assunto versado e, pelo qual, jo 

me "batl .. vorlas vezes. 
Entoo noo e que, desta vel, nos sao oferecl

dos, no 9.° Lelloo, os n.es 5, 6 e 7, do COLECC;:AO 
PORTUGUESA, como: PARTICULARES, 1921? Mas 
quais "PARTICULARES .. quais carapuc;:as? Alnda 
acabo por flcar gago, por tanto me repetlr mas. 
como julgo/penso, ser necessorlo, aqul voo (de 
novo) mals algumas achegas: 

1) OM (se noo sabe quem e, procure saber) 
dlz tratar-se de uma edlc;:oo do firma PAULO 
GUEDES & SARAIVA de Llsboa quando, nos 
postals edltados temos: 

a) este nome noo surge em nenhum deles; 
b) com P. GUEDES-LiSBOA, temos a 

COLECC;:AO PORTUGUESA, com os seus 
6 C.; 

c) com Paulo Guedes-Arco do Bandelra. 76-
LIS BOA possuo os n.OS 
1 - Evocac;:oo do Passado 

17 - Latada de Colares 
d) com PAULO GUEDES . ARCO DO BAN

DEIRA 76-LlSBOA 
XI - Entrada de 6bldos 
16 - 6BIDOS - Rio do Ralnha 

111 - Rlbatejo 
e) com Paulo Guedes. Arco do Bandelra. 

76-Llsboa 
2 - PORTUGAL NA GUERRA 
4 - 6BIDOS - CASCATA DE QUINTA 
8 - DAMAIA - Ida para 0 mercado 

em 1820 
9 - PENACOVA - Lavadelras 

10 - OVARINAS 
15 - SANTAREM - FONTE DAS FIGUEIRAS 
18 - PORCALHOTA - A PORTA DA ES-

TALAGEM 

o que jo permlte uma grande destrlnc;:a. sem 
qualquer fundamento. para a mlnha afirmac;:oo 
de que se trata duma emlssoo dos velhos crr. 
Depols: 

10 

Americo Mascarenhas Pereira 

2) qual a edlc;:oo. PARTICULAR, sem 0 nome 
do seu proprletorlo/autor? 

3) quem. 01 em dos crr, vendla. 0 "produto .. , 
mals caro do que 0 normal? 

4) quais os .. PARTICULARES .. , vendldos nos 
estac;:oes dos Crr? 

Va. noo sejam blrrentos. deem 0 brac;:o a 
torcer e aceltem a realldade. 

Mas. meu Caro Paulo Dlas. ho mals (Isto e 
que eu sou bera) e ate me admlra que noo 
tlvesse tom ado Isso em conslderac;:oo. senoo. 
atente nesta mlnha pergunta. a que. natural
mente. me apresso a responder para. loglca
mente. chamar atenc;:oo paJa os menos 
versados no materia: 0 QUE E UM INTEIRO 
POSTAL? ... E todo 0 documento que se apresen
ta devldamente selado (Impresso ou colado) 
pelos crr ou Isento por portarla. 

AssIm sendo. porque a Inclusoo nos INTEIROS 
POSTAIS, das provas Hpograflcas (vide. p.e .. as 
ofertas 865. 866 e 867) que. no coso. noo voo 
alem de simples cartoes lIustrados, jo que. para 
merecerem a ciasslficac;:oo de "POSTAIS ILUS
TRADOS ... carecem do apresentac;:oo. no verso, 
do vulgar Impressoo que, todos 0 sabemos. Ihes 
confere essa categorla. 

Temos. neste coso em que s6 Ihes falta 0 
selo ... 0 selo ... as Series de A a G, jo lelloadas. 
Igualmente. como INTEIROS POSTAIS ... e fol pena. 
porque alguns colecclonadores "entraram .. - e 
entrarao alnda? - com multo dlnhelro. para 
NADA. 

Todavla. com esta mlnha chamada de 
atenc;:oo. noo pretendo a sua ellmlnac;:oo. em 
futuros Lelloes. Nada dlssol Pretendo (se m'o 
permltem) que .. separem 0 trlgo do jololl e os 
Incluam n'outro grupo/reglsto/rol. preclsamente 
como 0 Indlcado: PROVAS TIPOGRAFICAS ou 
POSTAIS ILUSTRADOS, consoante 0 coso ... nada 
mals e. quem qulser que os adqulra. Certo ou 
errado? ... onde e que eu jo ouvllsto? 

Noo sel quando Iros ler este escrlto. meu Caro 
Paulo Dies mas ... olha. val flcar aqul no gaveta 
ate a altura preclsa. Sera utll? ... em qualquer 
ocasloo. noo? 

o Futebol e a Filatelia 
Fernando de Oliveira 

Decarreu de 8 a 30 de Junho em Inglaterra 0 
Campeonato Europeu de Futebol 1996 e muitos 
poises comemararam 0 evento com emissoes fI
latelicas -para goudio dos filatelistas amantes da 
temOtica de futebol. A Inglaterra como pais or
ganizadar do Europeu lanc;:ou alem da serie de 
cinco selos retratando velhas gl6rias do futebol 
ingles, um "Prestige Stamp Book)) uma especie de 
Booklet em formato grande. Este Iivro contem 
pec;:as filatelicas s6 emitidas para este caso e que 
podem circular, alem de que e acompanhado 
par texto explicativo adequado. comec;:ando pelo 
Europeu de Franc;:a 1960 e terminanda no Europeu 
1996 de Inglaterra agara iniciado. 

Alem de "Recordac;:oes)) varias como cane cas. 
pinos. etc" 0 Royal Mail editou tambem um album 
de selos relativo ao Europeu de 1996 com os selos 
emltidos par Gibraltar. Jersey, Guernsey e Inglaterra 
alem de outros 25 selos usados relativos a campe
onatos anteriores. 

INEDITO, JA. EM DISTRIBUI<;AO GRATUITA 

PRE~ARIO N.!! 1 6 

SOBRESCRITOS DO 1.2 DIA E COMEMORATIVOS 
POR PArSES E TEMAS 

- 0 pre~ario que Ihe fazia falta -

Se Ihe interessam sebs de todo 0 mundo, diga-nos que colecciona, paises ou 
tema, para receber seguidamente os nossos prec;:arios, contendo discriminadas 
milhares de series novas. 

SERGIO W. DE SOUSA SIMOES 
Escritorio Filatelico 

Telefone (062) 83 12 48 • Telefax (062) 84 32 93 
Rua Dr. Artur Figueiroa Rego, 25 

2500 CALDAS DA RAINHA 

SELOSfTlRAS PLAsTICAS HAWID/CATALOGOS YVERT/CATALOGO WWFI 
MATERIAL LINDNER - SAFE - LEUCHTIURMIE TUDO 0 MAIS QUE POSSA 

IMAGINAR FILATELICAMENTE 
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Todo amor, todo bondade! 
"E morreu? .. - Para mostrar 
Que a gente pela verdade 
Se deve deixar matar. 

ELEMENTOS FILATELICOS 

Os Correlos de Portugal, na sua progra
mac;:ao filatelica para 0 ana de 1996, lanc;:a
ram em circulac;:ao, no dla 12 de Abril uma 
emissao constituida por um selo da taxa de 
78$00 comemorando 100 anos da morte de 
Joao de Deus, poeta-educador. Simultanea
mente foram criados os respectivos e habitu
ais carimbos comemoratlvos do 1.° dla de 
circulac;:ao, de Usboa, Porto, Coimbra, tvora, 
Faro, Funchal e Ponta Delgada. 

o selo e uma composic;:ao alegorica dos 
designers Luiz Duran e Carlos Leitao e repro
duzem alem do retrato do poeta, as cinco 
vogais A E IOU no mesmo tipo grafico que 
figura na "Cartilha Maternal ... 

Nao podemos delxar de agradecer par
ticularmente aos Correlos de Portugal a emis
sao deste selo, emissao esta pedida no 
decorrer de longos anos pelo saudoso Enge
nheiro Antonio dos Santos Furtado que nutria 
por Joao de Deus uma grande admirac;:oo e 
carinho enos afirmava ser ele uma figura 
impar no contexte nacional e que merecla 
ser representado em selo postal. Por vorl as 
vezes, em rodas de amigos, tivemos ocasiao 
o ouvir recitar, de cor, poesias daquele poe
to. 

Sera, talvez, oportuno, transcrever aqui um 
trecho duma carta que em 09 de Abril de 
1986 a Direcc;:oo do APM dirigiu aos Correios 
de Portugal: 

"Por varias vezes tem esta As
sociac;:ao solicitado de V. Ex.o, a 
emissao de um selo comemorativo do 
grande poeta e pedagogo algarvio 
Joao de Deus, a qual, alias, Ja fol por 
V. Ex.os prometida 00 Sr. Governador 
Civil de Faro, do epoca. 

Porque e de inteira justic;:a ho
menagear-se tal figura, que tanto 
pugnou pela educac;:ao das crianc;:as, 
para as quais escreveu a 'Cartilha 
Maternal' e os 'Deveres dos Filhos', 
sempre lembrada por centenas de 
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milhares de portugueses que apren
deram a ler por aqueles livros, vimos 
mals uma vez lembrar a V. Ex.c, 0 

cumprimento daquela voss a promes
so, por passar no dla 8 de Marc;:o de 
1987 0 156.° aniversario do seu nasci
mento ... 

So agora, porem, 10 anos volvldos, no 
centenario do morte daquela eminente figu
ra. se viu concretizada a aspirac;:ao do Enge
nheiro Furtado, infelizmente, Ja entretanto 
tambem desaparecido. 

Mas. como diz 0 adagio popular, "Mais 
vale tarde do que nunca .. . ". 

ELEMENTOS MAXIMOFILOS 

Somente 0 carimbo do 1.° dla de Usboa 
ou a "marco do dia)) de Campo de Ourique 
(Estac;:ao Postal mais proxima do local onde 
faleceu) se relacionam com a efemeride ce
lebrada. pois 0 homenageado faleceu no 
capital em 11 de Janeiro de 1896. 56 assim 
se respeitara a indispensavel concordancia 
com 0 acontecimento em causa - a morte 
do poeta. 

Como se sobe. no coso de uma persona
lidade originaria do pais que emitiu 0 selo, 
escolher-se-a a obliterac;:ao da localidade 
que tenha relac;:ao com 0 facto come mora
do - morte, nascimento, etc. 

Nao queremos delxar de chamar a aten
c;:ao para as novas regras de legendagem 
das colecc;:oes de maximafilia que poderao, 
designadamente. ser consultadas nos pagi
nos 92/94 do livro do Dr. Eurico Lage Cardoso 
- "A Maxlmafilia na Actualidade .. . 

No coso em presenc;:a teriamos: 
Joao de Deus - pequeno legenda rela

cionada com 0 titulo ou tema da colecc;:ao: 
poetas. pedagogos, vultos da cultura, figuras 
literarias, personalidades celebres, etc. 

Conhecimentos filatelicos - Emissoes de 
12.04.96 - ,,100 Anos do Morte de Joao de 
Deus)) 

Conhecimento!; marcofilos - Obliterac;:ao 
de 1.° dla. Lisboa - localidade do sua mor
teo 

Conhecimentos cartofilos - Postal edi
c;:ao do Associac;:ao dos Jardins-Escolas Joao 
de Deus. Preto e branco. Actual. 

LEUCHTTURM BLANCO 
o sistema de folhas BLANCO, extremamente prOtico. com bolsas de diferentes tama

nhos e combinac;:oes foi desenvolvido apos anos de pesquisa. 
Com as folhas BLANCO voce alarga as possibilidades e limites da sua colecc;:ao ... 

Construa os seus proprios albuns .. . ou suplementos LEUCHTIURM SF ... fac;:a todas aquelas 
modificac;:oes com que sempre sonhou. 

As possibilidades de combinac;:ao sao literalmente infinltas! 
Voce pode criar qualquer arranjo que deseJar. Seja diferente folha apos folha. 

Folhas Inteiras. Postais Maxlmos. FDC's, Carteiras. series, blocos. Mini-Folhas. ate inteiros 
postais ... tudo e facilmente disposto e sem charneiras! 

o sistema BLANCO e tambem 0 ideal para guardar e exiblr os seus selos enquanto noo 
recebe 0 seu proximo suplemento. 

Dimensoes: 270 x 297 mm. 
Estas folhas servem em todas as capas de albuns LEUCHTIURM, 
Precro p~r folha "LB" 320$ 
Embalogem de 10 Folhos 2.950$ 

ftl L.udJtturni 

Encontra estas folhas em todas as casas do especialidade, ou no representante em 
Portugal: 

JORGE M. S. LOPES 
Rua S. Nicolau. 26 - 4.° Solo 3 
1100 LlSBOA Te. (01) 8878360 FAX (01) 8885834 
A pedido enviamos, gratuitamente, catalogo a cores, de 48 paginas, com todo 0 

material LEUCHTIURM (FAROL). 
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Os meus gemeos de Tyrospol 

P ara tomarmos um exemplo da com
plexidade de que sempre se revestem 
as modificac;:oes estruturais implicitas 

em tados os grandes movimentos hlst6ricos, 
levando a alterac;:oo de nacionalidade ou 
pondo em causa 0 conceito de soberania, 
bastarc) considerarmos ate que ponto esses 
incidentes se reflectem sobre os aspectos da 
circulac;:oo postal, impressos sempre sobre os 
selos ou suportes postais, sob 0 pressuposto 
de que a sua analise, no ambito puro da fi
latelia, nos surja como um auxiliar precioso 
da sua compreensoo historica. 

Um amigo meu, professor de Historia em 
Chisinau (Moldova), um dos quinze territorios 
agora independentes, saidos do espac;:o 
geopolitico da ex-URSS, remeteu-me, entre 
outros, um exemplar a que noo posso delxar 
de me referlr com algum pormenor. 

Trata-se como vemos (fig. 1) de um intel
ro postal, mais propriamente de uma .. carte
lettrell na termlnologia francesa, alias modelo 
ha muito desaparecido da IIsta dos nossos 
objectos postais. 

Sobre 0 seu canto superior dlreito, obser
vamos a Inscric;:oo (correlo PMR) em cirflico, 
como todas demals inscric;:oes que, ladean
do a fotografia do general Margelov, nos 
fazem saber tratar-se de um comandante de 
brigada de artiiharia e precursor da tactica 
militar baseada em tropas aerotransportadas. 

Bem vistas as coisas, nenhum destes ele
mentos seria tao Importante assim, noo fora 
o caso de tal pec;:a ter sldo emitida pelo 
.. Kommite para 0 Estado PMRlI conforme se 
diz no verso da mesma. Um selo que velo 
junto, ajuda-nos a um melhor esclarecimen
to. Com efeito, 0 selo em causa, alem de nos 
dar a imagem dos limites que determinam 0 
territorio, correndo ao longo do curso do 
Dniester, insere no canto Inferior esquerdo: 

.. Pridnestrovian Moldova Republicall. Tratar
se-6 entao de um novo Estado em formac;:oo? 

So que nlnguem na Moldova, em cujo 
territ6rio ela se Inscreve, reconhece tal Repu
blica, que alias noo reivindlca, por nenhuma 

Lu(s Eugenio Ferreira 

forma a sua soberania, para alem do facto 
bizarro de emltir selos e papel moeda. 

Mas 0 curioso desta historia, reside ainda 
no facto de ha ja alguns anos, Santarem se 
ter gemlnado com Tyraspol, que nos surge 
agora como a capital submersa de uma 
Republica Pridnestrovian, perdida um pouco 
na geografia da Moldova. 

Sao coisas da Historla que a filatelia por 
vezes descobre, para sua propria gloria. 

,-
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Fig. 1 

COMPRO .. VENDO 
Portugal 

Blocos - Pacotes 
series novas ou usadas 
Atendo listas de faltas. 

Selos Isolados 

M. OSORIO 
Av. Almlrante Rels. 9O-A 

Centro Habib, 5/52 Tel. 812 7890 
11 00 U5boa - Portugal 

edic;oo das poesias por ele compostas. To
davia, tal edic;oo nunca chegou a efectuar
se embora tenha sido collgida. Tal 
colectanea, constando de 33 poesias foi pa
rar a Biblioteca de Evora. 

De regresso ao Algarve, em 1862, demo
rou-se em Beja contratado para a redacC;ao 
do jornal .. 0 Bejensell, peri6dico que acabou 
por dirigir. Ocupou-se nessas func;oes ate 1864 
ali deixando muitas composic;oes liricas. 

Em 1868 apareceram as suas poesias 
coligidas num volume sob 0 titulo .. Flores do 
Campoli. No ana seguinte fol deputado a 
Assembleia Nacional por Silves 0 que levou 0 

poeta a fixar resldemcia em L1sboa. Porque a 
politic a 0 nao atraia, aceitou a eleic;oo so
bretudo por condescendemcia ao pedido de 
varios amigos. S6 ali se conservou numa 
legislatura, raras vezes aparecendo na Ca
mara. 

Durante esse periodo sofreu grandes pri
vac;oes, passando grande parte do tempo 
no cafe, cavaqueando com os amigos. 0 
seu casamento com D. Guilhermlna Battaglia 
arrancou-o a esse costume. 

Em 1888 obteve a nomeac;oo de Comis
sario Geral do Ensino da leitura segundo 0 

metodo de que era autor e que foi declara
do nacional - .. Cartilha Maternaill. 

Ap6s a ediC;ao de .. Flores do Campoli em 
1868, sucederam-se coligidas e publicadas 
varias poesias. Em 1893 teve lugar com 0 ti
tulo .. Campo de Floresll uma edic;oo organ i
zada por Te6filo Braga que coligiu tudo que 
do poeta havia disperso. A esta outras mais 
se seguiram. 

Em Marc;o de 1895 aquando do seu ani
versario natalicio promovido pela Juventude 
das escolas foi-lhe feita uma majestosa man i
festaC;ao como nunca se vira em L1sboa. No 
cortejo que 0 foi saudar a casa figuravam 
todos os estudantes de todas as escolas su
periores e inferiores da generalidade do Pais. 
Representava-se toda a Imprensa portugue
sa, tunas academicas, povo, crianc;as. 

A Academia Real das Ciencias e 0 Institu
to de Colmbra, proclamaram-no s6cio de 
honra. Seguiu-se a manifesta<;:oo um sarau 
no Teatro D. Maria, a que assistiu a Rei D. 
Carlos reo poeta saiu da sala sobre as ca
pas dos estudantes. No auge do entusiasmo, 
o romantico fadlsta Hilario, estudante de Me-
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dicina, num impressionante improvlso, lanc;:ou 
ao chao a sua capa negra de universitario, 
ajoelhou-se sabre ela e exclamou em voz atta: 

.. Em nome de todo 0 povo, beijo a mao 
do maior dos poetas, invoco, nesta hora, 0 
nome de todas as moes para beijar a mao 
daquele que ensinou a ler as crianclnhasll. Ja 
na manho desse dla, 0 rei, seu grande admi
rador se havia deslocado a cas a do poeta, 
onde 0 condecorou com a Gra-Cruz da Or
dem de S. TIago. 

Falecido em Janeiro do ana seguinte, 0 

seu funeral foi outra manifestac;oo verdadel
ramente imponente. 0 seu corpo ficou no 
panteoo do Mostelro dos Jer6nlmos, em Be
lem. 

A poesia de Jooo de Deus, de todo alheia 
a escolas, noo tem a marca da respectiva 
epoca. Indiferente aquelas, 0 poeta foi sem
pre fiel a verdade da sua manelra de ser, 
simples, ardorosa, encantada e elevada. 

Ferreira de Castro, um dos melhores ro
mancistas portugueses, referindo-se a um 
poema de Jooo de Deus que tinha lido com 
oito anos de Idade, declarou: 

.. Foram estes os primeiros versos que en
terneceram 0 meu corac;:oo de crianc;:a que 
tanto havia de amar a poesia ao longo de 
toda a sua vida. E assim, Joao de Deus foi 0 
nome do primelro poeta que a minha me
m6rla fixou para semprell. 

Noo poderiamos terminar estes ligeiros 
apontamentos sem transcrever uma compo
sic;:oo do, justamente classificado, 0 poeta dos 
.. simplesll: 

CRUCIFIXO 

.. Minha mae, quem e aquele 
pregado naquela cruz?lI 
- Aquele, filho, e Jesus .. . 
E a santa imagem d'Ele! 

.. E quem e Jesus?lI - E Deus! 

..E quem e Deus?lI - Quem nos cria, 
Quem nos manda a luz do dia 
E fez a terra e os ceus; 

E velo ensinar a gente 
Que todos somos Irmoos, 
E devemos dar as moos 
Uns aos outros irmamente: 



-JOAO DE DEUS 
Poeta-Educador 

D
e seu nome completo, Joao de Deus 
Ramos, foi um delicadissimo poeta do 
Amor, simples, natural, espontaneo, 

encantador, sem nebulosidades nem 
arrebiques. 

Era filho de pais humildes. Nasceu em 08 
de Marc;:o de 1830 em S. Bartolomeu de 
Messines e morreu em Lisboa em 11 de Ja
neiro de 1896. 

A primeira instruc;:ao recebeu-a em casa 
aprendendo entao 0 latim. 

. -
"' \.1 
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Ant6nio Cabral Rego 
Mario Nobre dos Santos 
Joao Pedro Pinheiro da Silva 

Em 1849 foi estudar para Coimbra em cuja 
Universidade cursou 0 Direito, curso que por 
varias vezes interrompeu. 0 seu desenvolvi
mento espiritual nada ficou a dever ao ensi
no universitario que se achava entao num 
dos seus period os de malor decadencia. 

Em 1850 ficou no sua terra natal, perden
do 0 curso que vinha frequentando. Foi p~r 
essa altura que compos a sua primeira poe
sia. Regressado a Coimbra veio a adquirir 0 

grua de bacharel mas nos anos 56 a 58 au-
sentou-se novamente. Chegou a 
pensar-se que nao concluiria a sua 
formatura mas, uma prolong ada 
doenc;:a duma sua irma fe-Io voltar 
a Universidade em 1858. A formatu
ra de Joao de Deus como ele pro
prio dizia, «Ievou dez anos, como a 
guerra de Troia)). 

Ao tempo em que se matricu
lava no 5. 0 ano. matriculava-se 
tambem em Coimbra, no 1.0 ano. 
Antero de Quental que, desde logo 
o admirou e exaltou muito. Em 1860, 
o poeta dos «sonetos)), escrevia so
bre Joao de Deus: «E um desses 
mancebos, ricos de crenc;:a e de 
esperanc;:a que se erguem por ve
zes no meio das turbos, entoando 
um centico cheio de frescor e de 
vida de bela e poderosa originali
dade)). 

Terminada a sua formatura em 
1859, Joao de Deus deixou-se ficar 
em Coimbra ate ao ana de 1862 . 

Como seu amigo e grande 
admirador, Antero interessou-se pela 

100 ANOS DO CINEMA EM PORTUGAL 

os cn de Portugal. no dia 1 de Julho do 
corrente ano, colocarao em circulac;:ao 
uma serie de seis valores dedicada aos 

<<l00 ANOS DO CINEMA EM PORTUGAL)). Sem 
descordar da escolha das personagens que 
compoem a referida serie, que alias sao in
teiramente merecidas, lamentamos que ou
tras nao sejam incluidas, porque nao Beatriz 
Costa, recentemente falecida. 

o introdutor do cinema em Portugal (Au
relio Pais dos Reis), dois reallzadores (Leitao 
de Barros e Antonio Lopes Ribeiro). dois ac
tores (Antonio Silva e Vasco Santana) e uma 
actriz (Laura Alves) foram os escolhidos para 
comporem a serie. 

Seguidamente, numa breve sintese, 
abordaremos os dados blograficos destas 
personagens ligadas a 7.° 'Arte portuguesa. 

Nota: Em 1995, a Franc;:a e outros paises 
comemoraram os 100 Anos da invenc;:ao do 
cinema pelos irmaos Lumiere. 

Fig. 1 

AURELIO PAZ DOS REIS (1862-1931), 
introdutor do industria cinematografica em 
Portugal. 

Fig. 1. Taxa 98$00. 
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Par Victor Correia 

A Aurelio Paz dos Reis se deve 0 inicio do 
projecc;:ao cinematografica. Segundo A. Vi
deira Santos «A Historia do Cinema Portugues 
comec;:a no Porto a 12 de Novembro de 1896, 
pOis foi nessa data que se efectuou a primei
ra sessao comercial com peliculas de motivos 
portugueses, filmadas por um portugues: Au
relio Paz dos Rels. Verificou-se no «PrinCipe 
Rea!>" sendo os filmes projectados por um 
«KINET6GRAFO PORTUGUES)). Doze quadros 
preencheram 0 primeiro Kinetografo: sete 
nacionais e cinco estrangeiros. Os portugue
ses eram os seguintes: Jogo do pau (Santo 
Tirso), Saida do pessoal operario da Fabrica 
Confianc;:a (1), Chegada de um comboio 
americana a Cadouc;:os, 0 Ze Pereira no 
Romaria de Santo Tirso, a Feira de S. Bento, A 
Rua do Ouro (Lisboa) e Marinha)). 

Fig. 2 

LEITAo DE BARROS (1896-1967), realizador. 
Fig. 2, Taxa 100$00. 
Jose Julio Marques Leitao de Barros nas

ceu no Porto, a 22 de Outubro de 1896. Cursa 

(1) Curioso esle filme. J6 que os Irrnoos Lumlere no sessoo de 
1 de Junho de 1895. no suo cldade nalal de Lyon. pro
Jectaram .Saida dos oper6rios do F6brlca Lumlere •. 
A prlmelra apresenlac;:oo publico do Clnemal6grafo 
Lumlere fol no nolle de 28 de Dezembro de 1895. no 
Saloo do .Grand Cafe •• em Paris. 



o liceu, a Escola de Belas-Artes, as Faculda
des de Ciencias e Letras de Lisboa e a Escola 
Normal Superior da Universidade de Lisboa. 
Professor Iiceal de Desenho e Matematica, 
dedica-se a oufras actividades que 0 torna
riam um dos vultos publicos da sua gerac;:ao. 
Alem do jornalismo, iniciado Elm 1916, com a 
celebre entrevista a Salazar, em ,,0 Seculo», 
dedicou-se a pintura e mais tarde foi director 
da Sociedade Naclonal de Belas-Artes. 

No teatro colaborou como autor e 
cenografista de teatro declamado e de re
vista. A utradic;:ao» das marchas populares foi 
ele quem a criou, entre outros festejos de 
caracter popular. 

Em 1918 fez a sua aparic;:ao no cinema, 
atroves da Lusitania Film. Da sua filmografia 
irlam fazer parte alguns dos mais notavels 
momentos do cinema portugues dos anos 30 
e 40. 

Da sua vasta filmografia, destacam-se: 
uA Severa» (1931), primeiro filme sonoro 

portugues; uAs Pupilas do Senhor Relton> 
(1935); uBocage» (1936); "Moria Papolia» 
(1937); .Ines de Castro» (1945); uCamoes» 
(1946), etc. Foi galordoado na Blenal de 
Veneza de 1942 com 0 filme uAla-Arriba». 

Fig. 3 

ANTONIO LOPES RIBEIRO (1908-1995), rea
Iizador. 

Fig. 3, Taxa 100$00. 
Nasceu em Lisboa, a 16 de Abril de 1908. 

Frequenta 0 Liceu Pedro Nunes e 0 Instituto 
Superior Tecnico cujo curso nao concluiu. 

Apaixonado pelo cinema desde crianc;:a, 
e um dos primeiros crfticos cinematograficos 
portugueses, tendo comec;:ado em 1926 no 
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uSempre Fixe», e mais tarde, no uDiario de 
Lisboa». 

Na Renascenc;:a Graftca, em 1930, funda 
e dirige durante um ana 0 semanarlo cine
matografico KINO. Nos anos 30 cola bora em 
Imagem, Notfcias lIustrado, funda e dirige 0 
uAnimat6grafo», faz crfticas de cinema, tea
tro e circo em uA Bola». Continuaria a fazer 
crftica em varios diarios e revistas. 

Tendo comec;:ado desde crianc;:a, como 
realizador amador, inicla a sua carreira pro
fissional em 1928. Seria longa a lista de filmes 
por ele produzidos. Pora quem se interesse 
pela sua longa filmografia aconselhamos a 
consulta da sua activldade. 

Nota: Tendo-se dedicado a filatelia, a ele 
se deve 0 primelro estudo filatelico sobre 
uCeres». 

Fig. 4 

ANTONIO SILVA (1886-1971), actor. 
Fig. 4, Taxa 47$00. 
Antonio Moria da Silva nasceu em Lisboa, 

a 15 de Agosto de 1886. De orlgens modes
tas, comec;:a a trabalhar muito novo. Apaixo
nado pelo teatro participa em recitas de 
amadores e estrela-se em 1910, no antigo 
teatro da Rua dos Condes, numa pec;:a de 
TolstoL uO Novo Cristo». Percorreu muitas 
companhias, multos teatros representando 
pec;:as com reconhecido valor como princi
pal actor onde se incluiria a revista. E no ci
nema que nos Interessa fazer a sua referencia 
j6 que os seus dotes de representac;:ao natu
ral se destacam. 

A "Canc;:ao de Lisboa», de Cottinelli Telmo 
(1933); "As Pupilas do Senhor Reiton>, de Lei-

Prof. Doutor Joao Alves Dies 

os dirigentes do Clube Fliatelico de Portugal nao podem deixar de se con
gratulor e felicitor vivamente 0 seu Iiustre e prezado cons6clo Senhor Prof. Doutor Joao 
Alves Dias pela descoberta que fez no Campo da hist6ria, ciencla da sua especlalldade. 

Pelo Interesse e curiosldade de que se reveste, transcrevemos, com a devida venia, 0 artigo 
publicado no Semanario uExpresso», de 23 de Morc;:o ultimo, sobre a Identificac;:ao do mals 
antigo texto Impresso em portugues: 

uAcaba de ser identificado 0 mais antigo texto impresso em portugues. Fol dado a estampa 
em .1488. Sumario das Grar,:as, doacoes Uberdades resume os direitos sobre as terras e mares 
de Africa concedidos pelo papa ao Rei de Portugal e tera sido impresso para afixac;:ao publica, 
6 laia de edital. A datac;:ao do documento, existente no Arquivo Nacional da Torre do Tombo 
(ANTT), deve-se ao historlador Joao Alves Dias, da Universidade Nova de L1sboa. 

o Tratado de Confissom, de 8 de Agosto de 1489, cuja descoberta foi divulgada em 1965 por 
Pina Martins no uDiario de Notfcias», era ate agora considerado 0 mals antigo exemplo de 
imprensa em portugues. 0 primeiro Incunabulo (nome dado aos impressos anteriores a 1500) felto 
em Portugal e de 30 de Junho de 1487, mas trata-se de uma versao em hebraico de parte dos 
primelros IIvros da Biblia. 0 segundo - e primeiro na nossa Ifngua - passa a ser 0 Sumario, de 
10 de Abril de 1488. 

Alves Dias encontrou este ucartaz» num mac;:o de documentos avulso enquanto preparava 
o doutoramento. A letra inicial tem 0 pellcano (sfmbolo de D. Joao II) e 0 escudo portugues na 
forma que hoje Ihe conhecemos. Como esta s6 foi definlda em Conselho Regio de 1485, estava 
achada uma data mfnima. 

A chave para a data final encontra-se no ultimo por6grafo, onde se diz que nas ses do 
Reino se achar6 0 treslado da bula papal (Aeternl Regis Clementi, de Sixto IV). H6 15 dias, depois 
de vistas uma a uma as bulas existentes no ANTI, 0 historiador encontrou finalmente 0 que 
buscova: sels coplas, em latim e em portugues, todas datadas de lOde Abril de 1488 e cada 
uma com a indicac;:ao de se terem feito, por ordem do rei. outras 12. 0 total de 13 corresponde 
6 Indlcac;:ao do Sumario: cada uma das ses mais as Igrejas de S. Jorge da Mina, Madeira, S. 
Miguel, Terceira e Santiago. Quanto ao Impressor e ao local de Impressao, nada se sabe. 

IV SAlAO FllATELICO «ANIVERS.A.RIOS» 

O rganizado pelo Nucleo Filatelico do Sporting Clube de Portugal. com 0 pa
trocfnio dos Correios de Portugal e Federac;:ao Portuguesa de Fllatella e colaborac;:ao da 
Secc;:ao Filatelica do Grupo Recreativo do Boirro da Bela Vista e Cfrculo Filatelico da 

Sociedade Recreativa Musical 1.0 de Agosto Santa Iriense (ambos de Santa Irla de Azoia), rea
Iizou-se nos dias 20 e 21 de Abril passado 0 Salao Filatelico em epfgrafe, comemorativo do 90.0 

Anivers6rio do SCP e 40.0 Aniversario da Inaugurac;:ao do Est6dlo Jose Alvalade. 
o evento, que contou com a presenc;:a de 19 coleccionadores, esteve patente ao publico 

na Sala Joaquim Agostinho do Est6dio Jose Alvalade. 
A inaugurac;:ao, que esteve muito concorrida, contou com presenc;:a dos Presidentes da 

Assemblela Geral e da Direcc;:ao do SCP e do Presidente da Direcc;:ao da Federac;:ao Portuguesa 
de Filatella. Saudou as entidades oficiais e restantes convidados, 0 principal obreiro desta iniciativa, 
Sr. Carlos Calheiros da Silva, presidente do referido Nucleo Filatelico que, ap6s 0 seu discurso, 
entregou a cad a um dos expositores 0 respectivo diploma de presenc;:a e a medalha comemo
rativa do Salao. Medalha identica foi oferecida 6s entidades oficiais e a alguns dirigentes filatelicos 
convidados para 0 efeito. Breves, mas significativas palavras foram proferidas pelos dirigentes 
leonlnos atr6s referidos e pelo Sr. Pedro Vaz Pereira, presldente da FPF. 

Agradecemos sensibilizados a oferta de uma medalha ao nosso Clube. 
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, 
DOIS IMPORTANTES ACONTECIMENTOS FILATELICOS 

EM EVORA 

A 90nfraria Timbrologica Meridional. de 
Evora, foi encarregada pela Federal 
<;:ao Portuguesa de Filatelia de organi

zar, este ano, dois importantes eventos 
filatalicos. Com efeito, de 14 a 21 de Setembro 
proximo, VaG ter lugar, na capital do Alto 
Alentejo a "PHILAIBERIA 96 .. - IV Exposi<;:ao 
Filatalica Luso-Espanhola e a "EBORA 96 .. Ex
posi<;:ao Filatelica Inter-Regional. Os dois 
certames VaG ter por palco 0 Palacio de D. 
Manuel, onde ja tem sido realizados, com 
exito, identicas manifesta<;:6es filatalicas. 

A "PHILAIBERIA 96 .. comportara as especi
alidades de Filatelia Tradicional. Historia Pos
tal e Inteiros Postais. A "EBORA 96 .. esta aberta 
a todas as classes filatalicas. E coordenador 
de ambas as Exposi<;:6es 0 Senhor Pedro Vaz 
Pereira, Presidente da Direc<;:ao da FPF. 

Os expositores interessados em participar 
nos referidos eventos devem solicitar as in
forma<;:6es que pretendam a Comissao 
Organizadora, dirigindo a correspondencia a 
Confraria Timbologica Meridional. 

N. do R. 
A Direc<;:ao do CFP analisou 0 artigo "A 

ABRIR .. (que nao vem assinado, sendo, por 
isso, da responsabilidade da Comissao 
Organizadora) constante do Boletim de Di
vulga<;:ao da «EBORA 96 ... Embora nenhum 
dos membros enfie a «carapu<;:an, a Direc
c;:ao do nosso Clube sente-se magoada e 
lamenta profunda mente a terminologia usa
da pelo articulista. Como e possfvel 0 bom 
relacionamento entre filatelistas, quando se 
assiste, sistematicamente, a afirmac;:oes e ati
tudes insolitas e desrespeitosas por parte de 
«colegas .. do mesmo offcio? 

Nao somos ingenuos ao ponto de nao 
compreendermos que 0 conteudo do artigo 
e uma «directan ao CFP e seus dirigentes. 

Para que conste, nenhum dos dirigentes 
do CFP esta agarrado ao «poden. e desde 
que apare<;:am «jovensn Idoneos e dispostos a 
trabalhar que queiram tomar as «redeasn do 
Clube, basta apresentarem-se a sufragio. 
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Por outr~ lado, informamos 0 articulista que 
a organiza<;:ao dos certames acima referidos 
tinha sido entregue ao nosso Clube. Tudo fize
mos junto de varias entidades para arranjar 
espa<;:o para duas exposi<;:6es (0 grande 
problema que surge sempre em Usboa), 
mas ... tudo em vao. Ou nao ha espa<;:os dis
ponfveis ou 0 seu custo e Incomport6vel em 
face dos subsfdios concedidos. Os meios hu
manos, "jovensll tambem nao abundam por 
estas "bandasll ... 

A "brava rapaziada alentejana e mais feliz 
porque tem, praticamente, tudo a sua mer
ce e gratuitamente, alam dos apoios das 
Camaras Municipais, governos civis, Comar
cio local. etc" etc. 

Venham co para Usboa e ver-se-a a sua 
for<;:a, coragem e vontade e ... ponto final no 
assunta. 

FILATELIA-NUMISMATICA 
MADEIRA 

Coso Especializada em: 

• MOEDAS • SELOS • NOTAS· 
de 

Portugal! Ac;ores/ Madeira/ Macau 

Ex. Colonias 

CP. 4511 

COMPRA E VENDE 

Grandes Colecc;:oes e 
pec;:as isoladas 

9057 FUNCHAl CODEX 
MADEIRA - PORTUGAL 

TeL:: (0911 223070 
Fax: (0911 230805 

tao de Barros (1935); ,,0 Patio das Cantlgasll, 
de Francisco Ribeiro (1942); ,,0 Grande Eliasll, 
do mesmo realizador (1950), "Sarilho de Fral
dasll, de Constantino Esteves (1966), sao al
guns filmes, por nos, referenciados da sua 
vasta obra ffimica. 

"Este enorme actor que, nos an os 40, foi 
o esteio fundamental da chamada 'come
dia portuguesa' nao teve, nos anos 60, filmes 
que Ihe dessem um termo da carreira cine
matografica prestigiante, ... a altura do ac
tor numero um de todo 0 cinema portugues ... 

r' .... -.1 ,. 

-. '. -J";;'-~'-
DO r.., .,' 
E ~ ... ' .'\ .. 
o ~ / 100 a Q. F ,,'. nos oq 
.. :~ . - : ~\ -, . 

Fig. 5 
.A Cancrao de Usboa .. 

VASCO SANTANA (1898-1958), actor. 
Fig. 5, Taxa 78$00. • 
Vasco Antonio Rodrigues Santana, nasci

do numa famma IIgada ao teatro, filho do 
encenador Henrique Santana (1876-1935). 
sobrinho do empresario e autor Lufs Galhar
do, cursava as Belas-Artes, aos 19 anos, e era 
frequentador assfduo das caixas dos teatros. 
Chegou ao teatro atraves da revista, por 
acidente. Em 1917. 0 «comperen Artur 
Rodrigues que fazia «0 Beijoll, adoeceu. Vas
co Santana que sabia de cor 0 papel do 
«comperell foi substituf-Io, fazendo a sua im
provisada estreia, 0 comlco que 0 publico 
mais iria amar. 

Essencialmente actor de comedia, Vasco 
Santana passou pela companhia Satanela
Amarante e pela companhia de operetas de 
Armando de Vasconcelos, onde se manteve 
durante varios anos, ainda que com breves 
escapadelas a revista. Vasco Santana e au
tor de muitos exitos, assim como do argu
mento de filmes muito populares. «A Can<;:ao 
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de Usboall, de Cottinelli Telmo (1933), ,,0 Pai 
Tiranoll, «0 Patio das Cantigasn, «Fadon. 
«RibateJoll, sao filmes que ainda hoje fazem 
as delfcias de quem os ve. 

Fig. 6 
.0 Leao do Esfrela .. 

LAURA ALVES (1922-1986), actriz. 
Fig. 6, Taxa 80$00. 
Laura Alves Magno nasceu em Lisboa, a 

8 de Setembro de 1922. Come<;:ou no teatro 
em 1935 na pec;:a "Duas Gatas de Parisll, 
enquanto frequentava a Escola Machado de 
Castro. E na opereta «1900. que 0 seu talen
to se revela em 1941 , e neste ana estreia-se 
no cinema no filme «0 Pai Tiranoll, de Antonio 
Lopes Ribeiro, e ao qual se seguiram: 

,,0 Patio das Cantigasn, de Francisco Ri
beiro (1941); ,,0 Leao da Estrelan, de Arthur 
Duarte (1947); «Sonhar a Faciln, de Perdlgao 
Queiroga (1950), enquanto se dedicava no 
teatro a comedia e depois de outros filmes. 
,,0 Ladrao de Quem se Falan, de Henrique 
de Campos (1968), 0 seu ultimo filme. 
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- .Do Lonterna M6glca ao Cinematogrofo)), 
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- "Dlclon6rlo do Cinema Portugues (1962-
1988))). de Jorge Leltoo de Barros. Edlc;:oo 
da Editorial Comlnho, SA. 1989. 

- ceA Revlsta a Portuguesa)). de Vitor Pavoo 
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2 - AGRADECIMENTOS: 
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cedencla das provas fotogr6ficas dos selos 
da serle .100 Anos do Cinema em Portugal)). 



o CORREIO EM 1837 

U m decreto de 6 de Outubro de 1836 
estipulava que fosse criada uma co
missao de tres membros para propor 

medidas com a tim de reformar a Correia. Essa 
Comissao era composta por Bemardino Perei
.ra do Logo (Presidente) Brigadeiro do Real 
Corpo de Engenhelros; Paulo Midosi, Oticial 
Malor do Secretaria de Estado dos Negocios 
Estrangeiros e de Antonio Jose Serzedelo (Se
cretario) negoclante em Usboa. A ordem era 
de reduzirem 00 maximo as despesas. 

Dai resultou a 10 de Janeiro de 1837 0 
Decreta com forc;a de lei, subescrito pelo Vis
conde So do Bandeira, que tinha quase par 
tim reduzir os ordenados do pessoal (a despe
so passou de 19 300$600 rels para 13 604$200 
reis, isto no dlzer de Gullhermino de Barros) e 
os empregados de 64 a 45, quando a cres
cente servic;o dos correios reclamava a con
trario. A lei que nada tlnha de importante deu 
origem a que houvesse um grande retroces
so. A esta Reforma a hlstoriador dos Correlos a 
ela se refere escrevendo «consequencia dos 
trabalhos de uma comissao estranha 00 ser
vic;o dos Correios, protestando a necessidade 
de economlas, reduzlndo consideravelmente 
o pessoal, sufocando todos os anselos de pro
gresso pelo espac;o de vinte anosl>(l). 

o ana de mil oitocentos e trlnta e sete 
deve ter sid a um dos mais desditosos no hlsto
ria dos correlos quando 0 Dr. Jose de Sousa 
Pinto de Magalhoes era 0 5.° Sub-Inspector 
dos Correios e Postas do Reino (1833-1853) 
apesar de ter vindo a colaborar no Reforma 
Postal de 1853. 

Coda vez e mais dificil a pesquisa para 
encontrar novos elementos para a tilatelia 
portuguesa e noo se podendo inventar a 
historia, temos de recorrer a reproduc;oo de 
documentos do epoca que noo perderam a 
oportunidade. Procuramos sempre trazer ele
mentos que nunca vimos reproduzidos no 
meio filatelico. Dentro dessa ordem de ideias 
e 0 que vamos tratar no expectativa do seu 
Interesse para os marcotilistas onde as datos 
e as factos tem muito interesse. 

Desse longinquo ana de 1837 as partes 
mais interessantes que pod em ter relaciona-
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menta com a filatelia e a marcofilia, sao 
reproduzldas no integra. 

Assim. com data de 20 de Julho: 

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS 
ESTRANGEIROS. 

Tendo sido presentes a Sua Majestade a 
Rainha as Requerimentos, e as Informac;Oes 
documentadas que se houveram das respec
tivas Autorldades, acerca do actual Correia 
Assistente de Castello Branco Gaspar Jose 
Pereira do Sliva, e de Joaqulm Maxlmiano 
Madeira Pinto, que pretendia ser provido no 
referido Emprego; dos quais evidentemente se 
deprehende noo se haver ate agora legal
mente provado crime, au erro de officio 00 
primelro, e noo sendo das Suas Soberanas 
Intenc;oes a privar ninguem, sem justa causa, 
dos empregos que ocupa: E a mesma Augusta 
Senhora Servida Mandar communi car 00 Sub
Inspector Garal dos Correlos, e Postas do Rel
no, para sua intelligencla, e effeitos convenien
tas, que houve por bem Indeferlr 0 requerimen
to de Joaquim Maximiano Madeira Pinto, em 
virtude do acima exposto, e Igualmente 
Mondor Declarar 00 referido Sub-Inspector, 
que Inform ada dos relevantes servic;os por este 
ultimo prestados a Causa do Legitimldade, e 
bem assim dos incrivels soffrimentos experi
mentados tanto por elle, como por seus pals, 
durante a Govemo do Usurpac;oo do sua Co
roa: ha par bem Ordenar, que outra qualquer 
pretensoo delle seJa tomada no mals particu
lar conslderac;oo, a tim de serem remunera
dos como merecem seus valiosos servic;os. 
Pac;o das Necessidades, em 20 de Julho de 
1837. - Manuel de Castro Pereira. 

No dia 16 de Agosto: 

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS 
ESTRANGEIROS. 

Por participac;oo do Sub-Inspector Geral 
dos Correios e Postas do Reino consta que 
hoje faltaram as mal as com as Correspon
dancias do Porto, Coimbra, e Viseu, e terras 

«CONSERVA9AO DA NATUREZA» 
Mais urn livro ternatico lancrado pelos CIT 

o Clube do Coleccionador dos crr Correios de Portugal editou mais um livro temOtico, 
desta felta com a titulo «Conservac;oo da Naturezal>. 

A cerimonia de lanc;amento, que esteve concorrldisslma, ocorreu no passado dia 14 de 
Marc;o, pelas 19 horas, no Museu do Agua da EPAL em Lisboa, com a presenc;a do Secret6rla 
de Estado do Habitac;oo e Comunicac;Oes, DLD Leonor Coutlnho e do Presldente do Conselho 
de Admlnistrac;oo dos crr. 

Este magnifico livro, que vem a proposito qu~:mdo tanto ~e fala_ e escrev~ sobre a 
conservac;oo do ambiente, tem textos de J.M. Teixeira Gomes e lIustrac;oes de Jose ProJecto. 
Com design do Gablnete Artistico e Editorial dos Correios e Atelier Acacio Santos e uma edlc;oo 
bilingue, com uma tiragem de 10 mil exemplares numerados e autenticado.,:; pelo editor. A 
enriquecer esta obra estoo, ainda, os 39 selos dedicados 00 tema «Conservac;ao do Naturezal> 
que contem, desenhados por Jose Projecto e uma provo de cor impressa e numerada pela 
Imprensa Nacional-Casa do Moeda. • 

Aconselha-se a aquislc;oo deste magnifico livro em boa hora lanc;ado que, alem de tudo 
a mais, apresenta excelente aspecto grafico. 

Semina rio Internacional em Tordesilhas 
Entre 16 e 23 de Junho de 1997, vai ter lugar, em Tordesllhas, um Semlnarlo Intemacional 

sabre documentos historicos Espanhois e Portugueses relacionados com a periodo das desco
bertas. 

Este Seminario esta aberto a tilatelistas e noo tilatelistas, pod end a as eventuais Interessados 
solicitor esclarecimentos mais pormenorizados 00 promotor do evento, Doutor Michel Pacou 
40 700 HAGEl MAU - Franc;a. 

Aerofilatelia 
Prirneiro voo Lisboa/Macau/Lisboa 

No passado mes de Abril (dias 1 e 2) foram voados dols postais comemorativos deste 
importante acontecimento levado a efeito pela TAP Air Portugal. 

As pec;as voadas que restam podem ser solicitadas a TAP AIR PORTUGAL/GCRP, Apartado 
SO 194 - P. 1704 Lisboa Codex, devendo os pedidos ser acompanhados por 300$00 (coda 
pec;a). 

CAS A A. MOLD E R 
RUA 1.1 DE DEZF.MBRO, 101,3.1 PT - 1200 USBOA - PORTUGAL - TELEF.: 3421514 

TUDO PARA FILATELIA 
SELOS DE .pORTUGAL E NOVOS PArSES • SERVICO DE NOVIDADES POR ASSINA· 

DE EXPRESSAO POR1UGUESA TURA PARA QUALQUER TEMA OU PAIS 

COMPRA - VEN .OA 
Execu~lo r6plda de pecIIdos por corrHpondIncla 
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PORTUGAL 
Plano Provisorio 

PLANO DE EMISSOES PARA 1996 

Data Emlss6es Sales Oulros ArHgas 
(quanHdade) 

JUN 8 Jooo V.C. Reol 1 selo 140$ bloco 315$ 
JUN 24 J. 0/. Atlanta 4 selos 47+78+98+ 140 ble 50 selo 300$4BPM 

JUL 1 Arte Saera Mad. 4 selos 47+78+98+ 140+bkl 
100 Anos CInema 6 selos + 2 blocos 47$+78$+80$+98$+ 

100$+ 140$ (blocos 205+338) 
100 Anosfad. HII 1 selo (C. Az. Nae) 8O$+BPM 

AGO 7 Ordenoc;c5es Afons/nos 1 selo (C. Az. Int.) 350$ 
AGO 19 100 onos nose. Az. Perdlg. 1 selo (par cfm) 47$ 

SET 27 Bros6es 6 selos (Idem Cinema) 2 minif (3+3)+6BPM 

OUT 9 Dist. Domlc. do Correio 4 selos 47$+78$+98+140$ 
OUT 12 Gostronomla 6 selos (selos Idem Cinema) 

900 Anos Condo Portuealense 2 selos 47$+140$ 

NOV 12 Os Lusiodos 4 selos (por efin) 47$+78$+98$+140$ 
em folha de 16 

bloeo elSo seio 315$ 

LIS'BO.9L .9L9\LtIIQllf£ S:J{OP 

THE ANTIQUE ARCADE· PORTO BEllO MARKET 
282 WESTBOURNE GROVE· LONDON WI I 
TElEPHONE: 0171 376 8173 

de M. ALBUQUERQUE 

POSTAL ANTIQUES - Sf AMP BOXES 
WRITING IMPLEMENTS - PENS & QUILLS 

INKWELLS AND CURIOS 

HOW TO GET THERE 
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STALL 21 & 22 
SATURDAY ONLY 

8.00om 10 2.00pm 

ali confiuentes; e bem assim as de Alcobac;:a. 
Batalha. Benedictos. Carvalhos. Condeixa. 
Leiria. Pombal. Porto de Mos. e Redinha. Do 
Algarve chegaram duas malas; uma a de 
hOje. e a outra a que havia faltado no Se
gunda-felra passada. 

o Admlnistrador do Correia de Caimbra 
tambem participa que a Correio que partiu 
de Lisboa Quarta-feira 9 do corrente. chega
ra aquela Cidade a 11 com as malas arrom
bad as. dlzendo 0 Condutor. que no sitio do 
Presa Ihe apparecem um Alferes da Guarda 
Nacional de Soure. com mais homens. e que 
o conduziu a Soure. onde no coso do Admi
nistrador do Concelho arrombando as ma
las. Ihe tiraram os seguros que iam para 0 
Porto. para onde. segundo elle accrescenta. 
os mandaram por um proprio pel a beira-mar. 
E que 0 Marechal Saldanha mandara ir a sua 
presenc;:a as mesmas malas. fazendo tirar al
guns Officios. assim como algumas cartas 
particulares para 0 Porto; e que igualmente 
praticara isto com as mal as que vinham de 
Vizeu. e toda a Beira Alta. dando-Ihe um 
documento de que toes Officlos alii ficavam. 

J6 no sitio do Mucella 0 mesmo Marechal 
mandara tirar do bolsa do Correio de Ceia 
os Officios que ai vinham. 

Secretaria de Estado dos Neg6cios Es
trangeiros. 16 de Agosto de 1837. - J.V. Sil
va. 

No dia 18 de Agosto: 

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS 
ESTRANGEIROS. 

Por participac;:oo do Sub-Inspector Geral 
dos Correios e Postas do Reino consta que 
hoje faltaram as mesmas correspondencias 
do Reina, que j6 deixaram de vir no Correio 
anterior. Chegou mala de Hespanha trazen
do correspondencias de Madrid. de 13 do 
corrente. e do Norte. 

Recebeu-se mala do porto vinda pelo 
Vapor - Terceira -, a qual continha 50 car
tas e algumas avulsas; ignorando-se total
mente aonde param as tres malas que tem 
faltado daquella direcc;:oo . Secretaria 
d'Estado dos Negocios Estrangeiros. em 18 de 
Agosto de 1837. 

No dia 25 de Agosto: 

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS 
ESTRANGEIROS 

Por participac;:oes do Sub-Inspector Geral 
dos Correios. e Postas do Reino datadas a 25 
do corrente. consta 0 seguinte: que 0 Cor-
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relo daquella Adminlstrac;:oo, que no dla 23 
fora mandado pelo Tejo com as malas das 
correspondencias das Villas clrcunvlzlnhas. e 
outras ate Rio maior. voltou hoje (25) com 
respostas daquellas malas, annunclando que 
a Correia assistente de Villa Franca Ihe disse
ra, que outro Correlo que daqui partira como 
expresso para 0 General Baroo do Bonfim; 
no dia 20. fora apprehendido no sua volta, 
no sitio do P6voa. pelas tropas do marques 
de Saldanha. notfcla esta que fol confirmada 
pelo Postilhoo que 0 acompanhou. - Que 
hontem (24) pel as 7 horas do manho, che
gou pelo vapor Porio, a mala do correspon
dencia do porto. e terras alii confluentes. 0 
qual dever6 chegar hoje, se viesse por terra; 
que hoje (25) ate as duos horas da tarde so 
se tem recebido naquella Administrac;:oo as 
malas do Correia do Alem-Tejo. e Hespanha, 
incluindo dais mac;:os cartas do Norte, acom
panhados de Guias datadas de Madrid. de 
18 e 20 do corrente; e bem assim as dos 
Correios de Alcoentre. Arruda, Alhandra. 
Alverca. Azambuja. Cold as. Cartaxo. Casta
nheira. 6bidos. Rio Maior, Sacavem. e Villa 
Franca. e as de Peniche, e Atouguia chega
das as 4 horas por mar. par ordem do Gover
nador do Prac;:a de Peniche. 

No dia 26 de Agosto. 

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS 
ESTRANGEIROS 

Hoje (26) pelas 6 horas do manho chega
ram as Correspondencias de Coimbra, Vizeu. 
e terras que confluem nestes dois Correios. e 
as de Castello Branco. Covilho. Gollego. 
Abrantes. Thomar. Torres Novas. e Santarem; 
as quaes todas fazem parte das que falta
ram no Correio de hontem. As Cartas que 
deveriam ser expedidas as oito horas pela 
pequeno posta. so 0 puderam ser perto das 
dez. por falta de Empregados. 

No dia 19 de Setembro: 

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS 
ESTRANGEIROS 

llim.o e Exm.o Sr. - Apresso-me a levar 00 
conhecimento de V. EX.D copia do officio que 
recebi ontem pel a noite, do Administrac;:ao 
Geral do Correio desta Corte. expondo no
vamente a impossibilidade absoluta de fazer 
a servic;:o ordin6rio daquella Repartic;:oo. coso 
continue a noo ser attendida a requisic;:oo 
que fiz 00 Ministerio do Guerra em 7 do cor
rente. e que j6 foi por este expedida, a V. 
Ex.a para serem dispensados do servic;:o do 



Guarda Nacional as individuos indispensaveis 
para a distribuic;:oo, entrega, e expedic;:oo das 
cartas do Correia. 

Confio que V. Ex.o, dando a devido peso 
00 prejuizo, que a publico em geral vai ter 
com este transtorno de suas correspondenci
as, se apressara a dar as suas ordens, para 
serem dispensados do sabred ito servic;:o do 
Guarda Nacional as men cion ados individuos 
do Admlnistrac;:oo Geral do Correia; e que 
noo querera tamar sabre si a responsabilida
de, que Ihe caberia, pel a demora no expe
dic;:oo das sobreditas suas ordens. Deos 
Guarde a V. Ex.o Secretaria de Estado dos 
Negocios Estrangeiros, em 19 de Setembro de 
1837. - 111m. ° e Exm. ° Sr. Visconde de 
Reguengo. - Manuel de Castro Pereira. 

IIIm.o e Exm.o Sr. - Sao duos horas da 
tarde, e apenas acabam agora mesmo de 
se escrever as Iistas das cartas para serem 
expostas 00 publico, tendo sid a entregues as 
do Posta diaria aos Correios, perto do meio
dia. Os empregados da RepartiC;:oo das car
tas, que de 19 se acharam hoje reduzidos a 
5, estiveram desde as cinco horas do madru
gada trabalhando ate agora, e tem de voltar 
as tres horas para a expediente da tarde. Isto 
mesmo que hOje acontece, tem ja aconte
cido nos outros dias, ainda que noo em ta
manha extremidade: ha muito tempo que 
todos se queixam de Ihes faltarem suas car
tas, porque Correios Supranumerarios 
inexperientes, e em grande parte carrega
dos com dous Distritos, noo entregam em tres 
dias, a que deveriam entregar em poucas 
horas, hoje porem S. Ex.O Sr. Presidente das 
Cortes venda que noo se Ihe mandava a 
correspondencia dos Srs. Deputados, man
dou-a aqui buscar par um Correia, e nem 
ainda entoo se Ihe pode entregar. Noo so 
por estes motivos. mas porque e impossivel 
que as empregados noo succumbam a tao 
violento e impossivel trabalho, praticado todo, 
a do manho em jejum, e a da tarde apenas 
sobre a jantar: par tudo isto julguel dever levar 
a exposto ao conhecimento de V. Ex.o, a tim 
de que alguma providencia seja dada sabre 
a obrigac;:oo do servic;:o da Guarda Nacio
nat causa de todos estes transtornos, pais que 
ate agora ainda noo foi conhecida nos Ba
tal hoes a ordem que V. Ex.o annunciou a esta 
Sub-Inspecc;:oo. em Portaria de 24 do passa
do. Deos Guarde a V. Ex.o muitos annos. Cor
reio Geral, em 18 de Setembro de 1837. -
IIIm.o e Exm.o Sr. Manoel de Castro Pereira, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
Estrangeiros. - No impedimenta do Sub-Ins-
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pector Geral. Jodo Braz de Oliveira. - Esta 
conforme. - No impedimento do Official 
Maior, Jose Verlssimo do Silva. 

No dia 4 de Outubro: 

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS 
ESTRANGEIROS 

Manda Sua Majestade a Rainha que 0 
Sub-Inspector Geral dos Correios e Pastas do 
Reina fac;:a passar Alvaro de Nomeac;:oo de 
Correia Asslstente da Villa de Santarem. a 
favor de Rodrigo da Costa Alvares, a qual 
devera P9gar ao Cafre respectivo a pensoo 
annual de trezentos mil reis; obrigando-se a 
cumprir com as outras obrigac;:6es de famma, 
a que se tinha sujeitado a Visconde do Serra 
do Pilar, que fica demittido do referido Em
prego. Palacio das Necessidades, em 4 de 
Outubro de 1837. - Manoel de Castro Pe
reira. 

Supomos que, ao relator factos passados, 
podemos contribuir para a divulgac;:oo do 
historia postal dando novas elementos para 
a valorizac;:oo da marcofilia pre-filatelica. 

Finalizamos com um Aviso dos Correios, 
datado tambem de Julho de 1837: 

AVISO 

Em uma das caixas do Correio Geral fo
ram lanc;:adas, no dia 28 do corrente, dous 
mac;:os de Diarios do Governo sem 
sobrescripto, fechados com duos tiras de 
popel em cruz, e obreia preta, contendo um 
as Diarios num. 132. 142, e 143, e as outros, 
num. 139, 140, e 141, e duos meias folhas 
impressas que parecem ser do Chronica 
Constitucional de 1833: a pessoa que par 
estas indicac;:6es vier no conhecimento que 
as remetteu, pode-se dirigir ao respectiv~ 
Administrador para as sobrescriptar, e serem 
expedidos no primeiro Correio ao seu desti
no. 

Este Aviso tem varias particularidades 
sendo a primeira a de demonstrar que aS 
Correios tinham poucos refugos e outra tal
vez de tratar-se de uma armadilha dos pro
prios, quando escreveram «parecem ser do 
Chronica Constitucional de 183311. Noo teri
am mesmo a certeza? 

BIBLIOGRAFIA 

(1) Dos Correlos-Mores do Reino aos Administrado
res Gerais dos Correlos e Telegrafos. Godofredo 
Ferreira. 
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A 2. a EDI9AO DA «HISTORIA DO SELO POSTAL PORTUGUES» 
DO PROF. DOUTOR A.H. OLIVEIRA MARQUES 

Luiz Guilherme G. Machado 

Convidado pelo benemerito filatelista Dias Ferreira, para escrever algumas Iinhas sabre a 
lanc;:amento da 2.0 edic;:oo do fundamental obra sabre a «Hlstoria do Selo Postal Portuguesll do 
Prof. Doutor Oliveira Marques, noo pude furtar-me 6 responsabilidade de assim a fazer. Noo so 
devido ao honroso convite e, principalmente. de quem 0 formulou, como tambem pelo privi
legio de escrever algo sobre um dos personagens mais relevantes da cultura portuguesa con
temporonea. Qualquer artigo, por maior que fosse, seria pouco para sefalar desta importante 
autoridade. Estando a escrever para uma publicac;:oo filatelica, naturalmente que devera ser 
esta faceta que importara colocar em relevo. 

Como profunda admirador de sua obra historica. a que com certeza sera uma unanimida
de entre qualquer portugues com a minimo de interesse pel a passado luso, tenho que confes
sar que passel a admira-Io ainda mais (se isso for passive I), de po is do conferencia proferida 
quando do lanc;:amento do 2.0 edic;:oo da sua obra. Integrada nas actividades da 1.0 Expo-Feira 
de Filatelia, ocorrida a 30 e 31 de Marc;:o passado em Lisboa e organizada pela ACOFIL (As
sociac;:oo de Comerciantes Filatelicos de Portugal), esta brilhante iniciativa filatelica teve como 
seu ponto mais alto, a lanc;:amento da indispensavel «Historia do Selo Postal Portuguesll, agora 
revista e acrescentada de novas ilustrac;:6es pel a seu autor. Obra dividida em tres volumes e 
originalmente publicada entre 1954 e 1981, devido a varias vicissitudes relatadas durante a sua 
palestra, aparece agora no sua 2.0 edic;:oo com a mesma divisoo, mas significativamente 
melhorada no seu aspecto grafico e noo so. 

Durante a apresentac;:oo do obra, ocorrida no saba do dia 30 de Marc;:o, a Prof. Oliveira 
Marques deliciou a assistencia com a sua reconhecida retoriea, ao contar a .historiall da sua 
«Historia do Selo Postal Portuguesll, revelando todas as fases do elaborac;:oo do seu trabalho, 
com especial relevo para 0 relato da sua audacia Juvenil (tinha entoo 18 anos) para conseguir 
obter as dodos necessarios ao seu Iivro. Contou-nos tambem os varios factos pitorescos ocor
ridos com as autoridades dos cn e da Casa do Moeda, bem como com 0 celebre Almirante 
Gago Coutinho. Fica desde ja um apelo ao Sr. Professor, para que deixe a filatalia portuguesa 
um IIvro de memorias filatelicas, pols a julgar palas «historias» que vivenciou e somado ao facto 
de ter sido um dos fundadores da Federac;:oo Portuguesa de Filatelia, alem de ter convivido 
com grandes names da filatelia lusa, tera com certeza, alnda muita coisa para contar. 

De parabens mais uma vez 0 Sr. Prof. Oliveira Marques, que com a reedic;:oo melhorada 
desta importantissima obra. abrilhantou ainda mais a filatelia portuguesa. 

Agora que temos uma «Historia do Selo Postal Portuguesll, falta-nos apenas uma «Historia 
dos Correios Portuguesesll .. . 

Torre do lomba, Abril de 1996 

PORTUGAL - COLON lAS 
ESTRANGEIRO 

NOVIDADES 

MANCOLISTAS 

ASSINATURAS 

QUALQUER 

PAis I TEMA 

CONTACTE-NOS 

H. VIEIRA, FILATELIA 

APARTAOO, 135 - FARO 8002 

27 

Selos de Portugal, Ultramar 
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Novidades. Tematicos. 
Sobrescritos de 1.2 dia. 

TOOO 0 MATERIAL FILATELICO 
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«LUBRAPEX 97» 
XVI Exposi900 Filatelica 

Luso-Brasileira 

A realizac;:ao da proxima «Lubrapex)) foi entregue pela Federac;:ao Portuguesa de Filatelia ao 
prestigiado Clube Nacional de Filatelia. com sede na cidade Invicta. 

Este importante evento luso-brasileiro esta marcado para 0 mes de Julho de 1997 e decor
rera entre os dlas 5 a 13. 0 Clube organizador conta com 0 patrocinio da Federac;:ao Portu
guesa de Filatelia e dos cn. Correlos de Portugal. SA. 0 local previsto para a Exposic;:ao e 0 
Museu dos Transportes e Comunicac;:oes (Edificio da AlfCindega Nova do Porto). 

Ja foi distribuido 0 Boletim zero Suplemento. no qual consta as entidades que constituem 
a Comissao Organizadora e se faz uma breve. mas interessante historia. sobre estas Exposic;:6es 
Bilaterais que. alternadamente. de dois em dois anos. se realizam em Portugal e no Brasil. desde 
1966. 

t coordenador da FPF para a «Lubrapex 97)) 0 nosso prezado amigo Senhor Fernando 
Calheiros. 

Encaminhamento de Correio para a Bosnia 
e recep900 de correio proveniente da Bosnia 

Pela importancia de que se reveste. transcreve-se uma circular que entrou em vigor no 
passado dia 6 de Fevereiro. do director dos cn. Alberto A.M. Pimenta. sobre 0 assunto em 
epigrafe : 

1. EXPE~IC;:AO DE CORREIO DE PORTUGAL PARA OS SOLDADOS PORTUGUESES EM MISSAO 
NA BOSNIA 

o correio dirigido aos sold ados portugueses na Bosnia deve conter na zona do enderec;:o. 
o nome do destinatario e ~a respectiva Unidade Militar e. ainda. a indicac;:ao «CASELLA POSTALE 
ROMA 1300187 ROMA ITALlA)). 

A tim de acelerar 0 processo de separac;:ao e reencaminhamento deste correio. a Estac;:ao 
de Permuta de Lisboa formulara expedic;:6es aviqo fechadas encaminhadas para ROMA 
FIUMICIN9. contendo no rotulo CN35 (ex. Av. 8) a indicac;:ao uCASELLA POSTALE ROMA 1300187 
ROMA ITALlA)). 

2. RECEPC;:AO DE CORREIO PROVENIENTE DA BOSNIA 

REGRA GERAL 
o correia enviado pelos sold ados portugueses na Bosnia chegara a Estac;:ao de Permuta de 

Lisboa em sacos proprios transmitidos pelos Correios de Italia. devendo ser imediatamente 
encaminhado para os respectivos destinatarios. 

SITUA<;:AO PARTICULAR 
Regularmente um aviao militar portugues transportara correia da Bosnia para Portugal. que 

sera remetido aos respectivos destinatarios pelo Estado-Maior do Exercito. atraves da mod ali
dade de Avenc;:a. pagando as respectivas tarifas do servic;:o nacional. 
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EI Correo en la Colonia Penal de Tarrafal, 
S. Thiago, Cabo Verde (1936-1950) 

E n 1974. publique en el magazine de la 
«Portuguese Philatelic Societyl! (PPS). de 
Inglaterra. dos articulos sabre el 

«Correol! en la Colonia Penal de Tarrafal 
durante los anos en que estuvo abierto este 
Campo de concentracion. mas de una vez. 
lIamado «campo da morte)). 

Transcurridos tantos anos. can ocasion de 
estar ordenando mi coleccion de Cabo Ver
de. he pensado que quizas fuera interesante 
para los lectores del Boletin del CFP conocer 
el contenido de aquellos articulos. ahara re
fundidos en uno solo actualizado can los 
nuevas datos y material que can el tiempo he 
ida recogiendo en relacion can esta Colonia 
Penal. hoy felizmente casi olvidada. 

COLONIA PENAL DE TARRAFAL 

La Colonia Penal de Tarrafal fue crada 
por Decreto n.o 26 539 de 13 de Abril de 1936. 
como centro de reclusion. dependiente del 
Ministerio de Justicia. para condenados a 
penas de destierro por delitos politicos. y para 
presos por delitos comunes que en las prisiones 
de la Metropoli observaran mala conducta 0 
fueran refractarios a la disciplina. 

Para terminar el lugar en donde deberia 
instalarse la Colonia. el Gobierno nombro una 
Comision de tecnicos que despues de varios 
estudios eligio la zona denominada uAchada 
Grandel! al Norte de la Bahia de Tarrafal en 
la Isla de S. Thiago. en cuanto que segOn 10 
version oficial dicho lugar reunla las 
condiciones de salubridad. higiene. recursos 
naturales. comunicaciones y vigilancia. 
requeridas para el caso (fig. 1) . 

La realidad geografica contradice el 
dictamen de la Comision. ya que uAchada 
Grande)) a tres kilometros de Tarrafal. es uno 
de los lug ares mas insanos y peor dotados de 
recursos naturales de todas clases no solo de 
la Isla de S. Thiago sino tambien de todo el 
Archipielago de Cabo Verde. 
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Felix G6mez-Guillam6n 

Fig. 1 
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CABJ VERDE 

Por otra parte. la Colonia. bajo la 
jurisdiccion del Ministerio del Interior. dependio 
siempre de 10 PVDE (despues PIDE): y esta 
comprobado que adem as de los pres os con
denados por delitos politicos y comunes. 
figuraron entre los reclusos hasta aproxima
damente el ana 1950. detenidos sin formacion 
de juicio y presos que ya habian cumplido 
supena. 

La Colonia Penal ocupaba en uAchada 
Grande)) una superficie de un kilometro 
cuadrado. Los pabellones de los presos 
estaban situ ados dentro de un rctangulo de 
200 metros de largo por 150 de ancho. ro
deado de doble alambrada y una especie 
de muro de tierra que 10 aislaba por completo 
del exterior (fig . 2). La Colonia. con una 
capacidad para 220 reclusos. fue inaugura
da en Octubre de 1936. y clausurada a 
mediados del ana 1954. 

ORGANIZACION Y REGIMEN DEL CORREO 

AI margen de toda clase de consi
deraciones politicas es indiscutible que. du-



J 

j 

---;.--- ':-1 

~~o00 I 
I!! 

~00 0~[Zj 
®18l18l 

_--,I 1--' __ 

Fig. 2 

rante los an os de 10 guerra civil espanola y 
los primeros de 10 segundo guerra mundial. el 
regimen de disciplina de 10 Colonia Penal de 
Tarrafal fue muy rfgido y las condiciones de 
vida extremadamente diffciles. 

Los reclusos solo podian escribir par el vapor 
correo sis Guine. cuya carrera normal era de 
45 dias. Durante 10 II Guerra Mundial fue 
frecuente que el sis Guine retrasara sus viajes. 
quedando los reclusos aislados de sus familiares 
y amigos durante meses. ya que estaba 
prohibido el uso de cualquier otro barco. 

Una semana antes de 10 lIegada del sis 
Guine 01 puerto de Praia. las autoridades de 
10 Colonia paralizoban todos los trabajos de 
los presos en un determinado dia para 
dedicarlo 01 «correo)). Un preso de coda 
Pabellon. en 10 manana del lIamado «dia do 
correio)) retiraba de 10 Secretaria un numero 
de «envelopes)) y hojas de popel que per
mitiera a coda uno de los reclusos escribir hasta 
tres cartas de una sola hoja. AI finalizar el dia. 
el preso que habia recogido el material para 
escribir. tenia que devolver el mismo numero 
de «envelopes)) y hojas escritas 0 en blanco. 

T oda 10 correspondencia estaba sujeta a 
censura. Los presos tenian prohibido tratar en 
sus cartas de asuntos polftlcos. sociales 0 de 
guerra. 0 cualquiera otros que no fueran de 
estricto caracter familiar. Por supuesto. los 
censores eran muy rfgidos en cuanto a 
posibles alusiones a 10 vida cotidiana de la 
Colonia como 10 alimentacion. trabajos. 0 
asitencia medica. Tambien estaban 
prohibidas las cuestiones relacionadas con 
procesos judiciales 0 expedientes administra
tivos propios 0 de companeros. 

Los censores. a veces. tachaban los tex
tos. pero en general destruian las cartas sin 
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comunicarselo a los presos. que podrian ser 
sancionados con 10 prohibicion de escribir en 
los proximos barcos, 0 con la reclusion por 
unos dias en 10 «frigideira)). especie de 
calabozo 0 celda de castigo de 10 Colonia. 

Naturalmente. las normas anteriores se 
modificaban en determinadas circunstancias 
o momentos. en funcion del concepto de 
disciplina y caracter de los Directores de 10 
Colonia que fueron suceqiendose en el 
tiempo. 0 como consecuencia de 10 conducta 
individual 0 colectiva de los pres os. Durante el 
primer ano. los reclusos solo pod ian escribir una 
carta coda 45 dias. y 10 retencion de 10 
correspond en cia exterior por semana 0 meses 
era muy frecuente. Con ocasion de un intento 
de fuga en Agosto de 1937. se suspendio el 
correo durante seis meses; y cuando se 
reanudo. el director capitan Manuel dos Reis 
obligo a los presos a proveerse en adelante 
de popel y «envelopes)) en 10 cantina a unos 
precios abusivos en su propio provecho. Otras 
veces. sin embargo. el regimen se suavizoba 
ampliandose el numero de cartas y billetes 
postales que podian enviarse 01 exterior. como 
en el coso del capitan Olegario Antunes. 0 de 
quien Ie sucedio. en el cargo de director de 10 
Colonia. capitan Filipe Barros. 

Terminadas las operaciones de censura. 
uno 0 varios empleados de 10 Secretaria. 
cerraban. franqueaban y preparaban las 
cartas para entregarlas en 10 «esta<;:ao do 
correio)) de Tarrafa!. desde donde eran 
conducidas a 10 Administracion de Praia. a 
70 kms de distancia en el extremo opuesto 
de 10 isla. Otras veces. eran los propios 
funcionarios de 10 Colonia penal. quienes 
trasladaban el correo directament a Praia 
para su ulterior curso via sis Guine. 

, 
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MACAU 

MACAU VISTO POR ..• HERCULANO ESTORNINHO 

Clrculageo: Desde 1 de Abril de 1996 
Desenho: Herculano Estornlnho (Adapt. CTT Macau) 
Impresseo: INCM. Off-set 
Folhas: De 50 selos 
Papel: Esmalte 
Denteado: 12x12 
Formato: 30x40 mm/4Ox30 mm 
Selos: 
0.50 500.000 1.50 ' 230.000 
3.00 230.000 5.00 230.000 
Bloco: 
Contem 1 selo de $10.00-172.500 ex. 
FDC: Macau. 

LENDAS E MITOS III 

Clrcula900: Desde 30 de Abril de 1996 
Desenho: Poon Kam Ling 
Impresseo: INCM. Off-set 
Folhas: De 12 selos 
Papel: Esmalte 
Denteado: 12x12 
Formato: 30x40 mm 
Selos: 
3.50 
3.50 
3.50 
Bloco: 

270.000 
270.000 
270.000 

Contem 3 selos de $10.50 225.000 ex. 
FDC: Macau. 

CASAS DE CHA TRADICIONAIS CHINESAS 

Circulo900: Desde 17 de Malo de 1996 
Desenho: Ng Wal Kin 

: ....................... : ....................... : 
: ~IJ(CHi~CHI.'CEW •• !.!"~ • : 

: M."J fJn"J : 
: MACAU MACAU : 
: .: .;'/.11,,; ,.~;:,~~, ' : 

: '} ) : 
: L..Jl"lt_ ~"t' : ......... . ..... . 
: 'J r; : 
: ,,_d't~ L .. II'1c..., : 

: "~~H: n~!;""':,l : 
: MACAU MACAU : 
~. "I"J "I"J ~ 

~D!oU.~CHl.\'ESA5 •• !!!!.. •. : ....................... . ...................... . 

ImpressCia: INCM. Off-set •.........................•.......•.••••.••.......... 
Folhas: De 16 selos 
Papel: Esmalte 
Denteado: 12x12 
Formato: 40x30 mm 
Selos: 
2.00 250.000 2.00 250.000 
2.00 250.000 2.00 250.000 
Bloco: 
Contem 1 selo de $8.00-200.000 ex. 
FDC: Macau. 
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La correspondencia dirigida a los presos. 
tambi{m estaba sujeta a censura. 
destruYElndose todas aquellas cartas que 
trataran asuntos que no fueran de mera 
informacion del estado de salud de los 
remitentes. Muchas veces las cartas se 
entregaban a los pres os con injustificado 
retraso 0 arbitrariamente las recibian unos 
reclusos antes que otros. como en el coso de 
los 110m ados en el «argoh> de 10 Colonia. 
«bufos» Y «rachados». es decir «delatores» y 
«regenerados» (revolucionarios que habian 
abandonado sus ideas politicos). 

Cada vez que se recibia correo en 10 
Colonia. se preparaban en Secretaria unas 
listas para enviarlas a 10 sede de la PVDE 
(despues PIDE) en Usboa. con los nombres. 
apellidos y direcciones de los remitentes. 

CARACTERiSTICAS DE LOS .. ENVELOPES .. 
DE TARRAFAL 

Para determinar las principales caracte
risticas de los «envelopes» de Tarrafal he 
tenido en cuenta los testimonios de los autores 
de los libros que figuran en este articulo bajo 
el epigrafe de «Bibliografia» y el examen de 
23 «envelopes». de los que 21 de ellos figuran 
en mi coleccion. 

1. Los «envelopes» de Tarrafal deben es
tar franqueados de acuerdo con el siguiente 
cuadro de T arifas postales: 

BHlatas 
Fachos Cartas poslalas Certlncado 

1 Enero 1932 80c SOc 40c 
28 Julio 1941 SOc 30c SOc 
6 Nov. 1948 1 E SOc 1.S0E 
1 Oct. 1967 1 E SOc 1.SOE 

2. Los «carimbos de data completa» 
correspond en a Tarrafal 0 Praia. Las cartas 
certificadas que conozco. siempre lIevan 
adheridas las etiquetas de «registro» con el 
nombre manuscrito de «Tarrafal». 

Los 23 «envelopes» estan dirigidos a Lis
boa. y por tanto lIevan estampados 01 reverse 
«carimbos» de Lisboa. y cuando proceden de 
10 «estac;:oo posta!» de Tarrafal tambien el de 
Praia como de transito. 

Examinando las diferencias de fechas 
entre los «carimbos» de Praia y Usboa en coda 
uno de los «envelopes». se observa que el 
numero de dios de diferencia es muy variable. 
siendo el maximo de 62 dis y el minima de 12 
dias. En mis articulos ingleses me precipite 01 
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afirmar que la difrencia de fechas deberia 
ser de aproximadamente SO dias por el hecho 
de que 10 periodicidad de 10 carrera del sIs 
Guine era de 4S dias. Ahora pienso que las 
diferencias de dias son maximas 0 minimas. 
en funci6n de que las cartas fueran recogidas 
en Praia por el sIs Guine. en viajes de ida a 
en los de vuelta a Usboa. 

3. Todos los ccenvelopes» de Tarrafaillevan 
estampado 01 reverso el sella de 10 Colonia 
Penal. que pienso tuviera 10 doble funcion de 
acreditar el origen de 10 carta. y el hecho de 
que una vez censurada. quedaba autoriza
do su circulacion. 

Existen tres tipos de marcos can las 
siguientes caracteristicas (fig. 3): 

~ 
c P • C010nia Peno!Jl 

o ·19m11 
tinta violate 
Junio 1940-Mano 19<14 

!!e...!! 
o .40-)9rrm 
tint. violeta 
Enero 1937 
Abril 19U -Feb. 1945 

' 42x25n", 
tinta violc ta 
Junio 1945·Di &: . 1948 

Fig. 3 

4. Las marcos anteriores tipos II y III. siempre 
aparecen en los «envelopes» de Tarrafal 
aseveradas can 10 firma del censor. que 
normalmente 10 era el propio director de 10 
Colonia Penal. De las firmas que figuran en 
mi coleccion. solo he podido identificar 10 del 
capitan Filipe Barros (fig. 4). 

Fig. 4 

Continuno no proximo numero 



Novas Emissoes 
Portuguesas 

PROFISSOES E PERSONAGENS 
DO SECULO XIX 

Emlsseo bose: 2.0 Grupo 
Circulac;:eo: Desde 20 de Morc;:o 
de 1996 
Desenho: Jose Luis Tinoco 
Impresseo: INCM. Off-set 
Folhas: De 100 selos 
Popel: Esmalte 
Denteados: 12x12 3/4x12 1/2 
Formato: 27.7x30.6 mm 
Selos: 3$00 47$00 78$00 

100$00 250$00 
Cartelras: 

Com 10 selos de 47$00 
Com 10 selos de 78$00 

Carta Intelra: 47$00 
Bilhete Postal: 47$00 
FDC: Usboo. Porto. Coimbra. Evora. Foro. Funchal e 

Ponto Delgado. 

UNICEF 1946-1996 

Clrculac;:oo: Desde 12 de Abril de 1996 
Desenho: Niels Fischer 
Impressoo: INCM. Off-set 
Folhas: De 25 selos 
Popel: Esmalte 
Denteado: 12x 12 1 /2 
Formato: 8Ox30.6 mm 
Selos: 
78$00 500.000 

140$00 500.000 
Cartelras: 
Com 2 selos de 78$00 e 2 de 140$00 

50.000 436$00 
FOC: Usboo. Porto. Colmbra. Evora. Foro. Funchal 

e Ponto Delgado. 

100 ANOS DA MORTE DE JOAO DE DEUS 

Clrculac;:oo: Desde 12 de Abril de 1996 
Desenho: Luiz Duran/Corlos Leltoo 
Impressoo: Utografla Maio. Off-set 
Folhas: De 50 selos 
Popel: Esmalte 
Denteado: 12x12 1/2 
Formato: 40x30.6 mm 
Selos de 78$00 500.000 
FOC: Usboo. Porto. Colmbra. Evora. Foro. Funchal e Ponto Delgado. 
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500 AN OS DO NASCIMENTO DE JOAO DE BARROS 

Clrculac;:eo: Desde 12 de Abril de 1996 
Desenho: Luiz Duran/Corlos Leitoo 
Impresseo: lItografia Maio. Off-set 
Folhas: De 50 selos 
Popel: Esmalte 
Denteado: 12x12 1/2 
Formato: 40x30.6 mm 
Selos de 140$00 500.000 
FDC: Usboo. Porto. Colmbra. Evora. Foro. Funchal e Ponto Delgado. 

MULHERES CELEBRES· EUROPA 

Circulac;:Oo: Desde 3 de Maio de 1996 
Desenhos: Acacio Santos/Nella Caixlnho 
Impresseo: INCM. Off-set 
Folhas: De 50 selos 
Popel: Esmalte 
Denteado: 12x 12 1 /2 
Formato: 40x30.6 mm e 30.6x40 mm 
Taxas e tiragens: 

98$00 500.000 
98$00 500.000 
98$00 500.000 

Folhas minlatura: 
3 ex. com 3 selos coda 
3x294$00-3x 100.000 
Bilhete Postal 
3x55$00 
FOC: Usboo. Porto. Colmbra. Evora. Foro. Funchal 

e Ponto Delgado. 

FAROIS DOS AC;:ORES 

Circulac;:oo: Desde 3 de Malo de 1996 
Desenhos: Vitor Santos 
Impressoo: INCM. Off-set 
Folhas: De 25 selos 
Popel: Esmalte 
Denteado: 12x 12 1 /2 
Formato: 80x30.6 mm 
Taxas e tlragens: 

47$00 1.000.000 
78$00 500.000 
98$00 500.000 

140$00 500.000 
Bloco: 
Com 1 selo de 200$00 e a tiragem de 80.000 ex. 
Bllhetes postals 
4x55$00 
FOC: Lisboa. Porto. Colmbra. Evora. Foro. Funchal 

e Ponto Delgado. 
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Novas Emissoes 
Portuguesas 

PROFISSOES E PERSONAGENS 
DO SECULO XIX 

Emlsseo bose: 2.0 Grupo 
Circulac;:eo: Desde 20 de Morc;:o 
de 1996 
Desenho: Jose Luis Tinoco 
Impresseo: INCM. Off-set 
Folhas: De 100 selos 
Popel: Esmalte 
Denteados: 12x12 3/4x12 1/2 
Formato: 27.7x30.6 mm 
Selos: 3$00 47$00 78$00 

100$00 250$00 
Cartelras: 

Com 10 selos de 47$00 
Com 10 selos de 78$00 

Carta Intelra: 47$00 
Bilhete Postal: 47$00 
FDC: Usboo. Porto. Coimbra. Evora. Foro. Funchal e 

Ponto Delgado. 

UNICEF 1946-1996 

Clrculac;:oo: Desde 12 de Abril de 1996 
Desenho: Niels Fischer 
Impressoo: INCM. Off-set 
Folhas: De 25 selos 
Popel: Esmalte 
Denteado: 12x 12 1 /2 
Formato: 8Ox30.6 mm 
Selos: 
78$00 500.000 

140$00 500.000 
Cartelras: 
Com 2 selos de 78$00 e 2 de 140$00 

50.000 436$00 
FOC: Usboo. Porto. Colmbra. Evora. Foro. Funchal 

e Ponto Delgado. 

100 ANOS DA MORTE DE JOAO DE DEUS 

Clrculac;:oo: Desde 12 de Abril de 1996 
Desenho: Luiz Duran/Corlos Leltoo 
Impressoo: Utografla Maio. Off-set 
Folhas: De 50 selos 
Popel: Esmalte 
Denteado: 12x12 1/2 
Formato: 40x30.6 mm 
Selos de 78$00 500.000 
FOC: Usboo. Porto. Colmbra. Evora. Foro. Funchal e Ponto Delgado. 
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500 AN OS DO NASCIMENTO DE JOAO DE BARROS 

Clrculac;:eo: Desde 12 de Abril de 1996 
Desenho: Luiz Duran/Corlos Leitoo 
Impresseo: lItografia Maio. Off-set 
Folhas: De 50 selos 
Popel: Esmalte 
Denteado: 12x12 1/2 
Formato: 40x30.6 mm 
Selos de 140$00 500.000 
FDC: Usboo. Porto. Colmbra. Evora. Foro. Funchal e Ponto Delgado. 

MULHERES CELEBRES· EUROPA 

Circulac;:Oo: Desde 3 de Maio de 1996 
Desenhos: Acacio Santos/Nella Caixlnho 
Impresseo: INCM. Off-set 
Folhas: De 50 selos 
Popel: Esmalte 
Denteado: 12x 12 1 /2 
Formato: 40x30.6 mm e 30.6x40 mm 
Taxas e tiragens: 

98$00 500.000 
98$00 500.000 
98$00 500.000 

Folhas minlatura: 
3 ex. com 3 selos coda 
3x294$00-3x 100.000 
Bilhete Postal 
3x55$00 
FOC: Usboo. Porto. Colmbra. Evora. Foro. Funchal 

e Ponto Delgado. 

FAROIS DOS AC;:ORES 

Circulac;:oo: Desde 3 de Malo de 1996 
Desenhos: Vitor Santos 
Impressoo: INCM. Off-set 
Folhas: De 25 selos 
Popel: Esmalte 
Denteado: 12x 12 1 /2 
Formato: 80x30.6 mm 
Taxas e tlragens: 

47$00 1.000.000 
78$00 500.000 
98$00 500.000 

140$00 500.000 
Bloco: 
Com 1 selo de 200$00 e a tiragem de 80.000 ex. 
Bllhetes postals 
4x55$00 
FOC: Lisboa. Porto. Colmbra. Evora. Foro. Funchal 

e Ponto Delgado. 
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MACAU 

MACAU VISTO POR ..• HERCULANO ESTORNINHO 

Clrculageo: Desde 1 de Abril de 1996 
Desenho: Herculano Estornlnho (Adapt. CTT Macau) 
Impresseo: INCM. Off-set 
Folhas: De 50 selos 
Papel: Esmalte 
Denteado: 12x12 
Formato: 30x40 mm/4Ox30 mm 
Selos: 
0.50 500.000 1.50 ' 230.000 
3.00 230.000 5.00 230.000 
Bloco: 
Contem 1 selo de $10.00-172.500 ex. 
FDC: Macau. 

LENDAS E MITOS III 

Clrcula900: Desde 30 de Abril de 1996 
Desenho: Poon Kam Ling 
Impresseo: INCM. Off-set 
Folhas: De 12 selos 
Papel: Esmalte 
Denteado: 12x12 
Formato: 30x40 mm 
Selos: 
3.50 
3.50 
3.50 
Bloco: 

270.000 
270.000 
270.000 

Contem 3 selos de $10.50 225.000 ex. 
FDC: Macau. 

CASAS DE CHA TRADICIONAIS CHINESAS 

Circulo900: Desde 17 de Malo de 1996 
Desenho: Ng Wal Kin 

: ....................... : ....................... : 
: ~IJ(CHi~CHI.'CEW •• !.!"~ • : 

: M."J fJn"J : 
: MACAU MACAU : 
: .: .;'/.11,,; ,.~;:,~~, ' : 

: '} ) : 
: L..Jl"lt_ ~"t' : ......... . ..... . 
: 'J r; : 
: ,,_d't~ L .. II'1c..., : 

: "~~H: n~!;""':,l : 
: MACAU MACAU : 
~. "I"J "I"J ~ 

~D!oU.~CHl.\'ESA5 •• !!!!.. •. : ....................... . ...................... . 

ImpressCia: INCM. Off-set •.........................•.......•.••••.••.......... 
Folhas: De 16 selos 
Papel: Esmalte 
Denteado: 12x12 
Formato: 40x30 mm 
Selos: 
2.00 250.000 2.00 250.000 
2.00 250.000 2.00 250.000 
Bloco: 
Contem 1 selo de $8.00-200.000 ex. 
FDC: Macau. 
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La correspondencia dirigida a los presos. 
tambi{m estaba sujeta a censura. 
destruYElndose todas aquellas cartas que 
trataran asuntos que no fueran de mera 
informacion del estado de salud de los 
remitentes. Muchas veces las cartas se 
entregaban a los pres os con injustificado 
retraso 0 arbitrariamente las recibian unos 
reclusos antes que otros. como en el coso de 
los 110m ados en el «argoh> de 10 Colonia. 
«bufos» Y «rachados». es decir «delatores» y 
«regenerados» (revolucionarios que habian 
abandonado sus ideas politicos). 

Cada vez que se recibia correo en 10 
Colonia. se preparaban en Secretaria unas 
listas para enviarlas a 10 sede de la PVDE 
(despues PIDE) en Usboa. con los nombres. 
apellidos y direcciones de los remitentes. 

CARACTERiSTICAS DE LOS .. ENVELOPES .. 
DE TARRAFAL 

Para determinar las principales caracte
risticas de los «envelopes» de Tarrafal he 
tenido en cuenta los testimonios de los autores 
de los libros que figuran en este articulo bajo 
el epigrafe de «Bibliografia» y el examen de 
23 «envelopes». de los que 21 de ellos figuran 
en mi coleccion. 

1. Los «envelopes» de Tarrafal deben es
tar franqueados de acuerdo con el siguiente 
cuadro de T arifas postales: 

BHlatas 
Fachos Cartas poslalas Certlncado 

1 Enero 1932 80c SOc 40c 
28 Julio 1941 SOc 30c SOc 
6 Nov. 1948 1 E SOc 1.S0E 
1 Oct. 1967 1 E SOc 1.SOE 

2. Los «carimbos de data completa» 
correspond en a Tarrafal 0 Praia. Las cartas 
certificadas que conozco. siempre lIevan 
adheridas las etiquetas de «registro» con el 
nombre manuscrito de «Tarrafal». 

Los 23 «envelopes» estan dirigidos a Lis
boa. y por tanto lIevan estampados 01 reverse 
«carimbos» de Lisboa. y cuando proceden de 
10 «estac;:oo posta!» de Tarrafal tambien el de 
Praia como de transito. 

Examinando las diferencias de fechas 
entre los «carimbos» de Praia y Usboa en coda 
uno de los «envelopes». se observa que el 
numero de dios de diferencia es muy variable. 
siendo el maximo de 62 dis y el minima de 12 
dias. En mis articulos ingleses me precipite 01 
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afirmar que la difrencia de fechas deberia 
ser de aproximadamente SO dias por el hecho 
de que 10 periodicidad de 10 carrera del sIs 
Guine era de 4S dias. Ahora pienso que las 
diferencias de dias son maximas 0 minimas. 
en funci6n de que las cartas fueran recogidas 
en Praia por el sIs Guine. en viajes de ida a 
en los de vuelta a Usboa. 

3. Todos los ccenvelopes» de Tarrafaillevan 
estampado 01 reverso el sella de 10 Colonia 
Penal. que pienso tuviera 10 doble funcion de 
acreditar el origen de 10 carta. y el hecho de 
que una vez censurada. quedaba autoriza
do su circulacion. 

Existen tres tipos de marcos can las 
siguientes caracteristicas (fig. 3): 

~ 
c P • C010nia Peno!Jl 

o ·19m11 
tinta violate 
Junio 1940-Mano 19<14 

!!e...!! 
o .40-)9rrm 
tint. violeta 
Enero 1937 
Abril 19U -Feb. 1945 

' 42x25n", 
tinta violc ta 
Junio 1945·Di &: . 1948 

Fig. 3 

4. Las marcos anteriores tipos II y III. siempre 
aparecen en los «envelopes» de Tarrafal 
aseveradas can 10 firma del censor. que 
normalmente 10 era el propio director de 10 
Colonia Penal. De las firmas que figuran en 
mi coleccion. solo he podido identificar 10 del 
capitan Filipe Barros (fig. 4). 

Fig. 4 

Continuno no proximo numero 
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Fig. 2 

rante los an os de 10 guerra civil espanola y 
los primeros de 10 segundo guerra mundial. el 
regimen de disciplina de 10 Colonia Penal de 
Tarrafal fue muy rfgido y las condiciones de 
vida extremadamente diffciles. 

Los reclusos solo podian escribir par el vapor 
correo sis Guine. cuya carrera normal era de 
45 dias. Durante 10 II Guerra Mundial fue 
frecuente que el sis Guine retrasara sus viajes. 
quedando los reclusos aislados de sus familiares 
y amigos durante meses. ya que estaba 
prohibido el uso de cualquier otro barco. 

Una semana antes de 10 lIegada del sis 
Guine 01 puerto de Praia. las autoridades de 
10 Colonia paralizoban todos los trabajos de 
los presos en un determinado dia para 
dedicarlo 01 «correo)). Un preso de coda 
Pabellon. en 10 manana del lIamado «dia do 
correio)) retiraba de 10 Secretaria un numero 
de «envelopes)) y hojas de popel que per
mitiera a coda uno de los reclusos escribir hasta 
tres cartas de una sola hoja. AI finalizar el dia. 
el preso que habia recogido el material para 
escribir. tenia que devolver el mismo numero 
de «envelopes)) y hojas escritas 0 en blanco. 

T oda 10 correspondencia estaba sujeta a 
censura. Los presos tenian prohibido tratar en 
sus cartas de asuntos polftlcos. sociales 0 de 
guerra. 0 cualquiera otros que no fueran de 
estricto caracter familiar. Por supuesto. los 
censores eran muy rfgidos en cuanto a 
posibles alusiones a 10 vida cotidiana de la 
Colonia como 10 alimentacion. trabajos. 0 
asitencia medica. Tambien estaban 
prohibidas las cuestiones relacionadas con 
procesos judiciales 0 expedientes administra
tivos propios 0 de companeros. 

Los censores. a veces. tachaban los tex
tos. pero en general destruian las cartas sin 
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comunicarselo a los presos. que podrian ser 
sancionados con 10 prohibicion de escribir en 
los proximos barcos, 0 con la reclusion por 
unos dias en 10 «frigideira)). especie de 
calabozo 0 celda de castigo de 10 Colonia. 

Naturalmente. las normas anteriores se 
modificaban en determinadas circunstancias 
o momentos. en funcion del concepto de 
disciplina y caracter de los Directores de 10 
Colonia que fueron suceqiendose en el 
tiempo. 0 como consecuencia de 10 conducta 
individual 0 colectiva de los pres os. Durante el 
primer ano. los reclusos solo pod ian escribir una 
carta coda 45 dias. y 10 retencion de 10 
correspond en cia exterior por semana 0 meses 
era muy frecuente. Con ocasion de un intento 
de fuga en Agosto de 1937. se suspendio el 
correo durante seis meses; y cuando se 
reanudo. el director capitan Manuel dos Reis 
obligo a los presos a proveerse en adelante 
de popel y «envelopes)) en 10 cantina a unos 
precios abusivos en su propio provecho. Otras 
veces. sin embargo. el regimen se suavizoba 
ampliandose el numero de cartas y billetes 
postales que podian enviarse 01 exterior. como 
en el coso del capitan Olegario Antunes. 0 de 
quien Ie sucedio. en el cargo de director de 10 
Colonia. capitan Filipe Barros. 

Terminadas las operaciones de censura. 
uno 0 varios empleados de 10 Secretaria. 
cerraban. franqueaban y preparaban las 
cartas para entregarlas en 10 «esta<;:ao do 
correio)) de Tarrafa!. desde donde eran 
conducidas a 10 Administracion de Praia. a 
70 kms de distancia en el extremo opuesto 
de 10 isla. Otras veces. eran los propios 
funcionarios de 10 Colonia penal. quienes 
trasladaban el correo directament a Praia 
para su ulterior curso via sis Guine. 

, 
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«LUBRAPEX 97» 
XVI Exposi900 Filatelica 

Luso-Brasileira 

A realizac;:ao da proxima «Lubrapex)) foi entregue pela Federac;:ao Portuguesa de Filatelia ao 
prestigiado Clube Nacional de Filatelia. com sede na cidade Invicta. 

Este importante evento luso-brasileiro esta marcado para 0 mes de Julho de 1997 e decor
rera entre os dlas 5 a 13. 0 Clube organizador conta com 0 patrocinio da Federac;:ao Portu
guesa de Filatelia e dos cn. Correlos de Portugal. SA. 0 local previsto para a Exposic;:ao e 0 
Museu dos Transportes e Comunicac;:oes (Edificio da AlfCindega Nova do Porto). 

Ja foi distribuido 0 Boletim zero Suplemento. no qual consta as entidades que constituem 
a Comissao Organizadora e se faz uma breve. mas interessante historia. sobre estas Exposic;:6es 
Bilaterais que. alternadamente. de dois em dois anos. se realizam em Portugal e no Brasil. desde 
1966. 

t coordenador da FPF para a «Lubrapex 97)) 0 nosso prezado amigo Senhor Fernando 
Calheiros. 

Encaminhamento de Correio para a Bosnia 
e recep900 de correio proveniente da Bosnia 

Pela importancia de que se reveste. transcreve-se uma circular que entrou em vigor no 
passado dia 6 de Fevereiro. do director dos cn. Alberto A.M. Pimenta. sobre 0 assunto em 
epigrafe : 

1. EXPE~IC;:AO DE CORREIO DE PORTUGAL PARA OS SOLDADOS PORTUGUESES EM MISSAO 
NA BOSNIA 

o correio dirigido aos sold ados portugueses na Bosnia deve conter na zona do enderec;:o. 
o nome do destinatario e ~a respectiva Unidade Militar e. ainda. a indicac;:ao «CASELLA POSTALE 
ROMA 1300187 ROMA ITALlA)). 

A tim de acelerar 0 processo de separac;:ao e reencaminhamento deste correio. a Estac;:ao 
de Permuta de Lisboa formulara expedic;:6es aviqo fechadas encaminhadas para ROMA 
FIUMICIN9. contendo no rotulo CN35 (ex. Av. 8) a indicac;:ao uCASELLA POSTALE ROMA 1300187 
ROMA ITALlA)). 

2. RECEPC;:AO DE CORREIO PROVENIENTE DA BOSNIA 

REGRA GERAL 
o correia enviado pelos sold ados portugueses na Bosnia chegara a Estac;:ao de Permuta de 

Lisboa em sacos proprios transmitidos pelos Correios de Italia. devendo ser imediatamente 
encaminhado para os respectivos destinatarios. 

SITUA<;:AO PARTICULAR 
Regularmente um aviao militar portugues transportara correia da Bosnia para Portugal. que 

sera remetido aos respectivos destinatarios pelo Estado-Maior do Exercito. atraves da mod ali
dade de Avenc;:a. pagando as respectivas tarifas do servic;:o nacional. 
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EI Correo en la Colonia Penal de Tarrafal, 
S. Thiago, Cabo Verde (1936-1950) 

E n 1974. publique en el magazine de la 
«Portuguese Philatelic Societyl! (PPS). de 
Inglaterra. dos articulos sabre el 

«Correol! en la Colonia Penal de Tarrafal 
durante los anos en que estuvo abierto este 
Campo de concentracion. mas de una vez. 
lIamado «campo da morte)). 

Transcurridos tantos anos. can ocasion de 
estar ordenando mi coleccion de Cabo Ver
de. he pensado que quizas fuera interesante 
para los lectores del Boletin del CFP conocer 
el contenido de aquellos articulos. ahara re
fundidos en uno solo actualizado can los 
nuevas datos y material que can el tiempo he 
ida recogiendo en relacion can esta Colonia 
Penal. hoy felizmente casi olvidada. 

COLONIA PENAL DE TARRAFAL 

La Colonia Penal de Tarrafal fue crada 
por Decreto n.o 26 539 de 13 de Abril de 1936. 
como centro de reclusion. dependiente del 
Ministerio de Justicia. para condenados a 
penas de destierro por delitos politicos. y para 
presos por delitos comunes que en las prisiones 
de la Metropoli observaran mala conducta 0 
fueran refractarios a la disciplina. 

Para terminar el lugar en donde deberia 
instalarse la Colonia. el Gobierno nombro una 
Comision de tecnicos que despues de varios 
estudios eligio la zona denominada uAchada 
Grandel! al Norte de la Bahia de Tarrafal en 
la Isla de S. Thiago. en cuanto que segOn 10 
version oficial dicho lugar reunla las 
condiciones de salubridad. higiene. recursos 
naturales. comunicaciones y vigilancia. 
requeridas para el caso (fig. 1) . 

La realidad geografica contradice el 
dictamen de la Comision. ya que uAchada 
Grande)) a tres kilometros de Tarrafal. es uno 
de los lug ares mas insanos y peor dotados de 
recursos naturales de todas clases no solo de 
la Isla de S. Thiago sino tambien de todo el 
Archipielago de Cabo Verde. 
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Felix G6mez-Guillam6n 

Fig. 1 

s . TI1.CD 

CABJ VERDE 

Por otra parte. la Colonia. bajo la 
jurisdiccion del Ministerio del Interior. dependio 
siempre de 10 PVDE (despues PIDE): y esta 
comprobado que adem as de los pres os con
denados por delitos politicos y comunes. 
figuraron entre los reclusos hasta aproxima
damente el ana 1950. detenidos sin formacion 
de juicio y presos que ya habian cumplido 
supena. 

La Colonia Penal ocupaba en uAchada 
Grande)) una superficie de un kilometro 
cuadrado. Los pabellones de los presos 
estaban situ ados dentro de un rctangulo de 
200 metros de largo por 150 de ancho. ro
deado de doble alambrada y una especie 
de muro de tierra que 10 aislaba por completo 
del exterior (fig . 2). La Colonia. con una 
capacidad para 220 reclusos. fue inaugura
da en Octubre de 1936. y clausurada a 
mediados del ana 1954. 

ORGANIZACION Y REGIMEN DEL CORREO 

AI margen de toda clase de consi
deraciones politicas es indiscutible que. du-



Guarda Nacional as individuos indispensaveis 
para a distribuic;:oo, entrega, e expedic;:oo das 
cartas do Correia. 

Confio que V. Ex.o, dando a devido peso 
00 prejuizo, que a publico em geral vai ter 
com este transtorno de suas correspondenci
as, se apressara a dar as suas ordens, para 
serem dispensados do sabred ito servic;:o do 
Guarda Nacional as men cion ados individuos 
do Admlnistrac;:oo Geral do Correia; e que 
noo querera tamar sabre si a responsabilida
de, que Ihe caberia, pel a demora no expe
dic;:oo das sobreditas suas ordens. Deos 
Guarde a V. Ex.o Secretaria de Estado dos 
Negocios Estrangeiros, em 19 de Setembro de 
1837. - 111m. ° e Exm. ° Sr. Visconde de 
Reguengo. - Manuel de Castro Pereira. 

IIIm.o e Exm.o Sr. - Sao duos horas da 
tarde, e apenas acabam agora mesmo de 
se escrever as Iistas das cartas para serem 
expostas 00 publico, tendo sid a entregues as 
do Posta diaria aos Correios, perto do meio
dia. Os empregados da RepartiC;:oo das car
tas, que de 19 se acharam hoje reduzidos a 
5, estiveram desde as cinco horas do madru
gada trabalhando ate agora, e tem de voltar 
as tres horas para a expediente da tarde. Isto 
mesmo que hOje acontece, tem ja aconte
cido nos outros dias, ainda que noo em ta
manha extremidade: ha muito tempo que 
todos se queixam de Ihes faltarem suas car
tas, porque Correios Supranumerarios 
inexperientes, e em grande parte carrega
dos com dous Distritos, noo entregam em tres 
dias, a que deveriam entregar em poucas 
horas, hoje porem S. Ex.O Sr. Presidente das 
Cortes venda que noo se Ihe mandava a 
correspondencia dos Srs. Deputados, man
dou-a aqui buscar par um Correia, e nem 
ainda entoo se Ihe pode entregar. Noo so 
por estes motivos. mas porque e impossivel 
que as empregados noo succumbam a tao 
violento e impossivel trabalho, praticado todo, 
a do manho em jejum, e a da tarde apenas 
sobre a jantar: par tudo isto julguel dever levar 
a exposto ao conhecimento de V. Ex.o, a tim 
de que alguma providencia seja dada sabre 
a obrigac;:oo do servic;:o da Guarda Nacio
nat causa de todos estes transtornos, pais que 
ate agora ainda noo foi conhecida nos Ba
tal hoes a ordem que V. Ex.o annunciou a esta 
Sub-Inspecc;:oo. em Portaria de 24 do passa
do. Deos Guarde a V. Ex.o muitos annos. Cor
reio Geral, em 18 de Setembro de 1837. -
IIIm.o e Exm.o Sr. Manoel de Castro Pereira, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
Estrangeiros. - No impedimenta do Sub-Ins-
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pector Geral. Jodo Braz de Oliveira. - Esta 
conforme. - No impedimento do Official 
Maior, Jose Verlssimo do Silva. 

No dia 4 de Outubro: 

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS 
ESTRANGEIROS 

Manda Sua Majestade a Rainha que 0 
Sub-Inspector Geral dos Correios e Pastas do 
Reina fac;:a passar Alvaro de Nomeac;:oo de 
Correia Asslstente da Villa de Santarem. a 
favor de Rodrigo da Costa Alvares, a qual 
devera P9gar ao Cafre respectivo a pensoo 
annual de trezentos mil reis; obrigando-se a 
cumprir com as outras obrigac;:6es de famma, 
a que se tinha sujeitado a Visconde do Serra 
do Pilar, que fica demittido do referido Em
prego. Palacio das Necessidades, em 4 de 
Outubro de 1837. - Manoel de Castro Pe
reira. 

Supomos que, ao relator factos passados, 
podemos contribuir para a divulgac;:oo do 
historia postal dando novas elementos para 
a valorizac;:oo da marcofilia pre-filatelica. 

Finalizamos com um Aviso dos Correios, 
datado tambem de Julho de 1837: 

AVISO 

Em uma das caixas do Correio Geral fo
ram lanc;:adas, no dia 28 do corrente, dous 
mac;:os de Diarios do Governo sem 
sobrescripto, fechados com duos tiras de 
popel em cruz, e obreia preta, contendo um 
as Diarios num. 132. 142, e 143, e as outros, 
num. 139, 140, e 141, e duos meias folhas 
impressas que parecem ser do Chronica 
Constitucional de 1833: a pessoa que par 
estas indicac;:6es vier no conhecimento que 
as remetteu, pode-se dirigir ao respectiv~ 
Administrador para as sobrescriptar, e serem 
expedidos no primeiro Correio ao seu desti
no. 

Este Aviso tem varias particularidades 
sendo a primeira a de demonstrar que aS 
Correios tinham poucos refugos e outra tal
vez de tratar-se de uma armadilha dos pro
prios, quando escreveram «parecem ser do 
Chronica Constitucional de 183311. Noo teri
am mesmo a certeza? 

BIBLIOGRAFIA 

(1) Dos Correlos-Mores do Reino aos Administrado
res Gerais dos Correlos e Telegrafos. Godofredo 
Ferreira. 

.. 

A 2. a EDI9AO DA «HISTORIA DO SELO POSTAL PORTUGUES» 
DO PROF. DOUTOR A.H. OLIVEIRA MARQUES 

Luiz Guilherme G. Machado 

Convidado pelo benemerito filatelista Dias Ferreira, para escrever algumas Iinhas sabre a 
lanc;:amento da 2.0 edic;:oo do fundamental obra sabre a «Hlstoria do Selo Postal Portuguesll do 
Prof. Doutor Oliveira Marques, noo pude furtar-me 6 responsabilidade de assim a fazer. Noo so 
devido ao honroso convite e, principalmente. de quem 0 formulou, como tambem pelo privi
legio de escrever algo sobre um dos personagens mais relevantes da cultura portuguesa con
temporonea. Qualquer artigo, por maior que fosse, seria pouco para sefalar desta importante 
autoridade. Estando a escrever para uma publicac;:oo filatelica, naturalmente que devera ser 
esta faceta que importara colocar em relevo. 

Como profunda admirador de sua obra historica. a que com certeza sera uma unanimida
de entre qualquer portugues com a minimo de interesse pel a passado luso, tenho que confes
sar que passel a admira-Io ainda mais (se isso for passive I), de po is do conferencia proferida 
quando do lanc;:amento do 2.0 edic;:oo da sua obra. Integrada nas actividades da 1.0 Expo-Feira 
de Filatelia, ocorrida a 30 e 31 de Marc;:o passado em Lisboa e organizada pela ACOFIL (As
sociac;:oo de Comerciantes Filatelicos de Portugal), esta brilhante iniciativa filatelica teve como 
seu ponto mais alto, a lanc;:amento da indispensavel «Historia do Selo Postal Portuguesll, agora 
revista e acrescentada de novas ilustrac;:6es pel a seu autor. Obra dividida em tres volumes e 
originalmente publicada entre 1954 e 1981, devido a varias vicissitudes relatadas durante a sua 
palestra, aparece agora no sua 2.0 edic;:oo com a mesma divisoo, mas significativamente 
melhorada no seu aspecto grafico e noo so. 

Durante a apresentac;:oo do obra, ocorrida no saba do dia 30 de Marc;:o, a Prof. Oliveira 
Marques deliciou a assistencia com a sua reconhecida retoriea, ao contar a .historiall da sua 
«Historia do Selo Postal Portuguesll, revelando todas as fases do elaborac;:oo do seu trabalho, 
com especial relevo para 0 relato da sua audacia Juvenil (tinha entoo 18 anos) para conseguir 
obter as dodos necessarios ao seu Iivro. Contou-nos tambem os varios factos pitorescos ocor
ridos com as autoridades dos cn e da Casa do Moeda, bem como com 0 celebre Almirante 
Gago Coutinho. Fica desde ja um apelo ao Sr. Professor, para que deixe a filatalia portuguesa 
um IIvro de memorias filatelicas, pols a julgar palas «historias» que vivenciou e somado ao facto 
de ter sido um dos fundadores da Federac;:oo Portuguesa de Filatelia, alem de ter convivido 
com grandes names da filatelia lusa, tera com certeza, alnda muita coisa para contar. 

De parabens mais uma vez 0 Sr. Prof. Oliveira Marques, que com a reedic;:oo melhorada 
desta importantissima obra. abrilhantou ainda mais a filatelia portuguesa. 

Agora que temos uma «Historia do Selo Postal Portuguesll, falta-nos apenas uma «Historia 
dos Correios Portuguesesll .. . 

Torre do lomba, Abril de 1996 

PORTUGAL - COLON lAS 
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MANCOLISTAS 

ASSINATURAS 
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Selos de Portugal, Ultramar 
e Estrangeiro, 

Novidades. Tematicos. 
Sobrescritos de 1.2 dia. 

TOOO 0 MATERIAL FILATELICO 

Bastos & Campos. Lda. 
R. Maria Andrade, 55 - Tel.: 8341 OB 

1170 LIS BOA PORTUGAL 



PORTUGAL 
Plano Provisorio 

PLANO DE EMISSOES PARA 1996 

Data Emlss6es Sales Oulros ArHgas 
(quanHdade) 

JUN 8 Jooo V.C. Reol 1 selo 140$ bloco 315$ 
JUN 24 J. 0/. Atlanta 4 selos 47+78+98+ 140 ble 50 selo 300$4BPM 

JUL 1 Arte Saera Mad. 4 selos 47+78+98+ 140+bkl 
100 Anos CInema 6 selos + 2 blocos 47$+78$+80$+98$+ 

100$+ 140$ (blocos 205+338) 
100 Anosfad. HII 1 selo (C. Az. Nae) 8O$+BPM 

AGO 7 Ordenoc;c5es Afons/nos 1 selo (C. Az. Int.) 350$ 
AGO 19 100 onos nose. Az. Perdlg. 1 selo (par cfm) 47$ 

SET 27 Bros6es 6 selos (Idem Cinema) 2 minif (3+3)+6BPM 

OUT 9 Dist. Domlc. do Correio 4 selos 47$+78$+98+140$ 
OUT 12 Gostronomla 6 selos (selos Idem Cinema) 

900 Anos Condo Portuealense 2 selos 47$+140$ 

NOV 12 Os Lusiodos 4 selos (por efin) 47$+78$+98$+140$ 
em folha de 16 

bloeo elSo seio 315$ 

LIS'BO.9L .9L9\LtIIQllf£ S:J{OP 

THE ANTIQUE ARCADE· PORTO BEllO MARKET 
282 WESTBOURNE GROVE· LONDON WI I 
TElEPHONE: 0171 376 8173 

de M. ALBUQUERQUE 

POSTAL ANTIQUES - Sf AMP BOXES 
WRITING IMPLEMENTS - PENS & QUILLS 

INKWELLS AND CURIOS 

HOW TO GET THERE 
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STALL 21 & 22 
SATURDAY ONLY 

8.00om 10 2.00pm 

ali confiuentes; e bem assim as de Alcobac;:a. 
Batalha. Benedictos. Carvalhos. Condeixa. 
Leiria. Pombal. Porto de Mos. e Redinha. Do 
Algarve chegaram duas malas; uma a de 
hOje. e a outra a que havia faltado no Se
gunda-felra passada. 

o Admlnistrador do Correia de Caimbra 
tambem participa que a Correio que partiu 
de Lisboa Quarta-feira 9 do corrente. chega
ra aquela Cidade a 11 com as malas arrom
bad as. dlzendo 0 Condutor. que no sitio do 
Presa Ihe apparecem um Alferes da Guarda 
Nacional de Soure. com mais homens. e que 
o conduziu a Soure. onde no coso do Admi
nistrador do Concelho arrombando as ma
las. Ihe tiraram os seguros que iam para 0 
Porto. para onde. segundo elle accrescenta. 
os mandaram por um proprio pel a beira-mar. 
E que 0 Marechal Saldanha mandara ir a sua 
presenc;:a as mesmas malas. fazendo tirar al
guns Officios. assim como algumas cartas 
particulares para 0 Porto; e que igualmente 
praticara isto com as mal as que vinham de 
Vizeu. e toda a Beira Alta. dando-Ihe um 
documento de que toes Officlos alii ficavam. 

J6 no sitio do Mucella 0 mesmo Marechal 
mandara tirar do bolsa do Correio de Ceia 
os Officios que ai vinham. 

Secretaria de Estado dos Neg6cios Es
trangeiros. 16 de Agosto de 1837. - J.V. Sil
va. 

No dia 18 de Agosto: 

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS 
ESTRANGEIROS. 

Por participac;:oo do Sub-Inspector Geral 
dos Correios e Postas do Reino consta que 
hoje faltaram as mesmas correspondencias 
do Reina, que j6 deixaram de vir no Correio 
anterior. Chegou mala de Hespanha trazen
do correspondencias de Madrid. de 13 do 
corrente. e do Norte. 

Recebeu-se mala do porto vinda pelo 
Vapor - Terceira -, a qual continha 50 car
tas e algumas avulsas; ignorando-se total
mente aonde param as tres malas que tem 
faltado daquella direcc;:oo . Secretaria 
d'Estado dos Negocios Estrangeiros. em 18 de 
Agosto de 1837. 

No dia 25 de Agosto: 

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS 
ESTRANGEIROS 

Por participac;:oes do Sub-Inspector Geral 
dos Correios. e Postas do Reino datadas a 25 
do corrente. consta 0 seguinte: que 0 Cor-
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relo daquella Adminlstrac;:oo, que no dla 23 
fora mandado pelo Tejo com as malas das 
correspondencias das Villas clrcunvlzlnhas. e 
outras ate Rio maior. voltou hoje (25) com 
respostas daquellas malas, annunclando que 
a Correia assistente de Villa Franca Ihe disse
ra, que outro Correlo que daqui partira como 
expresso para 0 General Baroo do Bonfim; 
no dia 20. fora apprehendido no sua volta, 
no sitio do P6voa. pelas tropas do marques 
de Saldanha. notfcla esta que fol confirmada 
pelo Postilhoo que 0 acompanhou. - Que 
hontem (24) pel as 7 horas do manho, che
gou pelo vapor Porio, a mala do correspon
dencia do porto. e terras alii confluentes. 0 
qual dever6 chegar hoje, se viesse por terra; 
que hoje (25) ate as duos horas da tarde so 
se tem recebido naquella Administrac;:oo as 
malas do Correia do Alem-Tejo. e Hespanha, 
incluindo dais mac;:os cartas do Norte, acom
panhados de Guias datadas de Madrid. de 
18 e 20 do corrente; e bem assim as dos 
Correios de Alcoentre. Arruda, Alhandra. 
Alverca. Azambuja. Cold as. Cartaxo. Casta
nheira. 6bidos. Rio Maior, Sacavem. e Villa 
Franca. e as de Peniche, e Atouguia chega
das as 4 horas por mar. par ordem do Gover
nador do Prac;:a de Peniche. 

No dia 26 de Agosto. 

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS 
ESTRANGEIROS 

Hoje (26) pelas 6 horas do manho chega
ram as Correspondencias de Coimbra, Vizeu. 
e terras que confluem nestes dois Correios. e 
as de Castello Branco. Covilho. Gollego. 
Abrantes. Thomar. Torres Novas. e Santarem; 
as quaes todas fazem parte das que falta
ram no Correio de hontem. As Cartas que 
deveriam ser expedidas as oito horas pela 
pequeno posta. so 0 puderam ser perto das 
dez. por falta de Empregados. 

No dia 19 de Setembro: 

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS 
ESTRANGEIROS 

llim.o e Exm.o Sr. - Apresso-me a levar 00 
conhecimento de V. EX.D copia do officio que 
recebi ontem pel a noite, do Administrac;:ao 
Geral do Correio desta Corte. expondo no
vamente a impossibilidade absoluta de fazer 
a servic;:o ordin6rio daquella Repartic;:oo. coso 
continue a noo ser attendida a requisic;:oo 
que fiz 00 Ministerio do Guerra em 7 do cor
rente. e que j6 foi por este expedida, a V. 
Ex.a para serem dispensados do servic;:o do 



o CORREIO EM 1837 

U m decreto de 6 de Outubro de 1836 
estipulava que fosse criada uma co
missao de tres membros para propor 

medidas com a tim de reformar a Correia. Essa 
Comissao era composta por Bemardino Perei
.ra do Logo (Presidente) Brigadeiro do Real 
Corpo de Engenhelros; Paulo Midosi, Oticial 
Malor do Secretaria de Estado dos Negocios 
Estrangeiros e de Antonio Jose Serzedelo (Se
cretario) negoclante em Usboa. A ordem era 
de reduzirem 00 maximo as despesas. 

Dai resultou a 10 de Janeiro de 1837 0 
Decreta com forc;a de lei, subescrito pelo Vis
conde So do Bandeira, que tinha quase par 
tim reduzir os ordenados do pessoal (a despe
so passou de 19 300$600 rels para 13 604$200 
reis, isto no dlzer de Gullhermino de Barros) e 
os empregados de 64 a 45, quando a cres
cente servic;o dos correios reclamava a con
trario. A lei que nada tlnha de importante deu 
origem a que houvesse um grande retroces
so. A esta Reforma a hlstoriador dos Correlos a 
ela se refere escrevendo «consequencia dos 
trabalhos de uma comissao estranha 00 ser
vic;o dos Correios, protestando a necessidade 
de economlas, reduzlndo consideravelmente 
o pessoal, sufocando todos os anselos de pro
gresso pelo espac;o de vinte anosl>(l). 

o ana de mil oitocentos e trlnta e sete 
deve ter sid a um dos mais desditosos no hlsto
ria dos correlos quando 0 Dr. Jose de Sousa 
Pinto de Magalhoes era 0 5.° Sub-Inspector 
dos Correios e Postas do Reino (1833-1853) 
apesar de ter vindo a colaborar no Reforma 
Postal de 1853. 

Coda vez e mais dificil a pesquisa para 
encontrar novos elementos para a tilatelia 
portuguesa e noo se podendo inventar a 
historia, temos de recorrer a reproduc;oo de 
documentos do epoca que noo perderam a 
oportunidade. Procuramos sempre trazer ele
mentos que nunca vimos reproduzidos no 
meio filatelico. Dentro dessa ordem de ideias 
e 0 que vamos tratar no expectativa do seu 
Interesse para os marcotilistas onde as datos 
e as factos tem muito interesse. 

Desse longinquo ana de 1837 as partes 
mais interessantes que pod em ter relaciona-
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Jose R. Dias Ferreira 

menta com a filatelia e a marcofilia, sao 
reproduzldas no integra. 

Assim. com data de 20 de Julho: 

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS 
ESTRANGEIROS. 

Tendo sido presentes a Sua Majestade a 
Rainha as Requerimentos, e as Informac;Oes 
documentadas que se houveram das respec
tivas Autorldades, acerca do actual Correia 
Assistente de Castello Branco Gaspar Jose 
Pereira do Sliva, e de Joaqulm Maxlmiano 
Madeira Pinto, que pretendia ser provido no 
referido Emprego; dos quais evidentemente se 
deprehende noo se haver ate agora legal
mente provado crime, au erro de officio 00 
primelro, e noo sendo das Suas Soberanas 
Intenc;oes a privar ninguem, sem justa causa, 
dos empregos que ocupa: E a mesma Augusta 
Senhora Servida Mandar communi car 00 Sub
Inspector Garal dos Correlos, e Postas do Rel
no, para sua intelligencla, e effeitos convenien
tas, que houve por bem Indeferlr 0 requerimen
to de Joaquim Maximiano Madeira Pinto, em 
virtude do acima exposto, e Igualmente 
Mondor Declarar 00 referido Sub-Inspector, 
que Inform ada dos relevantes servic;os por este 
ultimo prestados a Causa do Legitimldade, e 
bem assim dos incrivels soffrimentos experi
mentados tanto por elle, como por seus pals, 
durante a Govemo do Usurpac;oo do sua Co
roa: ha par bem Ordenar, que outra qualquer 
pretensoo delle seJa tomada no mals particu
lar conslderac;oo, a tim de serem remunera
dos como merecem seus valiosos servic;os. 
Pac;o das Necessidades, em 20 de Julho de 
1837. - Manuel de Castro Pereira. 

No dia 16 de Agosto: 

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS 
ESTRANGEIROS. 

Por participac;oo do Sub-Inspector Geral 
dos Correios e Postas do Reino consta que 
hoje faltaram as mal as com as Correspon
dancias do Porto, Coimbra, e Viseu, e terras 

«CONSERVA9AO DA NATUREZA» 
Mais urn livro ternatico lancrado pelos CIT 

o Clube do Coleccionador dos crr Correios de Portugal editou mais um livro temOtico, 
desta felta com a titulo «Conservac;oo da Naturezal>. 

A cerimonia de lanc;amento, que esteve concorrldisslma, ocorreu no passado dia 14 de 
Marc;o, pelas 19 horas, no Museu do Agua da EPAL em Lisboa, com a presenc;a do Secret6rla 
de Estado do Habitac;oo e Comunicac;Oes, DLD Leonor Coutlnho e do Presldente do Conselho 
de Admlnistrac;oo dos crr. 

Este magnifico livro, que vem a proposito qu~:mdo tanto ~e fala_ e escrev~ sobre a 
conservac;oo do ambiente, tem textos de J.M. Teixeira Gomes e lIustrac;oes de Jose ProJecto. 
Com design do Gablnete Artistico e Editorial dos Correios e Atelier Acacio Santos e uma edlc;oo 
bilingue, com uma tiragem de 10 mil exemplares numerados e autenticado.,:; pelo editor. A 
enriquecer esta obra estoo, ainda, os 39 selos dedicados 00 tema «Conservac;ao do Naturezal> 
que contem, desenhados por Jose Projecto e uma provo de cor impressa e numerada pela 
Imprensa Nacional-Casa do Moeda. • 

Aconselha-se a aquislc;oo deste magnifico livro em boa hora lanc;ado que, alem de tudo 
a mais, apresenta excelente aspecto grafico. 

Semina rio Internacional em Tordesilhas 
Entre 16 e 23 de Junho de 1997, vai ter lugar, em Tordesllhas, um Semlnarlo Intemacional 

sabre documentos historicos Espanhois e Portugueses relacionados com a periodo das desco
bertas. 

Este Seminario esta aberto a tilatelistas e noo tilatelistas, pod end a as eventuais Interessados 
solicitor esclarecimentos mais pormenorizados 00 promotor do evento, Doutor Michel Pacou 
40 700 HAGEl MAU - Franc;a. 

Aerofilatelia 
Prirneiro voo Lisboa/Macau/Lisboa 

No passado mes de Abril (dias 1 e 2) foram voados dols postais comemorativos deste 
importante acontecimento levado a efeito pela TAP Air Portugal. 

As pec;as voadas que restam podem ser solicitadas a TAP AIR PORTUGAL/GCRP, Apartado 
SO 194 - P. 1704 Lisboa Codex, devendo os pedidos ser acompanhados por 300$00 (coda 
pec;a). 

CAS A A. MOLD E R 
RUA 1.1 DE DEZF.MBRO, 101,3.1 PT - 1200 USBOA - PORTUGAL - TELEF.: 3421514 

TUDO PARA FILATELIA 
SELOS DE .pORTUGAL E NOVOS PArSES • SERVICO DE NOVIDADES POR ASSINA· 

DE EXPRESSAO POR1UGUESA TURA PARA QUALQUER TEMA OU PAIS 

COMPRA - VEN .OA 
Execu~lo r6plda de pecIIdos por corrHpondIncla 
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DOIS IMPORTANTES ACONTECIMENTOS FILATELICOS 

EM EVORA 

A 90nfraria Timbrologica Meridional. de 
Evora, foi encarregada pela Federal 
<;:ao Portuguesa de Filatelia de organi

zar, este ano, dois importantes eventos 
filatalicos. Com efeito, de 14 a 21 de Setembro 
proximo, VaG ter lugar, na capital do Alto 
Alentejo a "PHILAIBERIA 96 .. - IV Exposi<;:ao 
Filatalica Luso-Espanhola e a "EBORA 96 .. Ex
posi<;:ao Filatelica Inter-Regional. Os dois 
certames VaG ter por palco 0 Palacio de D. 
Manuel, onde ja tem sido realizados, com 
exito, identicas manifesta<;:6es filatalicas. 

A "PHILAIBERIA 96 .. comportara as especi
alidades de Filatelia Tradicional. Historia Pos
tal e Inteiros Postais. A "EBORA 96 .. esta aberta 
a todas as classes filatalicas. E coordenador 
de ambas as Exposi<;:6es 0 Senhor Pedro Vaz 
Pereira, Presidente da Direc<;:ao da FPF. 

Os expositores interessados em participar 
nos referidos eventos devem solicitar as in
forma<;:6es que pretendam a Comissao 
Organizadora, dirigindo a correspondencia a 
Confraria Timbologica Meridional. 

N. do R. 
A Direc<;:ao do CFP analisou 0 artigo "A 

ABRIR .. (que nao vem assinado, sendo, por 
isso, da responsabilidade da Comissao 
Organizadora) constante do Boletim de Di
vulga<;:ao da «EBORA 96 ... Embora nenhum 
dos membros enfie a «carapu<;:an, a Direc
c;:ao do nosso Clube sente-se magoada e 
lamenta profunda mente a terminologia usa
da pelo articulista. Como e possfvel 0 bom 
relacionamento entre filatelistas, quando se 
assiste, sistematicamente, a afirmac;:oes e ati
tudes insolitas e desrespeitosas por parte de 
«colegas .. do mesmo offcio? 

Nao somos ingenuos ao ponto de nao 
compreendermos que 0 conteudo do artigo 
e uma «directan ao CFP e seus dirigentes. 

Para que conste, nenhum dos dirigentes 
do CFP esta agarrado ao «poden. e desde 
que apare<;:am «jovensn Idoneos e dispostos a 
trabalhar que queiram tomar as «redeasn do 
Clube, basta apresentarem-se a sufragio. 
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Por outr~ lado, informamos 0 articulista que 
a organiza<;:ao dos certames acima referidos 
tinha sido entregue ao nosso Clube. Tudo fize
mos junto de varias entidades para arranjar 
espa<;:o para duas exposi<;:6es (0 grande 
problema que surge sempre em Usboa), 
mas ... tudo em vao. Ou nao ha espa<;:os dis
ponfveis ou 0 seu custo e Incomport6vel em 
face dos subsfdios concedidos. Os meios hu
manos, "jovensll tambem nao abundam por 
estas "bandasll ... 

A "brava rapaziada alentejana e mais feliz 
porque tem, praticamente, tudo a sua mer
ce e gratuitamente, alam dos apoios das 
Camaras Municipais, governos civis, Comar
cio local. etc" etc. 

Venham co para Usboa e ver-se-a a sua 
for<;:a, coragem e vontade e ... ponto final no 
assunta. 
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tao de Barros (1935); ,,0 Patio das Cantlgasll, 
de Francisco Ribeiro (1942); ,,0 Grande Eliasll, 
do mesmo realizador (1950), "Sarilho de Fral
dasll, de Constantino Esteves (1966), sao al
guns filmes, por nos, referenciados da sua 
vasta obra ffimica. 

"Este enorme actor que, nos an os 40, foi 
o esteio fundamental da chamada 'come
dia portuguesa' nao teve, nos anos 60, filmes 
que Ihe dessem um termo da carreira cine
matografica prestigiante, ... a altura do ac
tor numero um de todo 0 cinema portugues ... 

r' .... -.1 ,. 

-. '. -J";;'-~'-
DO r.., .,' 
E ~ ... ' .'\ .. 
o ~ / 100 a Q. F ,,'. nos oq 
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Fig. 5 
.A Cancrao de Usboa .. 

VASCO SANTANA (1898-1958), actor. 
Fig. 5, Taxa 78$00. • 
Vasco Antonio Rodrigues Santana, nasci

do numa famma IIgada ao teatro, filho do 
encenador Henrique Santana (1876-1935). 
sobrinho do empresario e autor Lufs Galhar
do, cursava as Belas-Artes, aos 19 anos, e era 
frequentador assfduo das caixas dos teatros. 
Chegou ao teatro atraves da revista, por 
acidente. Em 1917. 0 «comperen Artur 
Rodrigues que fazia «0 Beijoll, adoeceu. Vas
co Santana que sabia de cor 0 papel do 
«comperell foi substituf-Io, fazendo a sua im
provisada estreia, 0 comlco que 0 publico 
mais iria amar. 

Essencialmente actor de comedia, Vasco 
Santana passou pela companhia Satanela
Amarante e pela companhia de operetas de 
Armando de Vasconcelos, onde se manteve 
durante varios anos, ainda que com breves 
escapadelas a revista. Vasco Santana e au
tor de muitos exitos, assim como do argu
mento de filmes muito populares. «A Can<;:ao 

15 

de Usboall, de Cottinelli Telmo (1933), ,,0 Pai 
Tiranoll, «0 Patio das Cantigasn, «Fadon. 
«RibateJoll, sao filmes que ainda hoje fazem 
as delfcias de quem os ve. 

Fig. 6 
.0 Leao do Esfrela .. 

LAURA ALVES (1922-1986), actriz. 
Fig. 6, Taxa 80$00. 
Laura Alves Magno nasceu em Lisboa, a 

8 de Setembro de 1922. Come<;:ou no teatro 
em 1935 na pec;:a "Duas Gatas de Parisll, 
enquanto frequentava a Escola Machado de 
Castro. E na opereta «1900. que 0 seu talen
to se revela em 1941 , e neste ana estreia-se 
no cinema no filme «0 Pai Tiranoll, de Antonio 
Lopes Ribeiro, e ao qual se seguiram: 

,,0 Patio das Cantigasn, de Francisco Ri
beiro (1941); ,,0 Leao da Estrelan, de Arthur 
Duarte (1947); «Sonhar a Faciln, de Perdlgao 
Queiroga (1950), enquanto se dedicava no 
teatro a comedia e depois de outros filmes. 
,,0 Ladrao de Quem se Falan, de Henrique 
de Campos (1968), 0 seu ultimo filme. 
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o liceu, a Escola de Belas-Artes, as Faculda
des de Ciencias e Letras de Lisboa e a Escola 
Normal Superior da Universidade de Lisboa. 
Professor Iiceal de Desenho e Matematica, 
dedica-se a oufras actividades que 0 torna
riam um dos vultos publicos da sua gerac;:ao. 
Alem do jornalismo, iniciado Elm 1916, com a 
celebre entrevista a Salazar, em ,,0 Seculo», 
dedicou-se a pintura e mais tarde foi director 
da Sociedade Naclonal de Belas-Artes. 

No teatro colaborou como autor e 
cenografista de teatro declamado e de re
vista. A utradic;:ao» das marchas populares foi 
ele quem a criou, entre outros festejos de 
caracter popular. 

Em 1918 fez a sua aparic;:ao no cinema, 
atroves da Lusitania Film. Da sua filmografia 
irlam fazer parte alguns dos mais notavels 
momentos do cinema portugues dos anos 30 
e 40. 

Da sua vasta filmografia, destacam-se: 
uA Severa» (1931), primeiro filme sonoro 

portugues; uAs Pupilas do Senhor Relton> 
(1935); uBocage» (1936); "Moria Papolia» 
(1937); .Ines de Castro» (1945); uCamoes» 
(1946), etc. Foi galordoado na Blenal de 
Veneza de 1942 com 0 filme uAla-Arriba». 

Fig. 3 

ANTONIO LOPES RIBEIRO (1908-1995), rea
Iizador. 

Fig. 3, Taxa 100$00. 
Nasceu em Lisboa, a 16 de Abril de 1908. 

Frequenta 0 Liceu Pedro Nunes e 0 Instituto 
Superior Tecnico cujo curso nao concluiu. 

Apaixonado pelo cinema desde crianc;:a, 
e um dos primeiros crfticos cinematograficos 
portugueses, tendo comec;:ado em 1926 no 

14 

uSempre Fixe», e mais tarde, no uDiario de 
Lisboa». 

Na Renascenc;:a Graftca, em 1930, funda 
e dirige durante um ana 0 semanarlo cine
matografico KINO. Nos anos 30 cola bora em 
Imagem, Notfcias lIustrado, funda e dirige 0 
uAnimat6grafo», faz crfticas de cinema, tea
tro e circo em uA Bola». Continuaria a fazer 
crftica em varios diarios e revistas. 

Tendo comec;:ado desde crianc;:a, como 
realizador amador, inicla a sua carreira pro
fissional em 1928. Seria longa a lista de filmes 
por ele produzidos. Pora quem se interesse 
pela sua longa filmografia aconselhamos a 
consulta da sua activldade. 

Nota: Tendo-se dedicado a filatelia, a ele 
se deve 0 primelro estudo filatelico sobre 
uCeres». 

Fig. 4 

ANTONIO SILVA (1886-1971), actor. 
Fig. 4, Taxa 47$00. 
Antonio Moria da Silva nasceu em Lisboa, 

a 15 de Agosto de 1886. De orlgens modes
tas, comec;:a a trabalhar muito novo. Apaixo
nado pelo teatro participa em recitas de 
amadores e estrela-se em 1910, no antigo 
teatro da Rua dos Condes, numa pec;:a de 
TolstoL uO Novo Cristo». Percorreu muitas 
companhias, multos teatros representando 
pec;:as com reconhecido valor como princi
pal actor onde se incluiria a revista. E no ci
nema que nos Interessa fazer a sua referencia 
j6 que os seus dotes de representac;:ao natu
ral se destacam. 

A "Canc;:ao de Lisboa», de Cottinelli Telmo 
(1933); "As Pupilas do Senhor Reiton>, de Lei-

Prof. Doutor Joao Alves Dies 

os dirigentes do Clube Fliatelico de Portugal nao podem deixar de se con
gratulor e felicitor vivamente 0 seu Iiustre e prezado cons6clo Senhor Prof. Doutor Joao 
Alves Dias pela descoberta que fez no Campo da hist6ria, ciencla da sua especlalldade. 

Pelo Interesse e curiosldade de que se reveste, transcrevemos, com a devida venia, 0 artigo 
publicado no Semanario uExpresso», de 23 de Morc;:o ultimo, sobre a Identificac;:ao do mals 
antigo texto Impresso em portugues: 

uAcaba de ser identificado 0 mais antigo texto impresso em portugues. Fol dado a estampa 
em .1488. Sumario das Grar,:as, doacoes Uberdades resume os direitos sobre as terras e mares 
de Africa concedidos pelo papa ao Rei de Portugal e tera sido impresso para afixac;:ao publica, 
6 laia de edital. A datac;:ao do documento, existente no Arquivo Nacional da Torre do Tombo 
(ANTT), deve-se ao historlador Joao Alves Dias, da Universidade Nova de L1sboa. 

o Tratado de Confissom, de 8 de Agosto de 1489, cuja descoberta foi divulgada em 1965 por 
Pina Martins no uDiario de Notfcias», era ate agora considerado 0 mals antigo exemplo de 
imprensa em portugues. 0 primeiro Incunabulo (nome dado aos impressos anteriores a 1500) felto 
em Portugal e de 30 de Junho de 1487, mas trata-se de uma versao em hebraico de parte dos 
primelros IIvros da Biblia. 0 segundo - e primeiro na nossa Ifngua - passa a ser 0 Sumario, de 
10 de Abril de 1488. 

Alves Dias encontrou este ucartaz» num mac;:o de documentos avulso enquanto preparava 
o doutoramento. A letra inicial tem 0 pellcano (sfmbolo de D. Joao II) e 0 escudo portugues na 
forma que hoje Ihe conhecemos. Como esta s6 foi definlda em Conselho Regio de 1485, estava 
achada uma data mfnima. 

A chave para a data final encontra-se no ultimo por6grafo, onde se diz que nas ses do 
Reino se achar6 0 treslado da bula papal (Aeternl Regis Clementi, de Sixto IV). H6 15 dias, depois 
de vistas uma a uma as bulas existentes no ANTI, 0 historiador encontrou finalmente 0 que 
buscova: sels coplas, em latim e em portugues, todas datadas de lOde Abril de 1488 e cada 
uma com a indicac;:ao de se terem feito, por ordem do rei. outras 12. 0 total de 13 corresponde 
6 Indlcac;:ao do Sumario: cada uma das ses mais as Igrejas de S. Jorge da Mina, Madeira, S. 
Miguel, Terceira e Santiago. Quanto ao Impressor e ao local de Impressao, nada se sabe. 

IV SAlAO FllATELICO «ANIVERS.A.RIOS» 

O rganizado pelo Nucleo Filatelico do Sporting Clube de Portugal. com 0 pa
trocfnio dos Correios de Portugal e Federac;:ao Portuguesa de Fllatella e colaborac;:ao da 
Secc;:ao Filatelica do Grupo Recreativo do Boirro da Bela Vista e Cfrculo Filatelico da 

Sociedade Recreativa Musical 1.0 de Agosto Santa Iriense (ambos de Santa Irla de Azoia), rea
Iizou-se nos dias 20 e 21 de Abril passado 0 Salao Filatelico em epfgrafe, comemorativo do 90.0 

Anivers6rio do SCP e 40.0 Aniversario da Inaugurac;:ao do Est6dlo Jose Alvalade. 
o evento, que contou com a presenc;:a de 19 coleccionadores, esteve patente ao publico 

na Sala Joaquim Agostinho do Est6dio Jose Alvalade. 
A inaugurac;:ao, que esteve muito concorrida, contou com presenc;:a dos Presidentes da 

Assemblela Geral e da Direcc;:ao do SCP e do Presidente da Direcc;:ao da Federac;:ao Portuguesa 
de Filatella. Saudou as entidades oficiais e restantes convidados, 0 principal obreiro desta iniciativa, 
Sr. Carlos Calheiros da Silva, presidente do referido Nucleo Filatelico que, ap6s 0 seu discurso, 
entregou a cad a um dos expositores 0 respectivo diploma de presenc;:a e a medalha comemo
rativa do Salao. Medalha identica foi oferecida 6s entidades oficiais e a alguns dirigentes filatelicos 
convidados para 0 efeito. Breves, mas significativas palavras foram proferidas pelos dirigentes 
leonlnos atr6s referidos e pelo Sr. Pedro Vaz Pereira, presldente da FPF. 

Agradecemos sensibilizados a oferta de uma medalha ao nosso Clube. 
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-JOAO DE DEUS 
Poeta-Educador 

D
e seu nome completo, Joao de Deus 
Ramos, foi um delicadissimo poeta do 
Amor, simples, natural, espontaneo, 

encantador, sem nebulosidades nem 
arrebiques. 

Era filho de pais humildes. Nasceu em 08 
de Marc;:o de 1830 em S. Bartolomeu de 
Messines e morreu em Lisboa em 11 de Ja
neiro de 1896. 

A primeira instruc;:ao recebeu-a em casa 
aprendendo entao 0 latim. 

. -
"' \.1 
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Ant6nio Cabral Rego 
Mario Nobre dos Santos 
Joao Pedro Pinheiro da Silva 

Em 1849 foi estudar para Coimbra em cuja 
Universidade cursou 0 Direito, curso que por 
varias vezes interrompeu. 0 seu desenvolvi
mento espiritual nada ficou a dever ao ensi
no universitario que se achava entao num 
dos seus period os de malor decadencia. 

Em 1850 ficou no sua terra natal, perden
do 0 curso que vinha frequentando. Foi p~r 
essa altura que compos a sua primeira poe
sia. Regressado a Coimbra veio a adquirir 0 

grua de bacharel mas nos anos 56 a 58 au-
sentou-se novamente. Chegou a 
pensar-se que nao concluiria a sua 
formatura mas, uma prolong ada 
doenc;:a duma sua irma fe-Io voltar 
a Universidade em 1858. A formatu
ra de Joao de Deus como ele pro
prio dizia, «Ievou dez anos, como a 
guerra de Troia)). 

Ao tempo em que se matricu
lava no 5. 0 ano. matriculava-se 
tambem em Coimbra, no 1.0 ano. 
Antero de Quental que, desde logo 
o admirou e exaltou muito. Em 1860, 
o poeta dos «sonetos)), escrevia so
bre Joao de Deus: «E um desses 
mancebos, ricos de crenc;:a e de 
esperanc;:a que se erguem por ve
zes no meio das turbos, entoando 
um centico cheio de frescor e de 
vida de bela e poderosa originali
dade)). 

Terminada a sua formatura em 
1859, Joao de Deus deixou-se ficar 
em Coimbra ate ao ana de 1862 . 

Como seu amigo e grande 
admirador, Antero interessou-se pela 

100 ANOS DO CINEMA EM PORTUGAL 

os cn de Portugal. no dia 1 de Julho do 
corrente ano, colocarao em circulac;:ao 
uma serie de seis valores dedicada aos 

<<l00 ANOS DO CINEMA EM PORTUGAL)). Sem 
descordar da escolha das personagens que 
compoem a referida serie, que alias sao in
teiramente merecidas, lamentamos que ou
tras nao sejam incluidas, porque nao Beatriz 
Costa, recentemente falecida. 

o introdutor do cinema em Portugal (Au
relio Pais dos Reis), dois reallzadores (Leitao 
de Barros e Antonio Lopes Ribeiro). dois ac
tores (Antonio Silva e Vasco Santana) e uma 
actriz (Laura Alves) foram os escolhidos para 
comporem a serie. 

Seguidamente, numa breve sintese, 
abordaremos os dados blograficos destas 
personagens ligadas a 7.° 'Arte portuguesa. 

Nota: Em 1995, a Franc;:a e outros paises 
comemoraram os 100 Anos da invenc;:ao do 
cinema pelos irmaos Lumiere. 

Fig. 1 

AURELIO PAZ DOS REIS (1862-1931), 
introdutor do industria cinematografica em 
Portugal. 

Fig. 1. Taxa 98$00. 
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Par Victor Correia 

A Aurelio Paz dos Reis se deve 0 inicio do 
projecc;:ao cinematografica. Segundo A. Vi
deira Santos «A Historia do Cinema Portugues 
comec;:a no Porto a 12 de Novembro de 1896, 
pOis foi nessa data que se efectuou a primei
ra sessao comercial com peliculas de motivos 
portugueses, filmadas por um portugues: Au
relio Paz dos Rels. Verificou-se no «PrinCipe 
Rea!>" sendo os filmes projectados por um 
«KINET6GRAFO PORTUGUES)). Doze quadros 
preencheram 0 primeiro Kinetografo: sete 
nacionais e cinco estrangeiros. Os portugue
ses eram os seguintes: Jogo do pau (Santo 
Tirso), Saida do pessoal operario da Fabrica 
Confianc;:a (1), Chegada de um comboio 
americana a Cadouc;:os, 0 Ze Pereira no 
Romaria de Santo Tirso, a Feira de S. Bento, A 
Rua do Ouro (Lisboa) e Marinha)). 

Fig. 2 

LEITAo DE BARROS (1896-1967), realizador. 
Fig. 2, Taxa 100$00. 
Jose Julio Marques Leitao de Barros nas

ceu no Porto, a 22 de Outubro de 1896. Cursa 

(1) Curioso esle filme. J6 que os Irrnoos Lumlere no sessoo de 
1 de Junho de 1895. no suo cldade nalal de Lyon. pro
Jectaram .Saida dos oper6rios do F6brlca Lumlere •. 
A prlmelra apresenlac;:oo publico do Clnemal6grafo 
Lumlere fol no nolle de 28 de Dezembro de 1895. no 
Saloo do .Grand Cafe •• em Paris. 



Os meus gemeos de Tyrospol 

P ara tomarmos um exemplo da com
plexidade de que sempre se revestem 
as modificac;:oes estruturais implicitas 

em tados os grandes movimentos hlst6ricos, 
levando a alterac;:oo de nacionalidade ou 
pondo em causa 0 conceito de soberania, 
bastarc) considerarmos ate que ponto esses 
incidentes se reflectem sobre os aspectos da 
circulac;:oo postal, impressos sempre sobre os 
selos ou suportes postais, sob 0 pressuposto 
de que a sua analise, no ambito puro da fi
latelia, nos surja como um auxiliar precioso 
da sua compreensoo historica. 

Um amigo meu, professor de Historia em 
Chisinau (Moldova), um dos quinze territorios 
agora independentes, saidos do espac;:o 
geopolitico da ex-URSS, remeteu-me, entre 
outros, um exemplar a que noo posso delxar 
de me referlr com algum pormenor. 

Trata-se como vemos (fig. 1) de um intel
ro postal, mais propriamente de uma .. carte
lettrell na termlnologia francesa, alias modelo 
ha muito desaparecido da IIsta dos nossos 
objectos postais. 

Sobre 0 seu canto superior dlreito, obser
vamos a Inscric;:oo (correlo PMR) em cirflico, 
como todas demals inscric;:oes que, ladean
do a fotografia do general Margelov, nos 
fazem saber tratar-se de um comandante de 
brigada de artiiharia e precursor da tactica 
militar baseada em tropas aerotransportadas. 

Bem vistas as coisas, nenhum destes ele
mentos seria tao Importante assim, noo fora 
o caso de tal pec;:a ter sldo emitida pelo 
.. Kommite para 0 Estado PMRlI conforme se 
diz no verso da mesma. Um selo que velo 
junto, ajuda-nos a um melhor esclarecimen
to. Com efeito, 0 selo em causa, alem de nos 
dar a imagem dos limites que determinam 0 
territorio, correndo ao longo do curso do 
Dniester, insere no canto Inferior esquerdo: 

.. Pridnestrovian Moldova Republicall. Tratar
se-6 entao de um novo Estado em formac;:oo? 

So que nlnguem na Moldova, em cujo 
territ6rio ela se Inscreve, reconhece tal Repu
blica, que alias noo reivindlca, por nenhuma 

Lu(s Eugenio Ferreira 

forma a sua soberania, para alem do facto 
bizarro de emltir selos e papel moeda. 

Mas 0 curioso desta historia, reside ainda 
no facto de ha ja alguns anos, Santarem se 
ter gemlnado com Tyraspol, que nos surge 
agora como a capital submersa de uma 
Republica Pridnestrovian, perdida um pouco 
na geografia da Moldova. 

Sao coisas da Historla que a filatelia por 
vezes descobre, para sua propria gloria. 

,-
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edic;oo das poesias por ele compostas. To
davia, tal edic;oo nunca chegou a efectuar
se embora tenha sido collgida. Tal 
colectanea, constando de 33 poesias foi pa
rar a Biblioteca de Evora. 

De regresso ao Algarve, em 1862, demo
rou-se em Beja contratado para a redacC;ao 
do jornal .. 0 Bejensell, peri6dico que acabou 
por dirigir. Ocupou-se nessas func;oes ate 1864 
ali deixando muitas composic;oes liricas. 

Em 1868 apareceram as suas poesias 
coligidas num volume sob 0 titulo .. Flores do 
Campoli. No ana seguinte fol deputado a 
Assembleia Nacional por Silves 0 que levou 0 

poeta a fixar resldemcia em L1sboa. Porque a 
politic a 0 nao atraia, aceitou a eleic;oo so
bretudo por condescendemcia ao pedido de 
varios amigos. S6 ali se conservou numa 
legislatura, raras vezes aparecendo na Ca
mara. 

Durante esse periodo sofreu grandes pri
vac;oes, passando grande parte do tempo 
no cafe, cavaqueando com os amigos. 0 
seu casamento com D. Guilhermlna Battaglia 
arrancou-o a esse costume. 

Em 1888 obteve a nomeac;oo de Comis
sario Geral do Ensino da leitura segundo 0 

metodo de que era autor e que foi declara
do nacional - .. Cartilha Maternaill. 

Ap6s a ediC;ao de .. Flores do Campoli em 
1868, sucederam-se coligidas e publicadas 
varias poesias. Em 1893 teve lugar com 0 ti
tulo .. Campo de Floresll uma edic;oo organ i
zada por Te6filo Braga que coligiu tudo que 
do poeta havia disperso. A esta outras mais 
se seguiram. 

Em Marc;o de 1895 aquando do seu ani
versario natalicio promovido pela Juventude 
das escolas foi-lhe feita uma majestosa man i
festaC;ao como nunca se vira em L1sboa. No 
cortejo que 0 foi saudar a casa figuravam 
todos os estudantes de todas as escolas su
periores e inferiores da generalidade do Pais. 
Representava-se toda a Imprensa portugue
sa, tunas academicas, povo, crianc;as. 

A Academia Real das Ciencias e 0 Institu
to de Colmbra, proclamaram-no s6cio de 
honra. Seguiu-se a manifesta<;:oo um sarau 
no Teatro D. Maria, a que assistiu a Rei D. 
Carlos reo poeta saiu da sala sobre as ca
pas dos estudantes. No auge do entusiasmo, 
o romantico fadlsta Hilario, estudante de Me-
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dicina, num impressionante improvlso, lanc;:ou 
ao chao a sua capa negra de universitario, 
ajoelhou-se sabre ela e exclamou em voz atta: 

.. Em nome de todo 0 povo, beijo a mao 
do maior dos poetas, invoco, nesta hora, 0 
nome de todas as moes para beijar a mao 
daquele que ensinou a ler as crianclnhasll. Ja 
na manho desse dla, 0 rei, seu grande admi
rador se havia deslocado a cas a do poeta, 
onde 0 condecorou com a Gra-Cruz da Or
dem de S. TIago. 

Falecido em Janeiro do ana seguinte, 0 

seu funeral foi outra manifestac;oo verdadel
ramente imponente. 0 seu corpo ficou no 
panteoo do Mostelro dos Jer6nlmos, em Be
lem. 

A poesia de Jooo de Deus, de todo alheia 
a escolas, noo tem a marca da respectiva 
epoca. Indiferente aquelas, 0 poeta foi sem
pre fiel a verdade da sua manelra de ser, 
simples, ardorosa, encantada e elevada. 

Ferreira de Castro, um dos melhores ro
mancistas portugueses, referindo-se a um 
poema de Jooo de Deus que tinha lido com 
oito anos de Idade, declarou: 

.. Foram estes os primeiros versos que en
terneceram 0 meu corac;:oo de crianc;:a que 
tanto havia de amar a poesia ao longo de 
toda a sua vida. E assim, Joao de Deus foi 0 
nome do primelro poeta que a minha me
m6rla fixou para semprell. 

Noo poderiamos terminar estes ligeiros 
apontamentos sem transcrever uma compo
sic;:oo do, justamente classificado, 0 poeta dos 
.. simplesll: 

CRUCIFIXO 

.. Minha mae, quem e aquele 
pregado naquela cruz?lI 
- Aquele, filho, e Jesus .. . 
E a santa imagem d'Ele! 

.. E quem e Jesus?lI - E Deus! 

..E quem e Deus?lI - Quem nos cria, 
Quem nos manda a luz do dia 
E fez a terra e os ceus; 

E velo ensinar a gente 
Que todos somos Irmoos, 
E devemos dar as moos 
Uns aos outros irmamente: 



Todo amor, todo bondade! 
"E morreu? .. - Para mostrar 
Que a gente pela verdade 
Se deve deixar matar. 

ELEMENTOS FILATELICOS 

Os Correlos de Portugal, na sua progra
mac;:ao filatelica para 0 ana de 1996, lanc;:a
ram em circulac;:ao, no dla 12 de Abril uma 
emissao constituida por um selo da taxa de 
78$00 comemorando 100 anos da morte de 
Joao de Deus, poeta-educador. Simultanea
mente foram criados os respectivos e habitu
ais carimbos comemoratlvos do 1.° dla de 
circulac;:ao, de Usboa, Porto, Coimbra, tvora, 
Faro, Funchal e Ponta Delgada. 

o selo e uma composic;:ao alegorica dos 
designers Luiz Duran e Carlos Leitao e repro
duzem alem do retrato do poeta, as cinco 
vogais A E IOU no mesmo tipo grafico que 
figura na "Cartilha Maternal ... 

Nao podemos delxar de agradecer par
ticularmente aos Correlos de Portugal a emis
sao deste selo, emissao esta pedida no 
decorrer de longos anos pelo saudoso Enge
nheiro Antonio dos Santos Furtado que nutria 
por Joao de Deus uma grande admirac;:oo e 
carinho enos afirmava ser ele uma figura 
impar no contexte nacional e que merecla 
ser representado em selo postal. Por vorl as 
vezes, em rodas de amigos, tivemos ocasiao 
o ouvir recitar, de cor, poesias daquele poe
to. 

Sera, talvez, oportuno, transcrever aqui um 
trecho duma carta que em 09 de Abril de 
1986 a Direcc;:oo do APM dirigiu aos Correios 
de Portugal: 

"Por varias vezes tem esta As
sociac;:ao solicitado de V. Ex.o, a 
emissao de um selo comemorativo do 
grande poeta e pedagogo algarvio 
Joao de Deus, a qual, alias, Ja fol por 
V. Ex.os prometida 00 Sr. Governador 
Civil de Faro, do epoca. 

Porque e de inteira justic;:a ho
menagear-se tal figura, que tanto 
pugnou pela educac;:ao das crianc;:as, 
para as quais escreveu a 'Cartilha 
Maternal' e os 'Deveres dos Filhos', 
sempre lembrada por centenas de 

34 

milhares de portugueses que apren
deram a ler por aqueles livros, vimos 
mals uma vez lembrar a V. Ex.c, 0 

cumprimento daquela voss a promes
so, por passar no dla 8 de Marc;:o de 
1987 0 156.° aniversario do seu nasci
mento ... 

So agora, porem, 10 anos volvldos, no 
centenario do morte daquela eminente figu
ra. se viu concretizada a aspirac;:ao do Enge
nheiro Furtado, infelizmente, Ja entretanto 
tambem desaparecido. 

Mas. como diz 0 adagio popular, "Mais 
vale tarde do que nunca .. . ". 

ELEMENTOS MAXIMOFILOS 

Somente 0 carimbo do 1.° dla de Usboa 
ou a "marco do dia)) de Campo de Ourique 
(Estac;:ao Postal mais proxima do local onde 
faleceu) se relacionam com a efemeride ce
lebrada. pois 0 homenageado faleceu no 
capital em 11 de Janeiro de 1896. 56 assim 
se respeitara a indispensavel concordancia 
com 0 acontecimento em causa - a morte 
do poeta. 

Como se sobe. no coso de uma persona
lidade originaria do pais que emitiu 0 selo, 
escolher-se-a a obliterac;:ao da localidade 
que tenha relac;:ao com 0 facto come mora
do - morte, nascimento, etc. 

Nao queremos delxar de chamar a aten
c;:ao para as novas regras de legendagem 
das colecc;:oes de maximafilia que poderao, 
designadamente. ser consultadas nos pagi
nos 92/94 do livro do Dr. Eurico Lage Cardoso 
- "A Maxlmafilia na Actualidade .. . 

No coso em presenc;:a teriamos: 
Joao de Deus - pequeno legenda rela

cionada com 0 titulo ou tema da colecc;:ao: 
poetas. pedagogos, vultos da cultura, figuras 
literarias, personalidades celebres, etc. 

Conhecimentos filatelicos - Emissoes de 
12.04.96 - ,,100 Anos do Morte de Joao de 
Deus)) 

Conhecimento!; marcofilos - Obliterac;:ao 
de 1.° dla. Lisboa - localidade do sua mor
teo 

Conhecimentos cartofilos - Postal edi
c;:ao do Associac;:ao dos Jardins-Escolas Joao 
de Deus. Preto e branco. Actual. 

LEUCHTTURM BLANCO 
o sistema de folhas BLANCO, extremamente prOtico. com bolsas de diferentes tama

nhos e combinac;:oes foi desenvolvido apos anos de pesquisa. 
Com as folhas BLANCO voce alarga as possibilidades e limites da sua colecc;:ao ... 

Construa os seus proprios albuns .. . ou suplementos LEUCHTIURM SF ... fac;:a todas aquelas 
modificac;:oes com que sempre sonhou. 

As possibilidades de combinac;:ao sao literalmente infinltas! 
Voce pode criar qualquer arranjo que deseJar. Seja diferente folha apos folha. 

Folhas Inteiras. Postais Maxlmos. FDC's, Carteiras. series, blocos. Mini-Folhas. ate inteiros 
postais ... tudo e facilmente disposto e sem charneiras! 

o sistema BLANCO e tambem 0 ideal para guardar e exiblr os seus selos enquanto noo 
recebe 0 seu proximo suplemento. 

Dimensoes: 270 x 297 mm. 
Estas folhas servem em todas as capas de albuns LEUCHTIURM, 
Precro p~r folha "LB" 320$ 
Embalogem de 10 Folhos 2.950$ 

ftl L.udJtturni 

Encontra estas folhas em todas as casas do especialidade, ou no representante em 
Portugal: 

JORGE M. S. LOPES 
Rua S. Nicolau. 26 - 4.° Solo 3 
1100 LlSBOA Te. (01) 8878360 FAX (01) 8885834 
A pedido enviamos, gratuitamente, catalogo a cores, de 48 paginas, com todo 0 

material LEUCHTIURM (FAROL). 
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VAMOS ESCLARECER? 
(14) UMA VEZ MAIS 

A tenc;:oo que este .. UMA VEZ MAIS .. , noo 
se refere 00 Amigo Paulo Dlas, mas 
slm, 00 assunto versado e, pelo qual, jo 

me "batl .. vorlas vezes. 
Entoo noo e que, desta vel, nos sao oferecl

dos, no 9.° Lelloo, os n.es 5, 6 e 7, do COLECC;:AO 
PORTUGUESA, como: PARTICULARES, 1921? Mas 
quais "PARTICULARES .. quais carapuc;:as? Alnda 
acabo por flcar gago, por tanto me repetlr mas. 
como julgo/penso, ser necessorlo, aqul voo (de 
novo) mals algumas achegas: 

1) OM (se noo sabe quem e, procure saber) 
dlz tratar-se de uma edlc;:oo do firma PAULO 
GUEDES & SARAIVA de Llsboa quando, nos 
postals edltados temos: 

a) este nome noo surge em nenhum deles; 
b) com P. GUEDES-LiSBOA, temos a 

COLECC;:AO PORTUGUESA, com os seus 
6 C.; 

c) com Paulo Guedes-Arco do Bandelra. 76-
LIS BOA possuo os n.OS 
1 - Evocac;:oo do Passado 

17 - Latada de Colares 
d) com PAULO GUEDES . ARCO DO BAN

DEIRA 76-LlSBOA 
XI - Entrada de 6bldos 
16 - 6BIDOS - Rio do Ralnha 

111 - Rlbatejo 
e) com Paulo Guedes. Arco do Bandelra. 

76-Llsboa 
2 - PORTUGAL NA GUERRA 
4 - 6BIDOS - CASCATA DE QUINTA 
8 - DAMAIA - Ida para 0 mercado 

em 1820 
9 - PENACOVA - Lavadelras 

10 - OVARINAS 
15 - SANTAREM - FONTE DAS FIGUEIRAS 
18 - PORCALHOTA - A PORTA DA ES-

TALAGEM 

o que jo permlte uma grande destrlnc;:a. sem 
qualquer fundamento. para a mlnha afirmac;:oo 
de que se trata duma emlssoo dos velhos crr. 
Depols: 

10 

Americo Mascarenhas Pereira 

2) qual a edlc;:oo. PARTICULAR, sem 0 nome 
do seu proprletorlo/autor? 

3) quem. 01 em dos crr, vendla. 0 "produto .. , 
mals caro do que 0 normal? 

4) quais os .. PARTICULARES .. , vendldos nos 
estac;:oes dos Crr? 

Va. noo sejam blrrentos. deem 0 brac;:o a 
torcer e aceltem a realldade. 

Mas. meu Caro Paulo Dlas. ho mals (Isto e 
que eu sou bera) e ate me admlra que noo 
tlvesse tom ado Isso em conslderac;:oo. senoo. 
atente nesta mlnha pergunta. a que. natural
mente. me apresso a responder para. loglca
mente. chamar atenc;:oo paJa os menos 
versados no materia: 0 QUE E UM INTEIRO 
POSTAL? ... E todo 0 documento que se apresen
ta devldamente selado (Impresso ou colado) 
pelos crr ou Isento por portarla. 

AssIm sendo. porque a Inclusoo nos INTEIROS 
POSTAIS, das provas Hpograflcas (vide. p.e .. as 
ofertas 865. 866 e 867) que. no coso. noo voo 
alem de simples cartoes lIustrados, jo que. para 
merecerem a ciasslficac;:oo de "POSTAIS ILUS
TRADOS ... carecem do apresentac;:oo. no verso, 
do vulgar Impressoo que, todos 0 sabemos. Ihes 
confere essa categorla. 

Temos. neste coso em que s6 Ihes falta 0 
selo ... 0 selo ... as Series de A a G, jo lelloadas. 
Igualmente. como INTEIROS POSTAIS ... e fol pena. 
porque alguns colecclonadores "entraram .. - e 
entrarao alnda? - com multo dlnhelro. para 
NADA. 

Todavla. com esta mlnha chamada de 
atenc;:oo. noo pretendo a sua ellmlnac;:oo. em 
futuros Lelloes. Nada dlssol Pretendo (se m'o 
permltem) que .. separem 0 trlgo do jololl e os 
Incluam n'outro grupo/reglsto/rol. preclsamente 
como 0 Indlcado: PROVAS TIPOGRAFICAS ou 
POSTAIS ILUSTRADOS, consoante 0 coso ... nada 
mals e. quem qulser que os adqulra. Certo ou 
errado? ... onde e que eu jo ouvllsto? 

Noo sel quando Iros ler este escrlto. meu Caro 
Paulo Dies mas ... olha. val flcar aqul no gaveta 
ate a altura preclsa. Sera utll? ... em qualquer 
ocasloo. noo? 

o Futebol e a Filatelia 
Fernando de Oliveira 

Decarreu de 8 a 30 de Junho em Inglaterra 0 
Campeonato Europeu de Futebol 1996 e muitos 
poises comemararam 0 evento com emissoes fI
latelicas -para goudio dos filatelistas amantes da 
temOtica de futebol. A Inglaterra como pais or
ganizadar do Europeu lanc;:ou alem da serie de 
cinco selos retratando velhas gl6rias do futebol 
ingles, um "Prestige Stamp Book)) uma especie de 
Booklet em formato grande. Este Iivro contem 
pec;:as filatelicas s6 emitidas para este caso e que 
podem circular, alem de que e acompanhado 
par texto explicativo adequado. comec;:ando pelo 
Europeu de Franc;:a 1960 e terminanda no Europeu 
1996 de Inglaterra agara iniciado. 

Alem de "Recordac;:oes)) varias como cane cas. 
pinos. etc" 0 Royal Mail editou tambem um album 
de selos relativo ao Europeu de 1996 com os selos 
emltidos par Gibraltar. Jersey, Guernsey e Inglaterra 
alem de outros 25 selos usados relativos a campe
onatos anteriores. 

INEDITO, JA. EM DISTRIBUI<;AO GRATUITA 

PRE~ARIO N.!! 1 6 

SOBRESCRITOS DO 1.2 DIA E COMEMORATIVOS 
POR PArSES E TEMAS 

- 0 pre~ario que Ihe fazia falta -

Se Ihe interessam sebs de todo 0 mundo, diga-nos que colecciona, paises ou 
tema, para receber seguidamente os nossos prec;:arios, contendo discriminadas 
milhares de series novas. 

SERGIO W. DE SOUSA SIMOES 
Escritorio Filatelico 

Telefone (062) 83 12 48 • Telefax (062) 84 32 93 
Rua Dr. Artur Figueiroa Rego, 25 

2500 CALDAS DA RAINHA 

SELOSfTlRAS PLAsTICAS HAWID/CATALOGOS YVERT/CATALOGO WWFI 
MATERIAL LINDNER - SAFE - LEUCHTIURMIE TUDO 0 MAIS QUE POSSA 

IMAGINAR FILATELICAMENTE 
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JOSE M~ VAZ PEREIRA, LOA 
P.O.BOX 2335 

LlSBOA CODEX 
TELEX 40124 JMVPAB 

FAX 9250194 

• REAGENTES DE LABORATORIO 

• PRODUTOS QUfMICOS 

• VIDROS PARA LABORATORIO 

• PRODUTOS QUfMICOS 
PARA A INDUSTRIA FARMACEUTICA 

· · • 

, 

SERVICOS DE FlLATEUA 
Av Casal _.28 
1000USBOA 



de correspondencia mais urgente. E interes
sante tambem, a ideia do pagamento ante
cipado do porte das cartas proposta pelos 
Admlnistradores do Correio do Porto, bem 
como a menDs feliz ideia do rateio das 
mesmas, para cobrir os custos daquele seNi
c;:o. 

Flnalmente, 0 esclarecimento - ainda 
que parcialmente - de mais um outr~ gran
de enigma do filatelia portuguesa relativa as 
tarifas postais durante 0 periodo dos Correl
os-Mores. De acordo com Barreto Gomes, 0 
conceito de «carta singela» ou «ordinariall, era 
a que pesasse ate cinco oitavos, pagando
se 20 reis por oitava que mais pesasse sobre 
aquelas cinco. Com a definic;:ao de que a 
carta slngela era aquela que nao levava 
outras dentro, somente no desconflanc;:a 
deste facto e que pesavam-se as cartas mais 
«grossas» para entao se poder arbltrar 0 pre
c;:o delas. Dessa manelra, surgia assim a ideia 
do sistema dos «portes dobrados», que a le
gislac;:ao posterior, ap6s a passagem 00 Es
tado do seNic;:o postal. tanto critlcou como 
arbltrarla e abusiva. De acordo com a Infor
mac;:ao de Barreto Gomes e 00 que tudo 
indica, era essa a pratica no ofielo do Cor
relo em Lisboa. Asslm sendo, a tarifa do Cor
relo Extraordinario entre Lisboa e 0 Porto, 
corresponderia 00 triplo do do Correlo Ordl
narlo do Reino para uma «carta singe/a» e a 
do Correlo do AlgaNe, 0 dobro desta. 

Voltando agora a documentac;:ao e para 
concluir, 0 tlo e tutor do Correio-Mor, rece
beu como resposta do Minlstro e Secretarlo 
de Estado dos Neg6clos Estrangelros e do 
Guerra que, Informal mente, encaminhava 00 
Soberano as questoes relatlvas 00 Oficlo do 
Correlo, a segulnte particlpac;:ao: 

«Level a Real Presen<;;a de Sua Majesta
de, a conta que V. S. a me dlrigiu em data de 
23 do presente mes, com 0 plano para 0 
estabelecJmento de um novo Correlo para a 
Cidade do Porto; 0 qual merecendo a apro
va<;;oo e beneplacJdo da mesma Senhora, 0 
torno a remeter a V. S. a para que 0 mande 
por na sua devlda execu<;;oo. 

Deus Guarde a V. S. a Palacio de Queluz, 
em 31 de Agosto de 1796. 

(ass.) LUIS Pinto de Sousa 

Sr. Ballo Duarte de Sousa Coutinholl 

Como consequencia desta partlcipac;:ao, 
no numero 38 da ftGazeta de Lisboa» de 
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terc;:a-felra, 20 de Setembro de 1796, publi
cou-se 0 seguinte aviso: 

«Com 0 beneplacJdo de S.M. se vai esta
belecer um Correio Extraordinario para a 
Cidade do Porto, donde voltara em 8 dias 
com as respostas. Ha de partir de Usboa nas 
segundas-fe/ras pelas 3 horas da tarde e 
chegara ao Porto nas quintas as mesmas 
horos, ou antes, quando posslvel: do Porto 
ha de partir nas sextas-feiras pelas 3 horas da 
manho e chegara a Usboa nas segundas as 
mesmas horas. 0 porte das cartas e 60 reis 
cada uma, noo excedendo 0 peso de 5 0/
tavas, alias custara todo 0 excesso 20 reis por 
oitava. As cartas devem lan<;;ar-se dentro do 
PQtJo do Correio numa abertura que tem por 
cima 0 seguinte letreiro: Correlo Extraordina
rio para a Cldade do Porto, e a Usta das que 
vierem se achara junto da dita abertura. 0 
primeiro Extraordinario ha de partir segunda
feira, 26 do corrente.» 

A restante evoluc;:ao deste seNic;:o ja e bem 
conheclda de todos, sendo 0 mesmo extinto 
pelo Aviso de 14 de Marc;:o de 1801, durando, 
portanto, aproximadamente cinco anos. 

Torre do Tombo, Marc;:o de 1996 

SELOS E MATERIAL 
FILATELICO 

PACOTES DE SELOS 
TEMATICOS 

Grande sortido 
de Series completas 

e Selos tematicos 

P~a listas de pre~os gratis 

EI6dio de Santos 
CASA FUNDADA EM 7922 

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

Mostra de Aerofilatelia 
90 Anos do Nascimento 

do General Humberto Delgado 
Vai realizar-se de 15 a 18 de Julho na Sede do Clube Filatelico de Portugal uma mostra 

filatelica, que pretendemos seja inicio de um novo cicio de actividades. Sera aposto um ca
rimbo comemorativo nas correspondencias apresentadas no dla do Inaugurac;:ao. 0 periodo 
de funclonamento da mostra sera das 15 as 19 horas. 

As d ificuldades em conseguir espac;:os condignos fora do Sede do CFP para realizac;:oes 
mais ambiciosas sao de todos conhecldas. Porem, desde que as realizac;:oes nao sejam muito 
onerosos com custos incomportavels para os cofres do Clube. Este estara sempre receptlvo a 
estudar coso a coso as sugestoes apresentadas. 

o General Humberto Delgado nasceu a 15 de Maio de 1906 em Boquilobo, freguesia do 
Broqueira, Torres Novas, foi um reputado tecnico aeronautico, oficlal superior do Forc;:a Aerea, 
Piloto-aviador com feitos nos finais dos an os 30. Foi 0 primeiro Director do SAC (Secretarlado do 
Aeronautica Civil). Por sua Inielativa, e fundado em 1945 a TAP. Representou Portugal em 
reunioes internacionals da NATO e como adido aeronautico nos Estados Unldos. 

Em 1958 candidata-se a Presidencla do Republica, Inielando uma carreira politico, deba
tendo-se pela implantac;:ao da democracia em Portugal. 

Apareceu morto, em 1965, juntamente com a sua secretaria, em Vila Nueva del Fresno, 
Espanha. 

Repousa no Panteao Nacional, para on de os seus restos mortals foram trasladados em 1990. 

DOMINGOS -DO SACRAMENTO, HERDEIROS 
MAmA CEcflJA DO SACRAMENTO 
RUB do Crucifim, 26 ' Te1efone 342 48 91 ' 1100 L1SBOA ' PORTUGAL 

ALBUNS D.S. TIPO C DE PORTUGAL E ULTRAMAR 
Perm8Dentes Formato 22 x 25 ems. 

Carlolina 
PORTUGAL - I.' Parte (Selos do Comrio Normal) 

- Volume I (Selos de 1853 a 1969) ....... _ .... _ ..... _ .............. __ .. _ .. _ ............................ _ ........................................................................ _ ... 3.650$00 
.. Volume II (Selos de 1970 em dianle) .................... _ .......... _ .. _ ................................................................. _ ................................................ 5.500$00 

PORTUGAL .. 2.' Parte (Selos de Aviao, BIOCXJS, Impost.>, Enmmendo. , Porteodo, Oticiol, 
Privativos, el<.) ....................................... _ .................. ......... ........................................................................................................................... 6.500$00 

ILHAS ADJACENTES .... _ .............................................. _ ..................................................................................................................................................... 4.250$00 
ANGOLA ._ ......... _ ........................................................................................ _ ._ ............................................................................................................... 3.300$00 

~og~=~_::::::: :::::::::::::::::: :::::::::::: :: : : ::::::::::::: ::: : :: : ::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::: : :::::::::::~~::: :::::::: ::::::::::::::::: ::: ::::::::::::::::t:: 
W~'1o~tG8':l~ .. ::::::~.=~:.::::::::::::::::::::::::::~.:::::::::::::::::::::=::::=::=:::::: :::::::::~:.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~::: ?= .. ~~~.~.~ .. ~~~~.:::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::~:::::::::=:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:.: ~::: 
MACAU ............................................... _ ..................................................................................... _ .......... _ .. ........................................................................ 6.000$00 

~9£~;k~¥~:~~~~~:::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::~::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::J:5E 
~i!g~~ .. ; .. ~~~~.~~ .. ~~.;.~~ .. ~~~~:~:~~ .. ;~~~~~~:.~~~ .. ~:;.:~~:::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::=.:::=.:::::::::::::::::::::::::::::::H5E 
COMPANHlAS DE MOQAMBIQUE E N1ASSA ................................................................................ _ ............................................................................... 2.000$00 
AFRICA. CONGO, INHAMBANE, LOURENCO MARQUES, rm, QUELIMANE, KlONGA, 
ZAMBtzIA E ULTRAMAR ........................................... _ .................................................... _ ................. __ ................................................................ _ ....... 2.000$00 
J'olbaoJsoladas ........................................................................................................................................................................................................................ 65$00 

Folhas Isolad .. (Republicas) ....................................................... - ........................................ p~;;i~:=:::=::::::=::~~=:=: :::::::::::::::::=:::::::::~::::::::::::::::::: ~~~ 
F.D.rriro th 1996 IVA IIlt/ulOO 17~ 
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LISTA DE SOCIOS 
DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
MEMBERS LIST - L1STE DES MEMBRES 

AL TERACOES - REINGRESSOS - NOVOS SOCIOS 

PORTUGAL 

181 - Francisco Xavier de Mota e Campos. 
Av. Tenente Leonardo Meireles, 150-
5.° Dt.o. 4590 Payos de Ferreira (M) 
Po.T.C.v.60.So de 2.5.6.94.Notas de 3. 

1147 - Jacinto Alberto. Largo do Pioledo, 
Bloco D-2.0 Esq. 5000 Vila Real. (M) 
Po.ln.Compreende Fr.IT.Es.T.C.U.60.1. 
T.U.60.2A.Macau.5A.CEPT.Tl.T7 .Flora. 

2539 - Jose Fernando Abrunhosa Lopes Fari
nha. Praceta Herminia Silva, 2-3.° Dt.o. 
Arroja. 2675 Odivelas. (M) Po.T.C.60. 
N.U.l.3.94. 

2747 - Anibal Ventura da Silva. Rua Joao 
Chagas, 131-Cv. Esq. Fr. 2795 Linda
a-Veilla. (M) Po.Fr.ln.T.C.V.60.N.l.94. 

2946 - Joao Antunes Fraga. Urbn. Quinta dos 
Loios. Rua Cesar Coelho, n.o 9, 5.° Dt.o. 
2835 Lavradio. (M) Po.Fr.ln.T.C.60.N.Te
maticas: mamiferos e flores.90. 

2978 - Dr. Joao Humberto Bastos de Matos. 
Avenida da Igreja, 7-2.° Esq. 1700 Lis
boa. (M) Po.Fr.ln.Es.T.C.60.N.U.Te
matica de veiculos motorizados.9O. 

3176 - Eng. Jose Mendonya Viegas Louro. 
Rua Maestro Frederico de Freitas, 9-
5.° Dt.o. 1500 Lisboa. 

3180 - Armando Mario Delgado. Rua do 
Comercio, 19-2.° Dt.o. 2780 Porto Sal
vo. (A) Po.Fr.ln.T.C.V.60.N.2B Especia
Iizada.Tematicas.Maximafilia. 

3330 - Jose Henrique Godinha Esgaio Del
gado. Rua da Mouchinha. Viv.a St.o 
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Antonio. Famalicao. 2450 Nazare. (M) 
PO.Es.Fr.T.C.V.60.N.U. 

3470 - Prof. Joao Paulo de Sousa Cabral. Rua 
do Dourado, 87. 4465 S.M. Infesta. (M) 
Po.ln.T.C.60.U.Temmicas: plantas, arte, 
monumentos.Tl.T5.T43. 

3471 - Jose Augusto Silva Pintado. Rua Gago 
Coutinho, 21-2.°. 8000 Faro. (M) 
Po.T.C.60.N.1.2B.2C. 

3477 - Joaquim Manuel Caramelo Raminhos. 
Av. Avelar Brotero, n.o 51-2.° Esq. 2900 
Setubal. (M) PO.Es.Fr.ln.T.C.60.N.l.60. 
N.U.3. 

3478 - Antonio Jose Ferrao Tavares. Rua de 
S. Domingos de Benfica, 10-1.° Dt.o. 
1500 Lisboa. (M) T.C.v.60.N.U.1.5.Afin
sa.90. 

3479 - Jorge Miguel Correia Abreu de Al
meida Antunes. Rua Almada Negrei
r~s . n.o 260. 2775 Parede. (P) 
In.T.C.v.60.U.16.26.90. 

3482 - Delafaille Pierre. Av. Infante de San
gres, n.o 61-3.° C. 8125 Quarteira. (M) 
Po.Fr.T.C.V.60.N. 

3483 - Augusto Jose Rafael Leite Inacio. Rua 
Bernardim Ribeiro, 91 rfc. 1150 Lisboa. 
(Mf A) Po.Fr.ln.T.C.60.N.l.5.Excepto: 
39.41 e Turquia.T.C.60.U.18A.9O.97. 

MADEIRA 

1842 - Waldemar Hipolito Samos. Caixa Pos
tal. 697. 9008 Funchal. (M) 
Po.T.C.v.N.U.60.1.2A.3. 

que sendo do seu real agrado, V. Ex. a 0 pos
sa por em pratica e daquele modo que a 
mesma Senhora for servida determinar. 

Eo que posso informar a V. Ex. a que orde
nara 0 que Ihe parecer mais justo. 

Correio, a 30 de Junho de 7796. 

limo. e Exmo. Sr. Balio Duarte de Sousa 
Coutinho 

(ass.) Jose Barreto Gomes 

PLANO PARA SE ESTABELECER 
UM CORREIO EXTRAORDINARIO 
PARA 0 PORTO COM RESPOSTA 
EM OITO DIAS 

De Lisboa ao Porto, ha 52 leguas. Um 
correio a toda diligencia com bestas pagas, 
deve andar 78 leguas em 24 horas. Assim. um 
Correio tem obrigac;:ao de ir em 3 dias de 
Lisboa 00 Porto. 

Devendo gastar 3 dias na ida e outros 3 
na volta, fica um dia livre para a entrega das 
cartas e expedic;:ao das respostas e dividindo
se este dia entre 0 Correio do Porto e 0 de 
Lisboa, ficam 72 horas a cada um para a 
entrega das cartas e expedic;:ao das respos
tas. 

Devera partir de Lisboa 0 correio na se
gunda-feiro. pelas 3 horas do tarde e dando
se-Ihe os 3 dias, devera chegar ao Porto pelas 
3 horas da tarde do quinta-feira. 

Devera partir do Porto na sexta-feira pe
las 3 horas da madrugada e gastando no 
caminho os 3 dias, deve chegar a Lisboa 
pelas 3 horas da madrugada de segunda
feira. 

A despesa de um correio despachado de 
Lisboa ao Porto a toda a diligencia com 
bestas, e 73 000 reis. E, pois, na razao desta 
quantia e do quantidade de cartas que 
podera haver, que se deve arbitrar 0 porte, 
mas ignorando-se por ora quantas cartas 
havera, fica, por consequencia, 0 ca/culo 
duvidoso. E, porem. certo, que sendo 0 porte 
a 60 reis por carta, sao precisas 276 cartas 
singelas para salvar somente a despesa do 
Proprio, contudo, parece-me que 0 porte seja 
so 60 reis por carta, devendo porem. fazer-se 
uma conta e assento do rendimento deste 
Correio Extraordinario, para no fim dos pri
meiros seis meses se combinar a despesa e 
receita, e a fim de se diminuir ou aumentar 0 
porte das cartas, segundo 0 resultado da 
conto. fazendo-se tudo presente a Sua Ma
jestade. 
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o porte de 60 reis deve entender-se 0 
porte de uma carta singela, isto e, de uma 
carta ordinaria e que nao leve outras dentro. 
Sendo mais grosso. entao se pesara e tendo 
para cima de cinco oitavas, pagara a 20 reis 
por oitava 0 que mais pesar sobre as cinco. 

Sera livre a to dos, sem excepc;:ao de 
pessoa, 0 servirem-se deste Extraordinario, mas 
a excepc;:ao unicamente das cartas do Real 
ServiC;:o, todas as mais pagarao 0 porte. 

Para 0 publico ficar bem servido, deve 
haver dois Correios Extraordlnarios por se
mano. porque como as 72 horas e um espac;:o 
pequeno para as respostas, quem nao puder 
responder pelo primeiro Extraordinario, 0 faro 
pelo segundo e alem disso, no In verno, por 
causa dos mals caminhos e ribeiras, hao-de 
ser muitas vezes mais demoradas as chega
das dos correios, mas parece-me que so com 
o tempo e depois de vencidas as primeiras 
dificuldades e conhecida mais de perto a 
uti/idade que ao publico resultar, e que se 
podera estabelecer 0 segundo. 

Correio, a 30 de Junho de 7796. 

(ass.) Jose Barreto Gomes» 

A importancia deste documento, bem 
como a sua riqueza informativa, e por demais 
obvia para justificar a sua publicayao na in
tegra. Por ele percebemos em que ponto se 
encontrava 0 Offcio de Correio-Mor do Reino 
nas vesperas da sua extinyao. Tambem aqui, 
muito haveria ainda por explicar sobre este 
periodo tao rico da historia postal portuguesa, 
mas deixo. a promessa de escrever num breve 
futuro, um trabalho de fundo sobre essa 
epoca. Desde ja, gostaria so mente de chamar 
a atenc;:ao para os seguintes pontos: 

A ideia da criac;:ao de um Correio Extraor
dinario partiu por iniciativa dos comerciantes 
do Porto. Infelizmente, 0 requerimento deles 
e a resposta dos Administradores do Correio 
daquela Cidade, naG se encontram junto 
com a documentayao publicada presente
mente. No entanto, atraves do parecer de 
Barreto Gomes ficamos com uma ideia do 
teor delas e podemos constatar e vemos que, 
naquele tempo, a demora na resposta de 
um correia entre Lisboa e 0 Porto eram de 15 
dias e que no Norte, tinham uma maneira 
diferente de se pesarem as cartas. Infeliz
mente ainda naG sabemos qual, mas so men
te que era menor ((0 prec;:o do peso». 

Havia a opc;:ao de os particulares contra
tarem um mensageiro (Proprio), para a troca 



em oito dios, como melhor consto do d/to 
requerimento, devendo dar 0 meu informe 
ouvindo prime/ro os Admin/strodores do Cor
reio do Porto. 

Ouvi os ditos Administrodores e a suo res
posta. a que se ocho junto para ser presente 
V. Ex. 0 . 

Estou intimomente convencido de que 
entre esto Corte e a Cidode do Porto, precl
so hover umo correspondenclo mois pronto, 
proporcionondo-se de moneiro que dentro 
em oito dios 00 menos, se recebom respos
tos de umo e outro porte. E desnecessario 
dilator-me em mostror os motivos desto pre
cisoo, eles sao notorios a todos e bostora olhor 
simplesmente para os progressos que tem 
feitos as ortes, 0 comercio, a ogriculturo, a 
multiplicidode de negocios e enlaces, que 0 
presente estodo dos coisos tem trozido con
sigo e os mutuos interesses de umo e outro 
cidode, para conc/u/r 0 quonto sera penoso 
00 publico ser obrigodo a esperor quinze dios 
para hover umo resposto do Porto, ou fozer 
coda um quando preciso, a despeso de um 
Proprio. Mas por bem do mesmo publico e 
do Real SeNiI;:o, este Correio Extroordinario 
so devera ser estobelecido no moneiro se
guinte e pelos rozoes que vou expor: 

7.0 Deve ser um correio gerol e para todo 
a pessoo que se quiser seNir dele, noo de
vendo odmitir-se por modo olgum correio 
particular somente para os negociontes, 
porque /sto serio dar a estes umo vontogem 
superior e decidido sobre os mois vossolos, 
quando e certo que todos tem 0 mesmo 
direito 00 beneficio. 

2.0 Todo 0 monejo do dito novo correio 
deve ser felto por este Oficio de Usboo e pelo 
do Porto, deboixo dos vistas e inspecc;:oo de 
V. Ex. ° e pelos seus Oficiois, como pessoos 
hobilitodos e com publico outoridode para 
um tal exercic/o e a quem de dire/to privoti
vomente compete. 

3. 0 As despesos que se fizerem com os 
correios que tronsportorem as molos, hoo-de 
hover-se pelo porte dos cortos: a dificuldode 
porem esta em estobelecer um metodo 
odequodo. 

E foro de todo a duvido, que 0 meio mois 
proprio de fozer prosperor um estobeleci
mento que principia. e slmplificor e torna-Io 
facil, regu/ando-me por este principio e pelo 
que me dita a minho rozoo, noo sigo 0 ditame 
dos Administrodores do Correia do porto, par 
aconselharem que as cortos sejam pesodos 
a moneira das do Norte, /nsinuando mo/s, que 
sobre 0 porte se corregue por rateio a des-
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peso do correio e, enfim que se pogue an
tecipodamente umo quantio quando as 
cortas se forem lanc;:ar no correia. Querer que 
as cortas de dentro do Reino sejam pesodos 
a maneiro dos do Norte, oinda que seja 
menor a prec;:o do peso, e fazer umo novi
dade reporavel e que inculca ser dirigido a 
oumentar as conveniencias do correio, 
quando e certo que 0 acrescimo deve uni
camente ser oquele que motivor a despeso 
extroordinario que se fizer com 0 seu trons
porte e olndo mesmo, com a/gumo mode
roc;:oo, porque 0 porte ordinario de vintem e 
sujeito as outras despesos ordinarias, a vista 
do que en tendo que so se devem pesor as 
cortas grossas para hover um principio e re
gro certa para se toxor 0 porte destos e evitar 
obusos. Iguolmente, noo oprovo 0 porecer 
de que a despesa fe/to com 0 correio soia 
dos cortos por roteio, porque este metodo 
foz oconto complicodo por dever ser dife
rente em coda correio 0 porte das mesmas, 
segundo for moior ou menor 0 numero dos 
cortos e porque noo hovendo um prec;:o certo 
e uniforme, noo pode 0 publico comparar a 
necessidade do suo precisoo de escrever 
pelo Extroordinario, com a quantia que deva 
pogor por isso e, desto forma, so 0 foro nos 
casos de moior precisoo quando, pelo con
trario, repetidas vezes escrevera estando 
certo que 0 porte do carta noo custora mais 
(que) tres vintens, por exemplo, e, sobre isto, 
oinda me ocorre mais; que 00 principlo e 
enquonto se nao fizer vulgar a novo correio, 
ha de hover poucos cortas, deve, portanto, 
ser muito grande a porte que por ratelo ha 
de caber a coda umo e, desto forma, longe 
de con vidor e focilitor 0 estabelecimento do 
projecto, concorrera 0 referido metodo de 0 
emperror logo no seu principio. E, pois, 0 meu 
parecer, conformondo-me tambem com a 
de muitos pessoos /nteligentes e de probidade 
que tenho ouvido oeste respeito, que 0 porte 
dos cortas tenho um prec;:o certo e modera
do e quanto somente sejo preciso para in
demnizor as despesas. 

Oferec;:o a V. Ex. ~ inc/uso, um plano para 
este estabelecimento. Porece-me que e 0 
mais conforme com a utilidade publico. Ele, 
com 0 tempo, pode emendar-se e melhorar
se, pols a prOtica e a experiencia e que le
vom estes assuntos a suo perfeic;:oo. 

E achondo V. Ex. ° que este negocio 
merece que V. Ex. ° 0 olhe como zelo que 
costumo em tudo que respeita 00 Real Ser
vic;:o e bem publico, entoo e necessario que 
V. Ex. ° 0 represente a Sua Majestode, para 

2243 - Paulo Epitano de Sousa. Caixa Pos
tal 4511 . 9057 Funchal. (A) Po.Fr. 
In.T.C.60.N.U.Ac;:ores e Madeira.90.94. 

2930 - Carlos Alberto Silveira Jardim. Rua Dr. 
Joao Brito Camara, 3 AlB. 9000 
Funchal. Fr.ln.T.C.v.6O.N.U.5.Egipto.21 . 
26.53.59.Rotary Club. Tl2.90.Bale (Is
rael). 

2999 - llidio Manuel Pereira Gonc;:alves. 
Caminho do Ponte, 16. Santo Anto
nio. 9000 Funchal. (M) T.V.C .60. 
U.l .l OA21 .(V.Rep.) Jersey.90.94. 

3195 - Antonio Augusto dos Santos Ferreira. 
Servic;:os do Ministerio Publico. Tribu
nal Judicial. 9000 Funchal. (M) Po.Fr. 
In.T.C.60.N.l.Alguns U.T.v.T7.Flora.Tl O. 
T29.C.T29.94.Philex.Escutlsmo E. Mo
reno clnos. Yvert. 

3262 - Antonio Fernandez Prado. Sagrado 
Corazon. 10-2.0 I. 27003 Lugo 
(Galicia). (A) T.C.V.60.N.U.19.Temati
cas: Colombo. America (UPAEP). SPD. 

3271 Jose L. de La Camara Jimenez. Rio 
Tambre, sIn. Escombreras-Murcla. (M) 
Es.Fr.T.6O.N.U.3.80.90. 

3294 - Fllipe Jose Figueira Alves. Estrada 
Comandante Camacho de Freitas, 
217.9000 Funchal. (M) Po.ln.Carteiras 
anuals de diversos POises. 

MACAU 

2751 - Manuel Jose do Rosa. Caixa Postal 
151. Macau. (A) Po.ln.T.C.v.60.NU.l.3. 
55.90.94. 

3454 - Eng. Jose Fernandes Guerreiro. Ave
nlda Ouvidor Arriaga, n.o 14-J.O AlB. 
Macau. (M) Po.ln.T.C.V.6O.66.67El.l .Ma
cau.2A55.90.Afinsa.91 .92. 

ANGOLA 

2328 - Alberto Trlndade Vargues. Aldea
mento Tecnocarro. Mulemba. Caixa 
Postal 3393. Luanda. (M) Po.T.C.v.60. 
U.3.75.94. 

2537 - Victor Manuel Guerreiro Viegas. Co i
xa Postal. 2749 Luanda. PO.Fr.ln.Es.T. 
60.T-7.Flora.T-1O.Arte.T-ll.Transportes. 
T-44.90.94. 

2805 - Eng. Mario Rui Pires. Calxa Postal n.o 
1221. Luanda. Po.Fr.Es.T.60.2B.67 e 68 
de 2B.TlO.em 60 de 8.T51 . 
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3301 - Carlos Alberto do Silva Rodrigues. 
Caixa Postal. 1248. Benguela. (MIA) 
PO.Es.T.60.N.l.2B.S. Tome.19.28.T9.Te
maticos: Paisagens, Costumes e 
Ecologla. Ateneu. Palop. Edifil de 19. 

CABO VERDE 

1600 - Henrique Hilariano Rodrigues Pires. 
C.P. 58, Praia. Po.T.6O.N.U.l.2A94. 

3142 - Tiago Estrela. Apartado n.o 284. 
Praia. 

MOC;AMBIQUE 

2272 - Guilherme Cabac;:o. Avenida Ju
lius Nyerere, 954-7.° Esq. Apt.o 13, 
Maputo. (A) T.C .V.60.N.U.l .2A.90. 
93.94. 

2312 - Antonio Cerca. Rua Mouzinho de 
Albuquerque, 1934, 7.° Esq. C.P. 1589, 
Beira. (M) Po.T.60.N.l.2C.Tl4.Quadros 
celebres.93. 

3329 - Giorgi Micali . Av. 24 de Julho, 145-
16.° Dt.o. Caixa Postal 4577. Maputo. 
(M) Po.ln.lt.T.C.6O.N.U.2C.ate 1930.24. 
90.Afinsa. 

ESPANHA 

3469 - Eng. Albertlno de Figueiredo. CI 
Lagasca, 18. 28001 Madrid. (A) Po.Es. 
6O.N.U.Classicos e Ceres de 1 e co
memorativos ate 1953.Afinsa. 

3480 - Sinforiano Sardo Dalmau. Av. Pere el 
Cerimonios, n.o 19-4.°, 8.°. 43205 Reus. 
(M) Es.T.60.N.U.5 e 6 (poises comple-
tos).90. I • 

3481 - Manuel Real Gonzalez. Avenlda del 
Peru, n.o 21-1.° D. 06011 Badajoz. (A) 
Es.T.60.1.1O.10AlOB.19.30.107. 

BRASIL 

2155 - Angelo Lima. Caixa Postal 243.13486-
920 Limeira SP. (A) Po.T.C.60.N.U.l . 
15.90.93.94. 

ALEMANHA 

3476 - Achlm Steffin. Dort Pries, 25.24159 Klel. 
(M) Es .ln.A 1.Compreende e Ie 
Po.T.C.60.N.l.19.90.94.97.107. 



ARGENTINA 

346B - Circulo Fllatelico de Llnlers. Casillo de 
Correo 36 Suc.6.140B.Buenos Aires. 

3475 - Eng. Juan Palopoli. Calle 522 Bls N 
137l.ToJosa (8y9). 1900 La Plata. (M) 
In.Es.T.C.60.N.U.1 .10.1 0A.1 OB.51.52.53.9O 
ou 1 xl. 

CUBA 

3474 - Antonio Garcia C. Apartado Postal 
5135 . Habana 5. CP 10500. (M) 
EsJ.60.64.1.90. 

ITAuA 

3472 - Eng. Joaqum Capitoo. CP 115 Comunita 
Europee. 21020 Ispra 01 A) (M) Po.It.60.1. 
24.90.97. 

RUSSIA 

3473 - Oleg N. Yakavlolev. Eniseiskaya str. 25-
55. Moscow 129281 (M) InJ.60.N.1.2.9O. 

OBITUARIO 

o Clube Fllatellco de Portugal lamenta profunda
mente 0 desaparecimento ocorrldo. nos Oltlmos 

meses. dos seus dedicados e Inesquecivels s6clos: 

Artur Augusto Alves de Miranda 
Femando Gomes Carrao 
Dr. Antonio Mil-Hom ens 

Eng. Manuel Rodrigues Magos 

As fammas enlutadas a Direcc;:ao do CFP e 05 
dlrigentes deste Boletim apresentam as mals 

sentldas condolenclos. 

EXPO de Aerofilatelia 

EXPO de Aerofilatelia 
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Esto a decorrer ate 00 dla 13 do mas 
em curso. no espo<;:o exposlclonal do otrlo 
de entrada dos voos Internaclonals do Ae
roporto de Llsboa. um salao fllatellco Inti
tulado «ANA 00 Servl<;:o do Avlac;:ao». no 
qual pode ser apreclada a colec<;:ao 
«Avlac;:oo Civil em Portugah), do nosso 
prezado colega de dlrecc;:ao Sr. Fernando 
de Oliveira. Este interessante certame pode 
ser vlsltado dlarlamente ate as 22 horas. 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
FILIADO NA FEDERACAO PORTUGUESA DE FILATELIA 

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 

SEOE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5.2 DT.2 - 1150 L1SBOA - Telet.: 8123936 

Expediente - Ouintas-feiras e sabados, das 15 as 19 horas. 
Oualidades e quotiza~6es dos s6cios: 

JUNIOR (menores 1B anos) - 1 000$00 ana 
EFECTIVO (Lisboa e Concelhos Limftrofes) - 950$00 semestre; 1 800$00 (ano); 

(Provincia, "has e Macau) - 1 600$00 ano 
CORRESPONDENTE (Estrangeiro) - 2200$00 ana 

Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro. 
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alguma' seguran<;:a. algumas questoes colo
codas naquele artlgo, bem como tentar 
corrigir certas idelas e conceitos acerca do 
evolu<;:ao dos correlos em Portugal. 

Loglcamente que nao sera neste peque
no trabalho que procurarei rever todas as 
problemmicas e duvidas sobre 0 tema. pois 
no momento encontro-me Justamente no 
redac<;:ao do primeira parte do trabalho final. 
onde tentarei. entao, elucidar varias questoes 
fundamentais para uma melhor compreensao 
do pass ado postal portugues. 

Assim sendo. quanto as marcos citadas 
pelo Doutor Luis Frazao relativas 00 Algarve 
(LSB-DIV 1 e 2, segundo 0 Catalogo de Guedes 
de Magalhaes e de Andrade e Sousa) sao 
devidas. no minha opiniao. 00 seguinte: 

Como ja e do conhecimento geral. 0 
correio ordinario para 0 Algarve foi crlado 
por Alvaro de 4 de Novembro de 1 702 
(Godofredo. Dos Correios-Mores do Reina ... 
3.° ed .• p. 91) onde atraves de um requerl
mento de D. Isabel Cafaro. como tutora e 
administradora dos bens do seu filho Correio
Mor. pedia 00 Rei D. pedro II "poder levar de 
porte de cada carta singela quarenta (f~is e 
as dobradas em mar;:o. a esse respeito)), a 
qual concordando. houve "par bem que a 
Correio-Mor possa levar de porte de cada 
carta e mar;:o deste Correia do Algarve, que 
de novo cria, dobrado do que se paga par 
cada carta e mar;:o do Correio que chamam 
do Reina e do Alentejo)) (AN/n. Ministerio do 
Reino, ma<;:o 634). 

Entretanto. muit~s anos mais tarde. em 
Abril de 1777. no inicio do reinado de D. Maria 
I. 0 Correio-Mor Jose Ant6nio da Mota de 
Sousa Coutinho representava a rainha ((que 
a Marques de Pombal, nos anos proximos 
(passadosJ. fize(raJ um Aviso ao sup/icante 
para que se noo levasse mais porte pelas 
cartas. nem pelos mar;:os do Reino do 
Algarve. do que se levava pelos do Reino e 
ainda que a sup/icante reconheceu bem que 
o que estava estabelecido pelo dito Alvaro 
Regio se noo podia alterar pelo dito Aviso e 
que era imposs[vel conservar-se 0 estabeleci
menta do correia, nem a giro do mesmo, 
diminuindo as ditos portes das cartas e ma
r;:os; tendo par certo que nas circunstoncias 
daquele Ministro toda e qualquer replica e 
requerimento seria inutil, se sujeitou antes a 
padecer a preju[zo que tem tido, gastando 
da sua propria fazenda. tanto para girar 0 
dito correio, conservando os mesmos Assis
tentes que logo se quiseram despedir dos 
mesmos lugares)) (AN/n. doc cit). 
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Assim, revogado pela ralnha 0 «despotlco 
aviso)) (doc cit) do Marques de Pombal. 
voltou 0 Correlo-Mor a cobrar os portes do
brados em rela<;:ao as taxas em vigor no 
Reino. 

Muito alnda se poderia falar sobre os 
factos que estoo por detros destas questoes 
relativas 00 relacionamento entre 0 Correlo
Mor do Relno e aquele Marques. mas isso 
ficara para um outro trabalho. 0 que nos 
interessa objectivamente agora, e que nao 
sera por acaso que comec;:arao a surgir a 
partir dessa epoca os referidos carimbos "A", 
relativos 00 Reino do Algarve (data mals 
antigo: Setembro de 1777, segundo 0 referi
do catalogo). Havendo a necessidade de 
distinguir as cartas oriundas daquele relno 
devldo a diferen<;:a nos portes e provavel
mente inspirados nos carimbos que ja por essa 
altura abundavam em outros poises europe us. 
principalmente no vizinha Espanha. no Oficio 
do Correio fabricaram. ainda que multo 
toscamente. aquela marco. 

Relativamente 00 Correio Extraordinario 
entre Lisboa e 0 Porto, tema do referido ar
tigo do Doutor Luis Frazeo, poderei finalmente 
elucidar com maior seguran<;:a e sem con
jecturas. a hist6ria desse servi<;:o e que tem 
sido. )0 de longa data. um dos maiores 
enigmas do filatelia portuguesa. A criac;:ao 
do Correio Extraordinorio para 0 Porto. inou
gurado em 26 de Setembro de 1796. como 
se vera mais adiante. foi, por assim dizer. 1<0 
canto do cisne» do Administra<;:ao do Oficlo 
de Correio-Mor do Reino antes do sua pas
sag em definitiva 00 Estado quase tres anos 
depois. em Agosto de 1799. Assim sendo e 
devido a importancia do documentac;:ao. 
publicarei abaixo no integra os documentos 
cujos originais se encontram no Arquivo His
torico do Ministerio das Obras Publicas. 
Transportes e Comunica<;:oes (actualmente 
Ministerlo do Economia). sob a cota Cor.M.l . 

Sendo 0 ultimo Correio-Mor. Manuel Jose 
do Maternidade da Mota de Sousa Coutinho 
ainda menor em 1796. encontrova-se 0 Ofi
cio sob a administro<;:ao do seu tio e tutor, 0 
Bolio Duarte de Sousa Coutinho. nesta con
di<;:ao recebe do Tenente do Correio-Mor. 0 
famoso Jose Barreto Gomes. a carta abaixo 
transcrita: 

((limo. e Exmo. Sr. 
V. Ex. 0 me manda informar 0 requerimen

to junto dos negociantes da Prar;:a do Porto. 
que pretendem esfabelecer um Correia Ex
traordin6rio para Usboa para terem resposta 
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MARCAS POSTAIS DA EPOCA 
DOS CORREIOS·MORES 

M otivado pelo artigo «Mais uma Marco 
Impressa do Epoca dos Correios-Mo
res» relativa ao Correio Extraordinorio 

entre Llsboa e 0 Porto, do nosso mais ilustre 
historlador postal da actualidade, 0 Doutor 
Luis Frazoo, publicado neste Boletim no n.o 
367 de Marc;:o do ana passado de 1995; 
aproveito esta oportunldade para contribuir, 
atroves deste trabalho, com alguns esclare
cimentos sobre 0 tema das marcas postals 
da epoca dos Correios-Mores. 

Na leltura do citado artlgo, logo me Im
presslonou 0 rigor e a metodologia do nosso 
prezado colega ao tentar elucidar 0 enigma 
sobre os carimbos conhecidos do Correio Ex
traordinorlo daquele periodo. Com base nas 
pec;:as conhecldas actualmente e ampara
do na leglslac;:oo postal da epoca e, tamoom, 
nos textos do celebre Godofredo Ferreira e 
do noo men os ilustre Eng.o Andrade e Sousa, 

Luiz Gui/herme G. Machado 

o Doutor Luis Frazoo inteligentemente con
jectura sobre as razoes da aparlc;:oo de too 
extravagantes marcas postals dum tempo 
ainda muito nebuloso da hlstorlografia postal 
portuguesa. 

Asslm, venho atraves deste artigo e base
ado na experh§ncia adqulrlda em quase 
dezassels an os de Investigac;:oo sobre a Hlsto
ria dos Correios em Portugal e no Ultramar, 
desde 0 inicio seculo XVI ate aos mead os do 
XIX, ou seja, correspondente ao periodo pre
adeslvo, tentar desvendar algumas achegas 
do passado postal portugues. Tendo actual
mente jo praticamente concluida a pesqulsa 
com a recolha de perto de cinco mil docu
mentos, formando assim um arqulvo postal 
particular onde estoo recolhioos tudo 0 que 
encontrel nos arquivos braslleiros e portu
gueses sobre 0 tema nos seus mais varlados 
aspectos, posso jo esclarecer e afirmar, com 

DE LISBOA 
de Sua Magel\adto 

Ter~1 feira ~ de Selembro de 1796. 

. J\Vlsqs. 
Com 0 beneplaciro de S. M. fe VII eftabelecer. hum Correio ex_dlnlrio ra" 

II a Ciclade do PorlO , . donde ,olla.' em 8 diat com u refpolla.. Ha de panir 
de Li,boll nu fel:uncla. (el'at pelal , hO.al da la.de , e c1iegora ao PorIa nl' 
!juinll. as mefml'. hor .. , 00 anles, quando lor poOiycl : do PorIa ha de pallir 
nil feiba leirat pala. J horas cia rnanhi , e cliega" 0 Lilboll nil feguncias is . 
mdmu horas. 0 porre du carrat he 60 rell cada horna, nio excedendo 0 pao 
de S olray.. , alii, culbra lodo 0 excefTo 10 rei. por oilava. As ... ral dciycm 
Ianfolr-fe denlro do Pueo do Correiu n'oma abermn , que- rem por lima 0 fe· 
sainle leueilO: Corrtio tXlrllordin.rio pM. II Cid.dt do Porto; e 0 Lilla d .. que 
vierem fe aChara'J' ODIO da dila oberrull. 0 primeiro £xlraor~nario .r.. de pallir 
fe&u,!do (e!" .G. 0 co~re. .. . 

~1SBOA; NA R&GIA OFF!CINA TYPOORAFlCA. 
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Balsa Filatelica 

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

ao pre-;o economico de 80$00 por linha. 

Tenho varlas folhas de se
los novas brasllelros que ven
do ou troco por selos 
portugueses. 

Tenho tambem multos 
centes de selos comemora
tlvos e bases de Portugal que 
vendo ou troco. 

Rafael Estevoo Rosa. Av. 
Combatentes, 1.°, Lote Novo, 
ric. 8700 OlhOo. 

Com pro capo Album 
YVERT, lombada redondo. 
Tel. 301 23 30. 

Por selos nov2S- e usados 
de Portugal e Ex-Colonlas 
dou novas e usados do URSS, 
novas do Russia e Estados do 
Ex-URSS. Procuro correspon
dentes serlos. Correspondem
cia em Ingles. Resposta 
assegurada. Oleg N. Ya
kovlev. Enlselskaya Str. 25-55. 
Moscow 129281. Russia. 

Offer Ussr, Eastern Europe, 
Russia, Baltla, other Ex-USSR 
States - Stamps, topical 
covers, local Issues, full year 
sets, new Issue service, 
approvals, want-list filling. 
Price-list by request. (+ old 
postcards, phone cards, 
topical stamp packets, etc.) 

Tchaudnovskl. p.o. Box 103, 
RU-197198 st. Petersburg, Russia. 
Fax: +7-(812)-232.59.-71. 

UCRANIA: Novos, usados. 
sobrescrltos, Intelros, sobre
cargos, emlssoes locals e 
provlsorlos. Pec;a IIsta gratiS. 
Escrever a Leonid Yurko. P.O. 
Box 52. UA-332440 Berdyansk. 
Ucronla. 

lIvros, Revlstas, Jornals, 
Catalogos, Lelloes, etc. Toda 
a IIteratura fIIatilica. Com
pra/Vende. 1: 01 /34321 58 
ou 01 /947 13 26. 

1960/1985 e II Cente
narlo do selo postal por
tugues (1953/1985). Vende
mos selos novos/blocos/ 
/FDC/Cartelras. Para estas 
e outras epocas contactar 
sempre SELOS KRUGER. 
Telefs.: 01/3432158 ou 
01 /947 13 26. 

POSTAIS, CARTAS, TELE
GRAMAS, SELOS, AERO
GRAMAS, ARQUIVOS DE 
CORRESPONDt:NCIA, LITE
RA TURA. HIST6RIA POS
TAL RECIBOS, CHEQUES, 
P. SELADO, LETRAS, ETC. FILA
TELIA-CARTOFILlA
ESCRITOFILIA. Compra. Ven
de. Troca. Contactar 
por favor: SELOS KRUGER -
Rua do Cruclfixo, 76-2.° Dt.° 
1100 LlSBOA. Telefs.: 01/ 
34321 58 ou 01/947 1326. 
Fax: 01/3427676. 
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COMPRO material fllatell
co tals como: Cartas, Postals, 
Flamulas, etc., relaclonado 
com 0 Aeroporto de Llsboa 
e Aeronautlca Civil em Por
tugal. 

Respostas detalhadas c/ 
fotocopla para: Fernando 
Oliveira - Rua dos Arnelros, 
n.o 86, 1° Esq.o. 1500 Llsboa. 

Selos: Ao cento ou com 
popel alnda colado. Pogo 
005 melhores prec;os do 
mercado. Telef. 01/3432158 
ou 01 /947 13 26. 

Postals antlgos do Algarve 
(Cartofilla) - Compro, venda 
e troco. Paulo Vieira. Aparta· 
do 135. 8002 Faro Codex. 

Pretendo adqulrlr ou tro
car selos do CHINA (RPC) por 
selos que 0 Interessado en
tender. Manuel Rosa. Calxa 
Postal. 151. Macau. 

Troco selos, Cartoes tele
fonlcos, moedas e notas. 
Giovanni BellottI. Casella 
Postale 71. 27100 Pavia. Italla. 

Troco selos de Cuba por 
selos de Portugal em series 
novas. Base de troca 0 Ca
talogo Yvert. Antonio Garcia 
C. Apartado Postal 5135. 
Habana 5. CP 10500. Cuba. 



TODO 0 MUNDO - PArSES 
E TEMAS - Mals de 35.CXXl se
ries em «stock». Envie-nos a sua 
IIsta de faltas. Tambem 
prec;artos gratis e pedido. 

FILATELIA SERGIO SIMOES -
- 2500 CALDAS DA RAINHA. 

Selos CERES (Portugal/ 
/ Ac;ores e Madeira). Procuro 
para especlallzac;oo tudo 
sobre este tema: novos, usa
dos, falsos, relmpressoes, 
grandes blocos, erros, pro
vas, cartas. Com pro, troco e 
vendo. Paulo Vieira - Apar
tado 135 - 8002 Faro Codex. 

Selos vendo e compro, 
novos e usados. Contlnente 
e ex-colon las. Bons prec;os. 
M. Leltoo. Rua Julio Dantas, 
3-1.° F. Casal de S. Bras. 2700 
Amadora. 

PACOTES COM SELOS -
- Para revenda ou dlrecta
mente 00 colecclonador. 
Multos parses e mals de 30 
temes dlferentes. Pec;a 
prec;arlos Qratls. FILATELIA 
SERGIO SIMOES - 2500 CAL
DAS DA RAINHA. 

ALGARVE. Marcofilia clas
sica . Procuro cartas, selos 
Isolados, posta Is, telegramas, 
etc., desta provrncla ate 
1912. Compro ou troco por 
outr~ material similar do res
to do pars, pols possuo stock 
razoavel destas pec;as. Pos
so tambem trocar por selos 
que faltam no sua colecc;oo. 

Paulo Vieira. Apartado 
135. 8002 Faro Codex 

Bol~a Filatelica 

EUROPA/CEPT - AMERICA/ 
/UAEP - Duos colecc;oes, 
dols temas, para fazer sem 
hesltac;oo. Tudo em «stock», 
Inclulndo albuns. Inscre
va-se tambem para rece
ber as novldades que voo 
salndo. FILATELIA SERGIO SI
MOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

Catalogos Yvert - Sem
pre em «stock» as ultlmas 
edlc;oes. Pec;a lista destes e 
de outros catalogos, tam
bem dlsponrvels. FILATELIA 
SERGIO SIMOES - 2500 CAL
DAS DA RAINHA. 

Selos Coroa. Procuro para 
especlallzac;oo tu<;lq sobre 
este tema em novo; usado, 
falsos, relmpressoes, folhas, 
erros, etc. Compra, troca 
e vende. Paulo Vieira -
Apartado 135 - 8002 Faro 
Codex. 

LINDNER - SAFE - LEUCHT 
TURM (FAROL) - Vendemos 
todo 0 material fllatelico 
destas e de outras marcos. 
Albuns, classlflcadores, falhas 
sistema branco, etc. Catalo
gos gratis a pedldo. FILATELIA 
SERGIO SIMOES - 2500 CAL
DAS DA RAINHA. 

Completo IIstas de faltas 
de Portugal e Ultramar com 
descontos apreclavels sobre 
o catalogo. Se e colecclo
nador medlo ou princlplante 
estamos as suas ordens. I. 
Coelho - Apartado 135 -
8002 Faro Codex. 
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NOVAS EMISSOES - TODO 
o MUNDO POR PArSES E TE
MAS - Somos Importadores 
ha dezenas de anos. Dlga 
que pretende comec;ar a 
receber ou pec;a circular de 
Inscrlc;oo. FILATELIA SERGIO 
SIMOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

Qual 0 Intelro postal (nor
mal), que Ihe falta? Que tem 
para dar em troca? Novo/ 
clrculado? Envlar selo para 
resposta, Amerlco Mascare
nhas Pereira R. Artur Ferreira 
Sliva, 2-2.° Dt.O. 1885 Mosca
vide. 

Troco series novas e selos 
usados de grande formato 
2oox2oo. Piotr Maciag. POB 
251. PL-90-00l Lodz-l. Polo
nla. 

SE COLECCIONA TEMAS 
OU PArSES, TEMOS SEMPRE 
EM DISTRIBUIC;AO GRATIS, 
PREC;ARIOS COM CERCA DE 
35 000 SERIES - Novas. dlfe
rentes, completas. Indlque
nos 0 que colecclona . 
SERGIO W. DE SOUSA SIMOES 
- 2500 CALDAS DA RAI
NHA. 

PREC;ARIOS DE SERIES 
COMPLETAS NOVAS DE 
PORTUGAL - 1953-1992 -
Inclul Igualmente multo 
colsa em usado. Com blo
cos, «cornets» e outras va
rledades. Gratis a pedldo. 
SERGIO W. DE SOUSA SI
MOES - 2500 CALDAS DA 
RAINHA. 

EDITORIAL 

Desaporeceu um dos nossos. Faleceu 0 Fernando Gomes Corroo. A noticia, embora 
esperada, causou profunda consternac;:ao nos meios tilatelicos nacionais e, em especial. 
na grande famma do Clube Filatellco de Portugal. 

Foi no dia 19 de Abril que este grande e dedicado amigo nos delxou apos prolongada 
doenc;:a que 0 consumiu nsica e moralmente. Entre nos, os do Clube Filatellco de Portugal, 
que com ele convivemos durante anos, a sua falta e ja uma saudade e a sua memoria 
uma lembranc;:a que jamais se apagora. 

Em Junho do ana passado a Direcc;:ao do CFP teve ocasiao de Ihe prestor uma 
slngela homenagem quando propos, na Assembleia Geral anual. que fosse considerado 
«Soclo Honorario», 0 que foi aprovado por unanlmidade. Nos paginas deste Boletim tivemos 
tambem a oportunidade de, no Editorial, recordor, com certo pormenor, 0 que fol a 
actlvldade do Fernando Corroo como dirigente tilatelico tanto no nosso Clube como no 
Federac;:ao Portuguesa de Filatelia. Somos daqueles que achamos que os homenagens, 
quando merecidas, devem ser prestadas em vida. Fizemo-Io, como dissemos, no referida 
Assembleia Geral, neste Boletim e no jantor comemorativo do aniversario do CFP em 
Outubro ultimo, entregando-Ihe a Medalha do Clube com a gratidao de todos nos. 

Nao nos vamos repetir, desta feita. Apenas queremos lembror que 0 Fernando Corrao 
foi dos dirigentes mais Importantes do nosso Clube nos ultimos anos. Pelos subsidios con
seguldos, com os quais remodel amos a Sede e beneticlamos a nossa Importante Biblioteca, 
pelas significatlvas dadivas feitas ao «seu» Clube, pelo trabalho despendldo quase ate ao 
fim da vida e, finalmente, quando se apercebeu que 0 «tim» se aproximava, pel a gene
rosidade que referlmos a segulr, se denota bem 0 amor que dedlcava ao CFP. Com 
efeito, pouco antes de morrer, pedlu a sua mulher que todo 0 seu espolio tilatelico 
(medal has e trofeus) fosse oferecldo e exposto para todo 0 sempre no nosso Clube e 
incumblu-a, ainda, de dor mais um valioso donativo pora as obras de conservac;:ao do 
Clube. Era assim 0 Fernando Corroo - Homem bom e generoso que deixava obra feita 
em tudo quanta se metia. 

A Filatelia perdeu um grande filatelista e 0 nosso Clube um dos seus mais dedicados 
associados. 

Fernando Gomes Corrao ia completor, poucos dias apos 0 seu falecimento, 71 anos 
de idade e era casado com a nossa querida amiga e prezada consocla, Sr.a D. Moria 
Helena Carrao que muito 0 auxiiiou nas lides filatelicas e tilho da Sr.a D. IIda Corrao e do 
nosso antigo colaborador, ja falecido, Sr. Antonio Corrao. A famma enlutada apresentam 
os 6rgoos Sociais do CFP as mals sentidas condolencias. 

Que descanse em paz este grande amigo. 

Eurico C.E. Lage Cardoso 
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~ filafelia 
\~ BARATA DAS NEUES 
Rua da Trmdade. 5-1.2 Dto. (ao Largo do Carmo) - Apartado 2690 -1117 LIS BOA CODEX 

Telef.: (01) 34671 33 - Fax (01) 3429967 

SEMPRE NA VANGUARDA DAS GRANDES NOVIDADES 
LlTERARIAS-FILATELICO/NUMISMA TlCAS 

Possuimos gronde quantidade 
de livros. revistas e cat610gas 
sobre filotelia e numism6tica 

NACIONAL 
E ESTRANGEIRO 

e MARCOFILIA 
e SOBRESCRITOS 

DE 1.0 DIA 
elNTEIROS POST AIS 

• POSTAIS MAXIMOS 
• CARTAS FILA 
• AEROGRAMAS 

Permutes Inter-Socios 
CONDI<;OES GERAIS 

VENDAS 

1) Todos os lotes partem de um valor estabelecldo pelo soclo vendedor e serao adjudicados pela 
maior oferta, 

2) As ofertas serao recebldas durante determlnado tempo indica do no BoleHm. As ofertas terao que 
chegor a secretarla do C.F.P. ata ao dia anterior da data marcada tendo em atenc;:ao a ordem de che
gada. A adjudicac;:ao sera sempre feita ao maior ofertante. pelo valor !gual a oferta que ficou Imediatamen
te abalxo acresclda de 10%. com 0 valor mlnlmo de SO$OO ou seus multiplos. No caso de igualdade entre 
ofertas 0 lote sera atribuido a oferta chegada em primeiro lugar. 

Se houver um so licitante e este tenha licitado 0 lote com 0 valor do prec;:o-base. este ser-Ihe-a 
atribuido com um acrasclmo de 10%. 

3) Todo 0 material estara disponivel na sede do Clube para consulta. Aos soclos fora de L1sboa sera 
facultada toda a informac;:ao e fotocoplas do lote ou lotes em venda. mas a pedldo. Os pedidos de 
informac;:ao e fotocoplas deverao ser acompanhadas de selos de correio para os portes da resposta. 

4) Nao a cobrado qualquer encargo ao s6cio comprador. 
As despesas de envio do material adqulrldo serao por conta do s6clo adquirente. 
5) Os lotes sao expedidos pelo correlo em carta reglstada ou valor declarado (neste coso a pedldo) 

e viaJam por conta e risco do comprador. 
6) Salvo Indicac;:ao em contra rio serao utilizados os catalagos especializados para selos e .Ollveira 

Marques>. pora intelros postals. 
7) Para os s6cios fora de Portugal as remessas para pagamento dos lotes terao que ser envlodas em 

escudos em Vale Postal ou Transferancla Banc6rla em nome do C.F.P. 
8) So sao aceltes reclamac;:oes dentra do prazo de 5 dlas apos a recep<;:ao dos lotes. 

Lole 
N.· 

PORTUGAL SELOS 

1 D. Marla II 5RS CEI usado carimba 52 margens curtas 
2 D. MOria II 25RS CE2 usado mancha de carimbo margens normals 
3 D. Pedro V SORS CEB usado margens norma is IIg, adelgac;:amento no topo 
4 D. Luis I SORS CE 17 usado margens norma is 
5 D. Luis I l00RS CEIB usado margens curtas 
6 D. Luis I 100 RS CEIB usado margens normais 
7 D. Luis I 5RS fita curva n/dente. CE19 usado margens norma is 
B D. Luis I 20RS fita curva n/dente. CE21 usado uma margem curta restantes normais 
9 D. Luis I 25RS fita curva n/dente. CE22 usado margens narmais 
10 D. Luis I BORS fita curva n/dente. CE24 usa do margens curtas 
11 D. Luis I 120 RS fita curva n/dente. CE26 usado uma morgem curta restantes norma is 
12 D. Luis I fita direlta BORS CE42 usado Pap. porcelana Dente 12 1/2 

13 D. Luis de frente 25RS+SORS+25RS CE54. CE5B. CE63 usados 
14 D. Luis I fita direita 15RS sobrec. C CEB4 novo c/charneira 
15 7 .. Cent. St .. Antonio SORS CE 117 usa do 
16 Madeira c/sobrecarga Republica 75RS CE202 usado 
17 Exposic;:ao Colo. Portuguesa 1.60 CE563 novo c/charnelra 
lB Congresso da vinha e do vinho CE579/583 serle usada 
19 3,° Expo, Filatellca Portuguesa CE636/39 serle nova c/leve sinai charnelra 
20 Avelar Brotero CE64O/43 serie nova s/charneira 640 e 641 com pontos de oxido 
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Prec;:o base 
(Escudos) 

24.000.00 
1.000.00 
2.S00.00 
5,000.00 
3,500.00 
4.000.00 

400.00 
2.000.00 

400.00 
2.S00.00 
2.000.00 
I.S00.00 

500.00 
I.S00.00 
2.000.00 

300.00 
2.000.00 
1.500.00 

660.00 
1.7SO.00 



21 Navegadores Portugueses CE644/51 serle nova s/charnelra 651 c/pontos de oxldo 
22 Castelos CE664!71 serie nova (668 c/goma suja 669 c/slnal charnelra) 
23 Tomada de Usboa CE685/90 serle nova (CE690 c/slnal de charnelra) 
24 Nose. S. Jooo de Brito CE691/94 serle nova s/charnelra 
25 Historia do Arte CE713/14 serle nova s/charnelra 
26 Unlao Postal Universal CE715/18 serle nova s/charnelra 
27 Ano Santo CE733/36 serle nova s/charnelra CE733 c/goma suja 
28 Hoquel em Patlns CE751/52 serle nova s/charnelra 
29 Prof. Gomes Teixeira CE753/54 serle nova s/charneira 
30 Minist. das Obras POblicas CE755/58 serle nova s/charneira 
31 Fundac;:ao Cldade S. Paulo CEB03 novo c/charnelra 
32 Bloca de Portugal CE 12 novo s/charnelra 
33 Bloco de Portugal CE12 novo s/charnelra 
34 Intelro Postal OM1l9 circulado de F6tima carimbos lieglvels para Usboa com a serle 

do Encerramento do Ana Santo CE733/36 

MACAU 

35 Morte Inf. D. Henrlque 2 P. CE396 novo regomado 
36 Clnq. l.a viagem aerea Usboa-Rlo de Janeiro CE430 novo s/charnelra 
37 Selos v6rlos CE404. CE417. CE431 novos s/charnelra 

TIMOR 

38 Motlvos locals 3 P. CE268 novo s/charnelra 

UTERATURA 

39 Historla do Selo Postal Portugues de A.H. Oliveira Marques. Edic;:ao dos crr 1983 
40 Cat61ogos do Leliao David Feldman anos de 1984 e 1985 realizados em Zurlck. 

Edlc;:ao de luxo. Consta dos Cat610gos a ex-Colecc;:ao de Portugal do Sr. Cap. Joaqulm 
Leote. Dois val. I e Ii 

41 Cat610go de Selos de Portugal. if .a Edlc;:ao 1995 do Ateneu 
42 Cat61ogo de Selos .. Yvert et Tellier» Tomo 6. edic;:ao 1991 . POises do mundo letras FaN 

(excepto Franc;:a) 
43 Cat61ogos de exposlc;:6es e revlstas v6rias no total de 28 pec;:as. Inclul 4 nOmeros 

do Fliatelia Tem6tlca e um do Magazine Filatelico 
44 Cat610gos de: Posta Is M6ximos de A. Furtado 1970. de Boiso .. Olimplques et Scoutlsmell. 

Selos de Deportes 1981 e Lubrapex 81 
45 25 pequenas revlstos sobre 0 tema de escutismo 
46 Enclclopedla de Filatelia - Geografia e Historia em Portugues de lino Pellegrini 
47 Selo pequeno janela para 0 Brasil e 0 Mundo. Edlc;:ao dos Correlos Brasllelros 
48 Pagelas de Portugal n.· 146 0261 s/repetic;:6es no total de 102 
49 Pagelas de Portugal anos de 1974 a 1977 s/repetlc;:6es no total de 40 
50 Revista Cofi n.a 104 00 n.· 127 no total de 27 revlstas 
51 Revista Cofl n.· 128 00 n.· 156 (n.os 141. 145. 155 em falta) 

DIVERSOS 

52 7 cartas pre-filatellcas Inglesas. princfplo do seculo XIX correspondencia Sampaio 

Data limite para a recepyao das otertas 15 Julho de 1996 

2.520.00 
9.S00.OO 
2.S00.00 
2.200.00 
1.350.00 
2.150.00 
2.800.00 
7SO.000 
620.00 

2.600.00 
2.S00.OO 
1.500.00 
I .S00.00 

1.000.00 

400.00 
500.00 
600.00 

1.300.00 

4.000.00 

2.000.00 
7SO.00 

2.000.00 

SOD.OO 

SOO.OO 
SOD.OO 

I .S00.00 
1.000.00 
4.000.00 
I.S00.00 
1.000.00 
1.000.00 

1.000.00 

A recep<;:ao do material para a revista n.O 373 a sair em Outubro. tera que estor 
entregue via correia registado ate 1 de Setembro de 1996. 
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Descubra as riquezas naturais do nosso Pais 
Com a edi~ao deste livro "Conserva~ao da Natureza", 
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o poeta e pedagogo Jooo de Deus 
homenageado pelos crr 

no centenario da sua morte 
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